
La Muntanya

La Floca LI¡sa
(que ni és llisa, ni és la roca dels Polls)

per Josep Galobart i Soler

El camí vell de Montserrat, anomenat antr-
gament la Costa de Montserrat,l que del poble
de Collbató puja al Santuari de la Patrona de
Catalunya, ha estat fressat per la ingent corrua
de pelegrins que al llarg dels segles han pujat a

venerar Santa Maria. Les fatigues dels romeus
que pujaven per la Costa es feien més penoses
en arribar a la roca Llisa. Aqueslaroca està si-
tuada a un quilòmetre i mig, aproximadament,
del començament de la Costa de Montserrat,
uns quaranta metres abans de la confluència de
la drecera dels Graus amb I'antic camí de
Montserrat.2

Es tracta d'una llenca de conglomerat mont-
serratí, de 6 m. de llarg, que el pas dels nom-
brosos pelegrins, dels animals de bast i l'acció
dels elements naturals, han polit i deixat ben
llisa. Aquesta llisor que dóna nom a la roca ha-
via de fer relliscar o patinar, especialment en
dies de pluja o boira, els pelegrins que pujaven
a venerar la Moreneta, o els animals que trans-

I F. C¡nnenns y CANDT, Zisiles de noslres Reys a MontserraL Bal-
celona l9l 1, p 23. A M ATBAREDA, Pere Moragues, escuhor t or-
febre drns Miscel lànìa homenatge q Antoni Rubió i Lluch, Yol.
III, Barcelona 1936, p.514. Llibre de Les Solemnitats de
Barcelona, ed A DURAN r SAMpERE J SANABRE, Vol Il, Barce-
lona 1947, pp.218-219. J. GALoBART t SILER, "Pelegríns a Nostra
Senyora de Montserrat per ayguq". Una processó de Viløfrancø del
Penedès q Montserrat per denanar lapluja (6-9 de maig 1622) dins
Monlserral Butlletí del Sanluari, 2o època, setembre-desembre
I 989, nota 25, p. 39
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portaven queviures i materials vers el Santuart.
Per això una mà desconeguda hi practicà unes
regates transversals. Es tracta de 9 regates fetes
a cops d'escoda a la roca Llisa. La seva amplà-
ria oscil'la entre 18 i 30 cm., i tenen una pro-
funditat de 3 a 5 cm. La més llarga fa 150 cm. i
la més curla 90 cm. Aquesta intervenció huma-
na féu que la roca ja no fos llisa, tot i continuar
mantenint el nom de roca Llisa.

La primera referència històrica que coneixem
d'aquest topònim la trobem en la descripció de
les canals de la muntanya de Montser:rat, corres-
ponents al terme de Collbató, feta per mossèn
Josep Llaró, rector de Collbató, I'octubre de
I'any 1789, en les respostes a l'interrogatori del
magistrat de la reial audiència de Barcelona
Francisco deZamora.3 L'autor, Mn. Llaró, diu:
" Entre la cruz de lø Dresserø y la peñø de la
Pastøretø hay los arroyuelos llamados: el de la
Dresserø, el de lø Rocø Llisø, el' dels
Allqderns,...".4 Es tracta de tres torrents seguits.
El de la Drecera colrespon al torrent de I'esque-
rra de la drecera de Fra Garí5 i els dos se-
güents en direcció a ponent corresponen, el pri-
mer, al de la roca Llisa, i el segon al dels

3 F.-X. ArrÉs r Acurlo - J G,cLo¡¡R.r r SoLÈR, ¿./n ambicios pro-
jecte d'història eclesiàslica i nqlural de Monlserrat dins Revistq
Cstalana de Teologia, XIII/l(1988), pp 205-242
a Madrid, Biblioteca del Palacio Real, ms. 2520,1.51v.

