
La muntanya

Notes de toponímia montserratina

EIs Pallers i I'era dels PaIIers
(necessitat i límits de la individualització toponímica!

per Josep Galobart i Soler

Les nombrosíssimes roques i agulles que for-
men el massís montserratí són un dels elements
naturals que ha calgut identificar toponímica-
ment per al domini, coneixement i explotació
tradicionals de la muntanya. En aquest procés
històric hom donà nom a les roques més carac-
terístiques, ja fos per la seva forma, per la seva
situació o per la seva funció. Modernament
I'esclat de l'excursionisme, i més concretament
de I'escalada, a parlir de la dècada dels seixan-
ta, en el seu afany de vèncer totes les agulles
montserratines ha fet que calgués identificar,
amb molta precisió, cada una de les roques del
massís. Per a aconseguir-ho hom ha inventat
noms originals que sovint no solament palesen
la manca d'un coneixement de la toponímia
tradicional i d'una documentació seriosa sinó
que han fet que moltes roques hagin estat de-
signades, alhora, amb diversos noms, sobrepo-
sant-ne de nous a roques que ja en tenien.

A tall d'exemple ens fixarem en un grup de
roques conegudes com els Pallers, i, per refe-
rència a elles, en l'indret anomenat I'era dels
Pallers, per veure la influència de I'escalada en
la toponímia montserratina. Es tracta del con-
junt de roques, nn. 3 al 12, del mapa Ramon
de Semir i Arquer,l que formen el final de la
paret de ponent del massís montserratí.
Aquestes roques estan situades en el terme del
Bruc, des d'on són ben visibles, tot i que les
perspectives més boniques es poden veure des
de la carretera que de la nacional II puja cap al
coll de can Maçana, o bé des del Montgròs.
Les formes d'aquestes roques són ben evoca-
dores dels pallers que antigament es feien a

l'entorn de les masies o en les eres dels pobles,
per guardar la palla, i que avui són difícils de
trobar. De les deu roques que formen el con-
junt, quatre, les nn. 4-7, es troben gairebé uni-
des entre elles. Les altres sis roques, la n. 3 i

1. R. peSeunvpnAtoum.Mapa de Montserrot (L:70.000), Barce-
lona 1949
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Croquis de la vessant de ponent del massís montserratí
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Els PaLlers, detall del dibuir de Pere Pau Motttoña, Ms 1135, (vil-178s)

les nn. 8-12, tot hi trobar-se en la mateixa ca-
rena, són independents I'una de I'altra. Re-
marquem això perquè la majoria d'autors mo-
derns designen amb el topònim els Pallers
només les roques nn. 4-7, que es troben ben
juntes; però, com veurem, originàriament
aquest topònim designa tot el conjunt cle lo-
ques seguides, que R. de Semir enumera amb
els nn. 3 a\ 12.

Els primels testimonis documentals que es-
menten els Pallers són els capbreus. Un cl'ells,
datat el 1611, en donar els límits del mas Mun-
tanya diu que termena a sol ixent ab lo peu de
Ia montaña de Motúserrat mitjansant una colla-
da de roques que allies anomenades los payes
cle Ia montanya.2 En termes molt semblants es
dóna la mateixa delimitació en dos altres cap-
breus, I'un del 16683 i I'altre deI 1726; en
aquest darrer es precisa que el mas Muntanya
ja estava deruit i desabitat.a

A les darleries del segle xvttr un testimoni
excepcional ens permet de precisar-ne més cla-
rament la seva situació i el nombre de roques
que formen el grup. Es tracta dels excel.lents
dibuixos de la muntanya de Montserrat de l'ar-
tista Pere-Pau Montaña, fets el juliol de 1789

-però datats oficialment el Il9O-, per encàr-
rec de Francisco de Zamora.s En la vista que
representa la vessant de ponent de la munta-
nya anomena els Pallers el conjunt de roques
nn. 3-I2 de Semir. Així mateix són designades
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en el mapa de Montserrat de F. Renart6 i en la

relació dè t'exploració de la muntanya dels bo-

tànics Francerò Sula i Joan Ametlle/ feta en la

mateixa ocasió.
Al segle passat els Pallers són esmentats en

la resseñya que Cèsar-August Torras féu de la

2 A.C A, Prot Not , St Fel¡u del Ltobregat, vol 490, capbrcu

dcl Bruc, tf. 144v.
3 A.C.A., Prot Not, Manresâ, vol. 43, capbreu del Bruc' fol

32v.
4. A.C A , Prot Not , St Fel¡u del Llobregat, vol 381, capbreu

dcl Bruc, f. 30.
5. Bibliotcca de Monlscrrrl. l\4s. rr.o L l3?, làmines n " I i 3'

