
La Muntanya

de la Maçana
per losep Galobart i Soler

Un dels fenòmens naturals que es poden ob-
servar en el massís de Montserrat és el conegut,
popularment, amb el nom de les "mentideres".
Es tracta de deus d'aigua intermitent que només
ragen després de fortes pluges, generalment su-
periors a 50 o 60 litres per metre quadrat. El fe-
nomen de les mentideres montserratines té com
a exemple més significatiu la coneguda i ben
observada mentidera de Monistrol,' sobreeixi-
dor natural de la Font Gran de Monistrol de
Montserrat.2 En el massís de Montserrat, però,
també n'hi ha d'altres, com les de Collbató, de
I'ermita de Santa Anna, del Monestir, de
Collcabiró, etc. Algunes d'aquestes deus d'ai-
gua intermitent han estat aprofitades al llarg de
la història per a usos agrícoles, ramaders o hu-
mans. Un bon exemple n'és Ia mentidera del
Monestir, I'aigua de la qual encara s'aprofita,
per mitjà d'una conducció construïda I'any
1748,' per al consum del Santuari i del Mones-
tir. Aquest fenomen de les mentideres montse-
rratines fou parcialment estudiat per N. Llopis i
J. M'. Thomas, I'estudi dels quals abasta només
les del vessant meridional.a

En aquesta Nota de toponímia tractarem d'u-
na "mentidera" ben singular, gairebé descone-
guda; es tracta de la mentidera de la coma
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Notes de toponímia

La rrrent¡<fera
montserrat¡na

de la colrìa

de la Maçana. Ér singular perquè ja no raja,
fet pel qual ha passat desapercebuda al llarg
dels segles XIX i XX.

Aquesta mentidera es troba dins el terme
municipal del Bruc, al vessant del migdia del
massís montserratí. Com precisa el seu nom,
està situada en la coma de la Maçana, a 7a

part posterior de la masia de la Yinyanova.
L'lúnica referència documental que n'hem tro-

bat és la que ens han deixat els botànics i natu-
ralistes catalans Joan Ametller (1743-1824) i
Antoni Sala (I752-1814), membres de l'Acadè-
mia de Ciències i Arts de Barcelona, que, al fl-
nal del segle XVI[, i per tal de fonamentar una
història natural de Montserrat,5 exploraren tota
la muntanya en un parell d'expedicions.

En la seva darrera expedició a Montserrat, du-
rant la segona quinzena de juny de I'any 1790,
al llarg de més d'una setmana recorregueren tot
el massís, visitaren la mentidera de la coma
de la Maçana, i s'hostatjaren a la masia de la
Vinyanova, aleshores propietat del Monestir.
En la relació de la seva visita escrigueren:

Hallandonos otro dia en dicha casa o
granja [es refereixen a Ia masia de La Vi-
nyanoval vimos una mentirosa que se halla
en la canal de la coma de la Masana, cu-
yas aguas se trataba de conducir al gran
algibe sito en la huerta de la expresada ca-
sa, por no distar de esta sino un quarto de
legua.

5. Sobre aquesta expìoració i el projecte a què anaven destinades
les recerques vegeu: ALTÉS t ACUU-Ó, Francesc Xavier - GALO-
BART I SOLER, Iosep, Un ambicitis projecte d'història ecLesiòs-
tica i natural de Montserrat dins R¿yis¡a Cqtalana de Teologia,
XIIYl (1988), pp. 209-216.
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Forat o boca de la menlidera de la coma de la Maçønø.

Aquest testimoni documental de Joan Amet-
ller i d'Antoni Sala ens mogué a visitar-la per
primera vegada I'any 1988. A partir de la re-
ferència dels naturalistes barcelonins en fou
molt fàcil la localització. Situat a la gran cis-
terna de la masia de la Vinyanoya, hom la pot
trobar resseguint la paret de la conducció de
les aigües. Així s'arriba a la boca de la menti-
dera, que és rodona i d'un diàmetre d'uns 40
cm. aproximadament. Com diu el testimoni es-
mentat, les seves aigües, per mitjà d'una si-
nuosa i rudimentària conducció d'uns 500 me-
tres de llargària, foren conduïdes a la gran
cisterna de la masia. Cisterna que s'alimentava
de dues conduccions: la de la mentidera de
la coma de la Maçana, i la de les aigües d'u-
na canaleta que hi ha al darrere mateix de la
cisterna; aquesta conducció havia estat refeta
durant I'abadiat del P. Ildefonso Escudero
(1781-1785)6. En el moment de redactar aques-
ta Nota de toponímia, el Patronat de la Mun-

6 Silos, ACV, Doc. XXIX, f 628v. En la memoria de 1'abadiar del
P Ildefonso Escudcro aquest diu qùe: "En la granja de laVùn Nue-
va,,, se conpuso el corral del ganado, y el conducto de la cisterna que
eslaba destruido ",
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tanya de Montserrat, a través dels gestors del
Parc natqral, està treballant per reconvertir
aquesta cisterna en un punt de proveïment d'ai-
gua en cas d'incendi.

Posteriorment a aquella visita de I'any
1988, després dels períodes més plujosos,
I'hem anat observant. La majoria d'aquestes vi-
sites les he fetes sol, però un parell de vegades
hi vaig anar acompanyat: una en companyia
de Ramon RiberaT i una altra amb Ramon Ora-
nies,8 bons coneixedors del massís i del feno-
men de les mentideres montserratines. Després
d'una,dècada d'observació podem afirmar amb
seguretat que la mentidera de la coma de la
Maçana no raja gens. Tanmateix, el testimoni
documental que hem citat més amunt, així
com l'estructura de la conducció de les aigües
fins a la gran cisterna o bassa, són proves irre-
futables que aquesta mentidera havia rajat, al-
menys fins a finals del segle XVI[, concreta-
ment I'any I'790, i que la seva aigua havia
estat utilitzada per a proveïment agrícola i ru-
mader de la Vinyanova.

En el massís montserratí hi ha altres testimo-
nis d'antigues surgències càrstiques que avui
dia no tagerr, i de les quals no tenim testimo-

Mur de
conducció
de I'aigua
de la
mentidera
de la coma
de la
Maçana
fins a la
cisterna

'À;

nis documentals que ho hagin fet recentment.
El cas de la que parlem, doncs, és peculiar
perquè, del fet que rajava, en tenim un testi-
moni documental, datat el juny de I'any 1790.

Si amb aquesta Nota de toponímia donem a
conèixer l'existència d'una mentidera que ha
passat desapercebuda, simplement perquè s'ha
estroncat, de retop queda plantejada una pre-
gunta, a la qual nosaltres no tenim resposta:
per quina causa deixà de rajar?

A més d'un topònim, la mentidera de la co-
ma de la Maçana, és un testimoni més de I'a-
profitament hidrològic d'aquestes deus intermi-
tents d'aigua, tan característiques del massís
de Montserrat, que són les "mentideres".

7. Fou el dia 11 d'octubre del'any 1994, després de diversos dies
de pluja, en que s'havien recollit més de 150 litres d'aigua per me-
tre quadrat
8. Fou la tarda del dia 8 de desembre de I'any 1996, després d'ha-
ver-se recollit més de 1 10 litres d'aigua per metre quadrat.

Brocs d'entrada a la cisterna
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