2 Vegeu la descripció deJ recorregut de [a d¡ecera dels Graus a R. 5 Vegeu la descripció de I'itinerari de la drecera de Fra Garí de R
RTBERA-MARTNÉ, Caminant a Montserrat I El Mqssís, Barcelona RrBERA-MARINÉ, Caminant q Monlserrat [. EI massís, Barcelona
l992,pp 132-133 1992, pp. 130-131.
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Detall del mapa de
Montserrat delineat per
Joan Cabeza (1909)
amb la situació de la
Roca Llisa i la Roca
dels Polls.

Lladerns. Tot i tractar-se d'una referència indl-
reatala cita posa en evidència que la roca Llisa
era un indret ben conegut a Collbató a finals del
segle XVI[, fins al punt d'anomenar el tonent
amb referència a la roca Llisa.

Al segle XX la roca Llisa apareix citada en el
primer mapa modern de Montserrat, delineat per
Joan Cabeza i que publicà 7a Revista Montserra-
tina I'any 1909.6 La cartografra montserratina
posterior situa i anomena correctament i unàni-
mement la roca Llisa en el mateix indret.T

Tanmateix la unanimitat que hi ha en la car-
tografia montserratina sobre la denominació i
situació de la roca Llisa contrasta amb la con-

6 J C.a.eeze., Mapa topogräf ch de la Montanya de Monlserrat i ses

vessonls pLtblical per la redaccio de lq Revísla Monlserrqlinq
(l:20000), Barcelona Ì909 D'aquest mapa se'n féu una segona
edició I'any 1928
7 Vegeu 1a cartografia més divulgada de Montserrat: R. DE SEMIR Y

Aaqur.r., Mapa cle Monlserral (l:10 000), Barcelona 1949 Aquest
mapa fou adaptat per l'edjtorial Alpina a la seva col lecció de ma-
pes anrb eì tilol Alto Montserrat (l:10 000), publicat per primera
vegada l'any 1963 i del qual es fercn diverses edicions R RIBER.A.-

MARINÉ, Morls¿rrat (l:7.500), full núm l, sector oriental, Mont-
serrat 1975 F MoRALES, Montserrut (l:10 000), Ed Alpìna, Gra-
nollers 1989. I en la nova edició corregida de R RTBERA-MARINÉ,

Monlserral ( I :7.500), full núm. l, sector oriental, Barcelona 7992.
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fusió de les referències sobre aquesta roca en les
guies d'itineraris i d'escalada de Montserrat pu-
blicades amb posterioritat al mapa de Joan Ca-
beza. Aquesta confusió es centra en dues roques:
1a roca Llisa i 1a roca dels Polls, com queda re-
flectit en la danera guia de Montserrat, publica-
da en la col'lecció de guies del Centre Excursio-
nista de Catalunya i que podem considerar la
primera guia del segle XXI, en la qual l'autor,
en parlar de la roca dels Polls, dtl: Aquí també
hi ha força confusió. Alguns autors en diuen la
rocu lliss dels Polls, altres assenyalen dues ro-
ques: la dels Polls i la roca Llisa. L'atlor con-
sidera que es tracta de dues roques diferents i
precisa: per a algti la Lliss és el terra, segons
diu, de tapàs, però actualment aquell tros és de
pedra viva, amb unes regates picades a mà, se-
gurament perquè les ttngles de les cavalleries
tingues s in punt s d' aferram ent.8

Davant d'aquesta confusió repassem les guies
d'itineraris i d'escalada de Montserrat per acla-
rir-ne I'origen i poder precisar més aquests topò-
nims montserratins.

8 J. OI-tvsn r PAUSAS, Montserrat Gtia itinerària, Cot Guies del
Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona 2003, pp. l5-l 6.
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La confusió entre la roca Llisa i la roca dels
Polls prové de la guia de Montserrat publicada
perLlorenç Estivill I'any 1949, que, en descriure
el camí vell de Montserrat, esmenta: la Rocø
Llisø y, finalmente, la Roca Llisa dels Polls, i a

continuació fa referència a la llegenda sobre la
roca dels Polls.

