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Notes de toponímia montserratina

Sant Jatlrrre el Ellah(c,
Lrn topònirn a rellançar

per Josep Galobart í Soler

El mes de maig de 1987 una excavadora assa-
planava part d'un petit turonet anomenat Sant
Jaume el Blanc, situat a I'esquerra de la carrete-
ra de Can Maçana a Montserrat, en el km.
7,500, on aquesta fa una corba, i uns 100 metres
abans d'enllaçar amb la carretera que puja de
Monistrol de Montserrat. La màquina destruïa
també les restes d'una fortificació aixecadal'any
1810 per defensar Montserrat de I'exèrcit fran-
cès. Uns mesos més tard s'enderrocà un petit ca-
salot, que amenaçava ruïna, i que es trobava
adossat a la roca -d'uns 4 x 3 metres, sense teu-
lada i amb la porta oberta vers I'Est- situat al
seu dessota mateix en la carretera de Monistrol,
uns 60 metres abans d'arribar a la cruïlla amb la
carretera de Can Maçana.1 D'ençà del movi-
ment de terres aquest indret de la carretera de
Can Maçana ha canviat de fisonomia; ara hi tro-
bareu una esplanada, amb uns bancs i un monò-
lit commemoratiu d'una de les diverses iniciati-
ves de repoblació de la muntanya -algunes for-
ça desafortunades- sorgides arran dels devasta-
dors incendis de I'any 1986.

Sant Jaume el Blanc és un topònim antic i for-
ça ben documentat. El primer testimoni el tro-
bem en el diari de viatge del secretari de I'abat
del Clairvaux, Edmond de Saulieu, que visità el
nostre Santuari-Monestir el 21 i 22 de març de
1532. En marxar de Montserrat cap al monestir
de Santes Creus, emprengueren el camí en di-
recció a Igualada, i més enllà de la capella dels
Sants Apòstols -anant per la carretera de Can
Maçana- van trobar una imatge de pedra de
sant Jaume.2 Es tractava d'un pedró coronat
amb una imatge de l'apòstol, tal com ho confir-
ma l'esment que en fa una causa judicial del pri-
mer terç del segle xvli en lo lloch ahont al cami
de Montserrat sobre una columna esta elevada la

figura del apostol St. .Iaume.3 En canvi, cap dels
dos testimonis no en precisa exactament I'em-
plaçament.

1 Una opinió recent pretón que es tractava d'una antiga capella de-
dicada a Sant Jaume de Galícia, pcrò I'edificació, d'interior molt rústec,
no fou mai destinada al culte. El que sí que podem afirmar és que,
segons el testimoni oral del G. Anse¡m Ma Tetas (1899-1989), quan ell
era escolà a Montserrat, a principis de segle, hom la utilitzava com abo-
cador de deixalles Molt possiblement, en el seu otiger, es tractava
d'una caseta de peons-caminers dest¡nada a la conservació de la carrote-
ra que des de I'estació de la RENFE de Monistrol dc Montserrat puja al
Santuar¡

2. L'original llati dit invenimw sanct¡ lacobi lnpideam effigiem Fr.
C de Bnousrver, Peregrirntio Hisptnica Voyage de dom Etlme cte Squ-
lieu, abbé de Clahvaux, en Espaqne et ou Portugal (1531-1533), introduc-
ció, cdició i notes M CocrERrL, París 1970, vol. I, p 156

