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L'escletxa <lels Teixos
per Josep Galobart i Soler

El massís Montserratí, malgrat la seva re-
duïda" extensió, té una toponímia riquíssima.
Alguns dels seus indrets es designen alhora
amb dos o tres noms, alguns ben antics, i apa-
reixen molt ben documentats. Al costat d'això
n'hi ha d'altres que gairebé no els trobem testi-
moniats o són d'origen ben recent. Un bon
exemple, d'aquest darrer cas, és I'escletxa dels
Teixos objecte d'aquesta Nola.

L'escletxa dels Teixos està situada a la dreta
de la imponent i majestuosa paret dels Dia-
bles, al costat mateix del Cavall Bernat. Es
troba gairebé a sota de I'ermita de Sant Anto-
ni. Es tracta, com diu el seu nom, d'una escle-
txa que té dues parts ben diferenciades. La pri-
mera, d'una profunditat d'uns 25 metres i que
en la seva boca amida uns 75 o 80 metres d'al-
çada i 5 d'amplada. A mesura que hom s'hi en-
dinsa s'estrenyen els seus costats fins a amidar
4 m. i assoleix, en el seu interior, uns 60 me-
tres d'alçada. La segona part és una escletxa
força estreta, que comença a uns 5 metres d'al-
.ada de la paret que posa fi a la primera part; i
per accedir-hi cal escalar-la. Aquest tram, de
forma molt irregular, és la continuació d'un dels
vèrtex del sostre i de la paret. La seva profundi-
tat és d'uns 20 metres, i en la seva part superior
hom pot apreciar-hi calcificacions fruit d'una an-
tiga entrada d'aigua actualment Lapada.

L'exterior, en la seva part superior, corres-
pon a un antic hort de I'ermita de Sant Antoni,
que s'ha transformat naturalment en un bonic
bosquet d'alzinar. S'hi pot accedir des del camí
de la serra de les Lluernes pujant per la canal
que hi ha entre la cova del Cavall Bernat i el
camí que puja a l'ermita de Sant Antoni.

Per arribar a I'entrada de l'escletxa dels Tei-
xos cal seguir el camí de I'Arrel fins a trobar
una antiga carbonera que hi ha ben bé sota la
paret dels Diables.l Uns 40 metres després
d'aquesta carbonera i una mica abans d'arribar
al llit del torrent cal deixar el camí per la ban-

I Sobre aquest camí vegeu R RLuoan TMARINÉ, Canilnant a Mont-
serral I. El Massís, BarceJona 1992, pp 78-82.
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da dreta en direcció a la base de la paret. Ens
pot servir de punt de referència un tarter de
pedruscall. Pugem per la canal, força ampla,
que formen les carenes que baixen del Cavall
Bernat i del centre de la paret dels Diables. A
mida que ens anem enfilant la canal es fa més
dreta; abans d'arribar a la base de la paret ens
hem de decantar cap a I'esquerra. El tram final
és molt dret i es troba a uns 900 metres d'alça-
da sobre el nivell del mar.

L'escletxa dels Teixos és ben visible des del
km. 6.200 de la carretera de Montserrat a Can
Maçana o des dels revolts de la Colònia Puig i
de la Paella.

Com remarcàvem al començament d'aquesta
Nota, en cercar documentació que faci referèn-
cia a aquest topònim, només n'hem trobat de
moderna, i tota de la segona meitat del segle
XX. Cap viatger, cartògraf o autor de llibres
d'itineraris d'abans dels anys cinquanta no I'es-
menta explícitament.

Implícitament es refereix a l'escletxa el
P. Benet Ribas en reportar una notícia, treta
de I'arxiu montserratí i procedent dels escrits
del P. Miquel Solsona (T 1618), qre diu: Aña-
de también el mismo Padre que en su tiempo se

veian en esta montaña una gran multitud de
grajos, y que tenian su morada en una cueba de
una peña cortada junto a la hermita de San An-
tonio, de una alturq inmensa, pues juzga que
pasa de mas de 5.000 pasos largos.z

Al segle XX, a la segona meitat de la dècada
dels anys cinquanta, la visió de l'escletxa des
de la carretera de Can Maçana excità la curio-
sitat del P. Guiu Camps. Ell, acompanyat d'un
grup de monjos, I'explorà vers I'any 7951 o
1958. No coneixent-li cap nom, i davant la con-
templació del bonic bosc de teixos que hi ha en
la seva base, espontàniament l'anomenaren es-
clefxa dels Teixos.3

2 B. Rrs¡s, Història de Montserrot (888-1258), edició, introducció
i notes a cura de F.-X. ArrÉs r Acurr,ó, Barcelona 1990, p 122

3. Testimoni oral del P Guiu M." Camps (18-I 1992), confirmat pels
GG Carles Solà i Llorenç Comas, que l'acompanyaven Q0-1-1992).
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La primera referència documental la trobem
en una relació, inèdita, escrita pel mateix
P. Guiu Camps sobre els avencs i residus càrs-
tics de Montserrata destinada a servir de guia a
I'Operació Montserrat-71, organitzada pel
Grup Espeleològic Pedraforca, els membres
del qual es proposaven d'estudiar totes les ca-
vitats montserratines i fer-ne un catàleg.

