
El suposat gran riu de Montserrat  
 
 
El següent relat és una breu adaptació del El Misteriós riu subterrani de Montserrat. Un estudi complet del 
conegut riu subterrani de Montserrat i la seva relació amb les Coves del Salnitre de Antoni Ardauy Dellà i 
Jordi Ardanuy Baró Hospitalet de Llobregat. Edició dels autors, 1995. 
 
 
De vegades hom té el costum de passejar entre piles de llibres, antics en algunes 
ocasions, d’oferta en d’altres, als quals no se’ls dóna massa atenció de bon principi. Va 
ser així com va arribar a les nostres mans La Cataluña Misteriosa (sic, 1977), l’autor del 
qual era en D’Arbó, un conegut periodista de temes paranormals. Dins del llibre 
constava un capítol «Misterios geológicos» [p. 137] que esmentava un fantàstic riu 
subterrani a Montserrat l’accés al qual semblava avui en dia impossible.  
 
La història resultava fascinant. A principis del segle XIX, un monjo, el Pare Gerard 
Joana (1769-1841), amb afany d’aventurer i explorador, a més d’un positiu esperit 
científic, s’endinsa per alguna cova situada al peu de la muntanya i sembla que arriba a 
trobar-se, quasi per casualitat, un profund barranc amb un riu que travessa pel seu fons. 
Aquesta és la història que D’Arbó explica en el seu llibre, resumida de la que el mateix 
Abat Miquel Muntades deixà escrita en la seva obra Montserrat, su pasado, su presente 
y su porvenir (1866).  
 
Incansable el pare Joana en el seus estudis sobre la muntanya, i no satisfet amb les 
observacions es va preparar per una nova expedició. A tal efecte es va fer amb tots els 
mitjans necessaris per endinsar-se a la Cova del Salnitre, a Collbató.  
 
«D’aquesta manera, va entrar per un dels forats que presentava una de les estances de la 
Cova, portant sempre una brúixola amb direcció nord, convençut que arribaria o amb el 
pous de Santa Magdalena, o el pouetons de la roca del Lloro.  
 
Efectivament, superant dificultats i salvant distàncies pogué arribar molt a dins la 
muntanya i tant que, per tots els senyals, va comprendre que estava molt a prop o sota 
l’ermita de Santa Anna.  
 
Gojós ell i els seus companys de tant com havien aprofundit, creien que podrien arribar 
molt més endavant, quan varen trobar un barranc tan gran i d’unes distàncies tan 
sorprenents, que per molt que conferenciaren i pensaren, es van haver de convèncer de 
l’impossibilitat de salvar-les.  
 
I el que més els espantà fou el gran soroll que feien les aigües que corrien pel barranc.  
 
Llavors decidiren retrocedir, guiats sempre per les cordes que havien deixat en avançar, 
amb l’ànim d’estudiar i proveir-se de nous utensilis per una nova expedició» [Muntadas, 
obra citada, p. 34-35].  
 
Aquesta és la història que ens narra l’Abat i que es reprodueixen a La Cataluña 
Misteriosa D’Arbó també afegeix que «a la carretera que va de Collbató a Monistrol, 
existeix una sortida d’aquest també misteriós riu subterrani de Montserrat. Una 
desembocadura per la qual flueix aigua intermitentment segons les pluges de la zona. 



Una altra desembocadura, també d’aquest riu, es troba en una cova que hi ha a 
Monistrol, a la qual s’anomena exactament igual que la de Collbató, Les Mentiroses; 
així doncs existeixen dues desembocadures conegudes d’aquests riu misteriós, La 
Mentirosa de Collbató i Les Mentiroses de Monistrol; ambdues desembocadures són 
intermitents i tenen més o menys cabal segons la època de pluges. Però resulta que 
existeix una tercera desembocadura, i a més és la principal, car el riu emergeix a l’aire 
lliure des de l’interior de la terra, en la mateixa plaça de Monistrol, a poca distància de 
l’altre desembocadura de Les Mentiroses de Monsitrol i a més en aquesta 
desembocadura l’afluència de l’aigua és contínua». [D’Arbo, obra citada, p. 141].  
 
Com a primera aproximació a un tema tan aliè a nosaltres, ens va semblar convenient 
d’explorar sobre el terreny directament, intentant reconèixer els elements bàsics que 
D’Arbó cita en el seu llibre. Així, doncs, un mes després ens trobàvem recorrent els 
carrers estrets, encisadors d’altra banda, d’un poble al peu de la nostra muntanya: 
Monistrol de Montserrat. Havíem llegit que aquí emergia del terra el famós riu 
subterrani, a la plaça cèntrica el nom de la qual resulta significatiu per sí mateix: Font 
Gran.  
 
També dóna a aquest municipi la desembocadura de la intermitent Mentirosa de 
Monistrol. Després d’unes quantes anades i vingudes pels carrers serpejants, 
aconseguírem de localitzar les surgències, i per a la nostra sort –encara que en aquell 
moment ens resultava un xic molest– portava uns dies plovent, per la qual cosa l’aigua 
sortia abundantment per la Font Gran i pel «trop-plein» de la Mentirosa.  
 
Allà, al mateix centre de Monistrol de Montserrat, mentre un dia gris ens envoltava i 
deixava caure una dèbil pluja, que lliscava pels paviments mullats, i la boira 
s’arrossegava penosament entre les capritxoses formes de la muntanya sagrada, cosa 
que li donava un aspecte estrany, quasi màgic, estàvem contemplant «la sortida del 
misteriós riu subterrani de Montserrat». Efectivament, sortia una gran quantitat d’aigua, 
que sumada a la que ho feia per la Mentirosa, donava un cabal significatiu. Significatiu, 
però no un gran riu, ni tan sols riu. El podíem qualificar, si ens sentíem generosos, de 
rierol cabalós. Ocorria això després de dies de fortes pluges. Havíem topat amb la 
primera exageració de la història...  