3 París, 8.N., Ms. Baluzc. 238, f. 53

Casella ruïnosa, ara colgada, a I'indret d¿ Sant Jaume el Blanc.
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El mapa de Montserrat que l'any 1789 aixecà
el geòmetre barceloní Francesc Renart,4 inclou
amb el núm. 54 la Pilastra de Sn. Jaume el
Blanch, i la situa al costat de la carretera de Can
Maçana a Montserrat gairebé sota mateix dels
Degotalls. El lloc quedà definitivament precisat
al segle passat quan La lunta Superior de Defen-
sa de Cataluña, va instal.lar-hi una bateria per
defensar Montserrat de les tropes de NapoÈó.
Un monjo contemporani, parafrasejat pel P.
Cruselles, explica com en Sant Jaume't blanch
construyeron otra, trabajando en ella durante un
año, é hicieron las paredes de piedra seca, ó seu,
sin cal ni arena, que se cayó en seguida.s Les ba-
ses d'aquesta bateria subsistiren fins a l'acció de
l'excavadora esmentada més amunt; en l'actua-
litat només en resta un petit tros de mur a la
part N.O. Amb l'acció bèl'lica franco-catalana
dels anys 1808-1811, degué desaparèixer el pe-
dró dedicat a Sant Jaume. Cap testimoni docu-
mental posterior a la guerra del francès no fa re-
ferència al pedró o pilastra. En canvi, I'indret
on estava ubicat continuà anomenant-se, en el
llenguatge popular, com la Bateria de Sant Jau-
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Croquis de La situació del padró l¿ Sant Jaume el Bfanc.

me el Blanc o simplement Sant Jaume el Blanc.
Així, J. Estella, en el seu excel.lent dibuix de la
muntanya, datat el 1869, situa en el núm. 42: S.
Jaime el blanco, despeñadero.6

L'any 1907, la Revista Montserratina assaben-
tava els seus lectors: que en la zanja abierta para
la carretera de Santa Cecilia y en la parte cono-
cida por Sant Jaume'l Blanch se ha hallado una
antigua estqtuq de piedra blanca que representa
al glorioso Santo.T Les arrels tornaven a sortir a
la llum. Tanmateix pocs anys després el P. Ra-

4 Sobreaquestmâpa vegeuF.-X ALrÉsrAcLtLó- J GALOBARatSo-
tea, Utr ambiciós projecte d'listòtiu ecletiàsticq i noturol (Le Montserret
dins R¿ynrc cotalqtw de teologia, XIIUI (1988), pp 214-2f5

5 F. de P Cnuse[es, Nueva Hi:toriq del Sontuatio y Monastetio de
Nueslrq Señotq de MonlseïoL, Barcelona 1896, p 297.

6. J. Es're rrr, VisLa de Moutsen (t, tonada desde lo estoción de Mo-
nistrol, rJibtx a la ploma, 1869, Biblioteca de Montserrât, secció dc gra-
vats, Reg. no 136?5, IXTO, fol 18

7 Revisls Motllsenalìna I (1907), p 160 L'cscultura de l'apòstol
Sânt Jaume trobada I'any 1907 ingrcssà al nou museu montscrrâtí reins-
tal.lat I'any 1909, i actualment es coûserva en l'ala oliental dcl sob¡e-
claustre neoromànic del monest¡r. És clc petla blanca, i està mrncada
dcl cap i de I'espâtlla dreta; amida 44 cm rl'alçada, i en devia fcr, ori-
giDalment, entre 50 i 60 Entrc cls atributs iconogràfics del sant hi veiem
l'csclavina, âmb una petxiûa encastada a I'espatlla esquerra, i el llib¡e
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mon Colomé, -responsable editorial de l'Itine-
rari de la Montanya de Montserral- en fer refe-
rència a Sant Jaume el Blanc, afegí en nota No
he pogut averiguar el per qué ã aquest lloch se

l'anomena Sant Jaume'l Blanch; tal volta en altre
temps hi havia alguna capelleta dedicada al Patró
d'Espanya. Fa uns dos anys que arreglant La car-
retera de Ca'n Massana se trobá en aquest lloch
una estatua de Sant Jaume de pedra blanca, que's
conserva en lo Museu.8 A principis de segle,
doncs, la memòria del pedró ja s'havia perdut,
mentre que l'indret continuava denominant-se
Sant Jaume el Blanc com ho demostra tota la
cartografia del segle xx.e

L'existència d'aquest pedró dedicat a I'apòstol
cal relacionar-la amb el paper que el Santuari de
la Mare de Déu de Montserrat jugava en l'inici
de la ruta catalana del camí de Sant Jaume de
Galícia.10 Al port de la ciutat de Barcelona em-
prenien la ruta molts pelegrins procedents de
països mediterranis, la majoria dels quals, en co-
mençar el seu pelegrinatge vers Galícia, pujaven
a venerar la Mare de Déu cle Montserrat i a en-
comanar-s'hi. Després, des del Santuari, conti-
nuaven el seu camí cap a Igualada, Cervera,
Lleida, etc.