Aturem-nos en aquesta llegenda, que ens ha
estat transmesa pel folklorista, fiIl de Collbató,
Pau Berlran i Bros (1853-1891)e, publicada a
La llustració Catalana I'any 1892, que ens
aporta unes interessants precisions toponímiques
sobre la roca dels Polls. La llegenda diu així:

Pel camí de Montserrat s'hi troba la yocø dels
polls, qu'es una de grossa que n'hi ha a la vo-
ra'l camí ¡quefá una panxa! Les colles de grans
y xichs hi passan, y tot passant:

Mira, menut, mira la roca que't deya. Aplá-
nahi la orella, ja yeur(is còm sentirás còm piu-
len els polls.

9 Sobre Pau Bertran i Bros i la seva obra vegeu: J SERRA r M,A.s-

SANSALV^DoR, Cultura popular del Montserrqt A pqrlir de textos
recollits per Pau Bertrqn ¡ Bros, Barcelona 2003.
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Y'l pobre ignorant, s'hi acosta, hi posa I'ore-
lla ó sobre, escolta, escolta.... y tot plegat.
Ay!Ay!Ay!...

L'hifan pegar un cop de cap! ¡Uy, quants se

n'hi enganyanlto
De la tradició tramesa per Pau Bertran sobre la

roca dels Polls cal remarcar que es tracta d'una
roca dreta, vertical, situada al costat del camí i
¡que fa una panxa!; res a veure, doncs, amb la
descripció de la roca Llisa que hem fet en co-
mençar aquestes ratlles i les fotografres que
il'lustren aquesta Nota de toponímia montserra-
tina. Una roca amb les característiques descrites
per Pau Bertran, és a dir, dreta, verlical i sem-
blant a una gran panxa, es troba a un 50 metres
més amunt de la roca Llisa, en una excel'lent
balconada sobre Collbató, concretament al lloc
on tota la cartografia situa la roca dels Polls.
Per tant, es tracta de dues roques diferents, una
d'horitzontal, en el terra del camí: la roca Llisa,
il'ahra, un xic més amunt, dreta o vertical, si-
tuada al costat, ran de cami: la roca dels Polls.
A més, queda en evidència que Llorenç Estivill
perverteix el topònim en anomenar-lo, errònia-
ment, la roca Llisa dels Polls, i origina així una
confusió entre els escriptors posteriors que no han
aprofundit prou en la toponímia montsenatina.

Seguint Estivill, Pere Bosquets, autor de la
guia d'itineraris editada pels Amics de Mont-
ser:rat I'any 1961, només esmenta la roca Llisa
dels Pollsll referint-se a la roca llegendària.
Curiosament, però, en el mapa que acompanya
aquesta guia, només hi apareix la roca Llisa.l2

Ramon Ribera, en descriure I'antic camí ro-
meu de Collbató a Montserrat, I'any 197 5, diu:.
Entre les dues dreceres la dels Graus i la de
Fra Garí- el camí passa per una balconada, al
damunt de Collbató, ben bé pel peu d'un espa-
dat: són la rocø Ltisa i la rocø dels Polls,13 iot
situant les dues roques en el mateix indret del
camí. El mapa que complementa I'excel'lent
guia de Ribera situa molt clarament, però, les
dues roques en indrets diferents del camí.la

10 P. Barrn¡.¡t 1 BRoq Popularilols: noles preses cle cqra q la llar
clrns La Ilustració Cqtalailq, vol. XIII(1892-1894), núm.296, 15-
Xl-1892, p 334
l1 P. B¡osquersl, lrinerarís Monlserralins,Barcelonà 1961, p 39.
12 Molt possiblement pel fet que el mapa que acompanya la guia de