L'Operació Montserrat-71 es dugué a terme
a partir del191I.s El 1914 es publicà el catàleg
d'aquest estudi a la revista Speleon.6 Amb el
n.o 37 hi apareix la cova dels Teixos i s'inclou
dins el tipus d'escletxa.T

Ramon Ribera i Mariné, en descriure per
primera vegada I'itinerari del camí de I'Arrel,
I'esmenta dient que en el seu extrem dret -es

4 G. Cavps, Avenq de Montserrat i ollres resid,us d'erosirj càrstica
amb algunes indicaciorc per a la seva locqlització, Montserrat 1968, p.
2, text mecanografiat inèdit.

5. R Gaacarro-L Mor, Operación Montserrat-71 dins lldobates I,
7911, pp. 42-44

6. J. Mo¡ B¡reorro-R. Genc¡rro Busoy Catàleg Espeleològic de
Montserrat (Operació Montsewat-7l) dits Speleon, XXI (1974), pp.
737-145.

7. J Mor-R G¡cc¡+o, Catàleg, p 142

refereix a la paret dels Diables- hi ha I'escle-
txa dels TeÍxos, d'uns 100 metÍes de vertical,
damunt de Ia qual hi ha I'ermita de Sant An-
toni.6 En el mapa que acompanya aquesta guia
hi trobem situada I'escletxa dels Teixos, essent
la primera vegada que apareix aquest topònim
en la cartografia montserratina.e

A partir de la reedició, I'any 1978, del mapa
de Montserrat de I'editorial Alpina hi ha una
progressiva integració del topònim en aquesta
obra. En introduir un catàleg de coves, que de-
pèn de I'Operació Montserrat-71, en el llibret
que acompanya el mapa de Montserrat de
I'edició del 1978, es féu el primer pas. En el
núm. 36 del catàleg s'esmenta la Cova dels
Teixos. Al N. del Cavall Bernaú, 895 m. 25 m.,
però no es cita en el mapa.lO En I'edició del
1984 a més d'esmentar-se en el llibret s'intro-
dueix ja, per primera vegada, en el mapa.11 El

8 R. Rmeu, Camùu i Canals ¡[e Monßerrut, Barcelona 1975, p. 65
9. R. Rrsrnn r MARINÉ, Montserrat (1:7.500), full núm. 1, sector

oriental, Barceloûa 1975.
10. Monßetat. Tossa de Montbui, Granollers, edició del 1978, p 9

17. Afta Monßerrqt (1:10 000), Granollers 1984.

vista de I'escletxa dels Teixos situada entre el Cavalt Bernat i Ia paret dels Diabtes
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Croquis de la via <Stratos>, que recorre I'interior de I'escletxa dels Teixos, publicat a la revista Vèrtex.

nou mapa dibuixat per F. Morales de la matei-
xa editorial Alpina, editat I'any 1989, també
s'hi recull el topònim escletxa dels Teixos. Així
com en el llibret que I'acompanya en el núme-
ro 41, del catàleg d'avencs i cavitats, s'esmenta
l'esquerda dels Teixos.12

Un altre testimoni documental ens el pro-
porcionen un parell de bons escaladors. A
principis de la dècada dels 80 I'escalada artifi-
cial havia vençut la majoria de parets i extra-
plomats de Montserrat. En la recerca d'indrets
on obrir vies noves i més difícils, A. Ballart i
A. Merino n'obriren una, anomenada stratos,
que recorre tot l'interior i sostre de I'escletxa
dels Teixos per acabar en I'antic hort de I'ermi-
ta de Sant Antoni; en publicaren la ressenya a
les revistes MuntanyaT3 i Vèrtex.la

La guia d'escalades publicada per Desnivel
el 799I també publica el croquis de la via stra-

lZ Montserrat) (1:10 000), Granollers 1989, i, en catàleg d'avencs
del tlibret que l'acompanya, en la p. 9
73. Muntønya, núm ?84, desemb¡e 1982, p.282.
14 Vèrtex, nóm 92, març-abril 1983, pp 284-285

/os, dient que recorre I'interior de l'escletxa
dels Teixos.rs

Ramon Ribera, en publicar la nova versió de
la seva guia d'itineraris montserratins, l'any
1992, la torna a esmentar situant-la ara a l'ex-
trem esquerre de la paret dels Diables.l6

El nom que el P. Guiu Camps posà a l'es-
cletxa innominada ha arrelat com ho demos-
tren els testimonis que acabem de resseguir i,
avui dia, està acceptat per tothom. L'indret és
ben singular i digne d'ésser conegut per tots els
amants de Montserrat. Els qui vulguin anar-hi,
però, que tinguin ben present la recomanació
que fa el P. Guiu Camps: <Respecteu el bosc de
teixos i les llengùes de cérvol i les falgueres mas-
cles que es troben al capdamunt de Ia canal>I1
que dóna accés a I'escletxa dels Teixos.

15. L. Arrouso, Monßerret Guía de escolad.as de la vertiente noile:
Santa Cecilia, Ecos, Frares y AgulLes, Barcelona 1991, p 105
16, R. Rrs¡rn r M 

^RrNÉ, 
Cqnúnant a Montserrat I El mossís, Barce-

Iooa 1992, p. 78. També la situa en el full núm. 1, sector oriental, del
mapa que acompanya la guia.
17. G Ceves, Avencs, p 2
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