Des de la construcció, els anys 1856-1859, cle

la carrefera que puja de I'estació de la RENFE
de Monistrol de Montserrat fins a la caneteta
de Can Maçana, Sant Jaume el Blanc ha esde-
vingut una cruTlla de camins. A la seva impor-
tància religiosa i històrica s'hi ha sobreafegit la
viària que I'ha convertit, pràcticament, en I'arri-
bada al Santuari. Això fa que calgui cridar
l'atenció per a la conservació d'aquest topònim
massa sovint anomenat les dues carreteres o,
simplement, la cruilla, sense cap referència al
seu nom propi de Sant Jaume el Blanc. Per as-

segurar la supervivència del topònim fóra bo de
rotular I'indret o, encara millor, d'aixecar-hi un
nou pedró, estela o monument evocador del
Sant patró dels pelegrins. També es podria
aprofitar aquesta oportunitat per donar a conèi-
xer la història i el traçat de la ruta catalana del
camí de Sant Jaume de Galícia, tan lligada, des

de molt antic, al Santuari de la Mare de Déu de
Montserrat.

dels Evangelis soslìngul amb la mà csquerra, mentre qtrc amb la mà rlrc-
ta recull la túnica folgada A la base, s'hi llegeix, mutilada, la inscripcio

I[A]COLDUSI. El coL laborador moltserratí dc Luciano HuLoo¡no v Sr:r¡

tt (Lcts petegtittuciones jcrcol>eas, Madrid 1950, vo1 I, p 525), no iden-

tifica ni distingeix suficientment aquesta imatge de I'âPòstol d'una altra

procedeìrt dc I'ant¡ga casa clels pobres, basticla el 1729 Aqucsta darrera

imatge ja l'esnrenta cJ P. Miquel Nfu¡rrors (EI Anígo tlel viaietrt rle

Monlserot, 1a ed , Manresa 1865, p 92, núm 33), i Ia ten¡m test¡mo

niada per fotogr afìes cÌc fi[a]s del segle XTX, preses al pr¡mit¡u museu Ia-

p¡dar¡ de Nlontserrat situât als baixos de les cel les de St Plàcid

Imatge de Sanl Jaume trobada l'any 1907 a I'intlret on s'aLçava

I'anlic padró.

8 lt¡net ot i ¿e la MonLotlyo de Motilsen 41, Barcclona 1909, p 37

9 J C¡¡ez.r, Mapo lopog df¡ch ¿e ln Motûonyo .le Montset rut i ses

vessûnls publicot per la tedacció ¿e lo Rev¡slo MonlsenoLiuil (f:20 000),
Barcelona 19ff9 R de SFMrR r AReuER, Mopt tLe Monlsettrl (l:10:000),
Barcelona 1949 Aquest mapa fou adaptat Pel l'ed¡lorial Alpìna, amb el

fîrcJ Alto Motllsetrqt, publicat per primcra vegada el 1963 R Rrustut
M^R|NÉ, Mol?tJ¿r¡?¡, full núm 1, sector oriental, Montscna[ 1975 F
MoR^LES, Monlset t o¡, Granollcrs 1t)89

10 Sobrc la ruta catalana del camí de Sant Jâumc dc Galícia vegeu

l'obra esmentâda, eìr la nota [úm 7, tlc L Huroosno, Las petegittucio-
ttes jtcobeas, pp 501--551
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