Pere Bosquets té com a base i referència el mapa de Ramon oe S¡-
MIR Y ARQUER.
l3 R RIspnA.-M¡nr.tê, Camíns i canals de Montserrat, Barcelona
1 97s, p. I 0l
r4 R. Rr¡erA-M,cRtNÉ, Montserrat (l:7 500), full núm l, sector
oriental. 1975
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L'escalador Josep Barberà, promotor de 1'Ope-
ració Montserrat, eî publicar la guia d'escalada
Montserrat pam a pam, l'any 7977, escrivia:
després de passar la drecerct dels Graus que pu-
ja del poble de Collbató, una gran roca sobre-
surt barrant gairebé el camí: és la roca Llisq.
Es refereix, en realitat, a la verlical roca dels
Polls.15 I descriu un parell de vies d'escalada
d'aquesta roca. J. Barberà, en parlar de roca
Llisa, es refereix en realitat a la roca dels Polls
i, per tant, identifica i confon les dues roques.
Amb tot, Barberà escriu: Existeix una llegendà-
ria rocø llisa dels Polls, qtte podria molt possi-
blement coincidir amb aquesta. Hom deia que si
algú hi qcostava l'orella sentiria el piular d'una
llocada.l6 Josep Barberà confon totalment amb-
dues roques, tot anomenant roca Llisa la roca
dels Polls.

En la nova versió, revisada i corregida, de la
guia d'itineraris montserratins de R. Ribera,
apareguda a finals de l'any 1992, descriu la ro-
ca Llisa, introduint aquesta precisió: el terra és

de tapà.s, una dificultat per als animals, la roca
Llisø; a I'esquerra hi ha I'agulla-rocø dels
Polls,rT però continua situant-les en el mateix
indret: la roca Llisa seria el pla del camí i la

roca dels Polls la vertical, en la balconada del
camí sobre el poblet de Collbató. En el mapa
que acompanya aquesta nova versió de la guia,
amb diverses modificacions, les dues roques
continuen situades en indrets diferents de l'antic
camí romeu.l8 La guia Montserrat i el seu en-
torn, publicada el 1996, segueix fidelment, amb
el mateix error, R. Ribera.19

Tota aquesta confusió sobre la roca Llisa i la
roca dels Polls en les guies d'itineraris i d'esca-
lada montserratins és la que va fer escriure a
Jordi Oliver, en la darrera guia d'itineraris de
Montserrat, publicada a principis del segle XXI,
qte hi ha força confusió sobre ambdues roques o
topònims.20 La majoria, com hem vist, mostren
un desconeixement de la situació, localilzació i
identificació dels topònims de la roca Llisa i de
1a roca dels Polls, contràriament a la unanimi-
tat que hi ha en la cartografra.

Esperem que la descripció física que hem fet al
començament de I'article i el testimoni fotogràfic
que il'lustra aquesta Nota sobrc la roca Llisa
permetin identificar la roca i I'indret amb tota
precisió. Així com, alhora, acabar amb la con-
fusió amb la roca dels Polls, perquè la roca
Llisa no és llisa, ni és la rocø dels Polls.

15 J B¡.neenÀ r SAUeuÉ, Montsertot pam a pam, (Operació Mont-
serrat), Barcelona 1977, pp 309, 3l I L'Operació Montsetrql es

dngué a terme entre els anys 1968 t 19'12
l6 J B¡.ns¡nÀ r SAUeuÉ, Montserrat pam a pam, (Operació Mont-
serrat), Barcclona 1977 , p 3Il.
l7 R Rtesn-A.-M.A.nINÉ, Camtnont a MonLserrat I. El Massís. Bar-
celona 1992, p. 128

Detall de les
regates fetes
a la roca

l8 R. Rreen,A-M,ARtNÉ, Montserrat (1:7 500), full núm l, sector
oricntal,1992
r9 S. Reoó, Monlserral i el seu entorn, Manresa 1996, p 128
20 J. Ouven l PAUSAS, Montserrat Guia itinerùia, Barcelona
2003, p. ls.