6. Vegeu F. X. ALres,e,',,,',, : 
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la continuïtat de la carena; d'ací que, només si
tot el conjunt de roques -les nn. 3-12 de R. de
Semir- és designat amb el topònim els Pallers,
té aleshores sentit la designació d'aquesta es-
planada en referència a elles. En canvi si no-
més es designen les roques nn. 3-7, aquestes
són les oposades a I'era dels Pallers i no tindria
cap sentit anomenar aquella esplanada en rela-
ció a elles.

Situen correctament els topònims els Pallers
i l'era dels Pallers, sense aportar cap precisió
nova, el mapa de Joan Cabeza,e el llibre d'iti-
neraris editat per la Revista Montserratina,l0 la
Guia de Montserrat, editada pel monestir el
794311 i l'obra de L. Estivill i J. Panyella data-
da el I949.rz

En canvi Ramon de Semir,13 tot i no situar
I'indret en el mapa, en la seva coberta, ano-
mena la roca n. 3 la Tisora, i les roques 4-7,
els Pallers. Establia, així, una primera dis-
tinció.

Aquest autor anomena el torrent de les Boi:-
gues, situat a orient de les roques dels Pallers,
en referència a elles com el torrent dels Pa-
llers.

El mapa que acompanya I'obra dels Amics
de Montserratla situa els Pallers assenyalant
quatre punts i donant-ne les cotes. Tanmateix
el seu autor, tot i prendre com a base el mapa
de R. de Semir, introdueix iutilitza la denomi-
nació de serra dels Pallers.ls

Amb la publicació, el 1972, del primer vo-
lum d'una guia d'escalades de tot el massís de
Montserrat per J. M. Rodés i F. Labraña, es

féu un pas endavant en la individualització de
les roques que formen el grup dels Pallers. En
la fotografia il.lustrativa del serrat dels Pallers,
davant la necessitat de precisar cada roca, els
autors, seguint Ramon de Semir, anomenen la
roca n. 3 la Tisora, i les nn. 4-7, els Pallers;
però bategen la roca n. 8 com I'agulla del Gi-
ravolt i les roques nn. 9-11 com agulles de I'era
dels Pallers.l6

La individualització de les roques deJ serrat
dels Pallers continuà, el 1977, en aparèixer
l'obra de Josep Barberà, on, en el serrat dels
Pallers, gairebé totes tenen nom propi: la n. 3:
la Tisora; les nn. 4-7: els Pallers de mal any; la
n. 8: agulla del Giravolt; les nn. 9-11: agulles
de I'era dels Pallers; la n. 12: roca de I'era dels
Pallers.lT I, juntament amb la innovació dels
Pallers de mal any, hi apareix la Tisoreta, pe-
tita roca situada al sud de la Tisora (al nostre
croquis porta la lletra T).18

La darrera guia d'escalades, publicada el
1991,, tot i mantenir la toponímia de l'obra an-

Vßta del Pallers (28-VIII-1991).

terior pel que fa al serrat dels Pallers, fa un
altre pas en designar la darrera roca del
serrat de la Portella, situada a l'alÍra banda
de l'e¡a dels Pallers, -tro numerada en el
mapa de R. de Semir-, amb el nom de: els
Pallers free (assenyalats amb la lletra X al
nostre croquis).1e

Després del procés d'individualització que
acabem de resseguir s'imposa una constatació.
Mentre la individualitzactó afecta el serrat dels
Palle¡s és comprensible i justificable. En canvi
-fins i tot deixant de banda el regust semi
al.lòcton dels Pallers free- el que no és encer-
tat ni toponímicament adequat és transportar
un topònim prou característic al veí serrat de la
Portella. La individualització toponímica no
pot ignorar, doncs, l'abast topogràfic dels to-
pònims.
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