
La muntanya

Notes de toponímia montserratina

Topònims generats o relacionats amb
la guerra del francès

per Josep Galobart i Soler

La funesta decisió, durant la guerra del
francès (1808-1814), de La Junta Superior de
Defensa de Cataluña de fortificar i declarar
Plaza de Armas el Santuari i Monestir de Mont-
serrat, en féu un dels objectius de I'exèrcit in-
vasor. La host francesa assaltà i ocupà diverses
vegades Montserrat, i la darrera acabà amb
l'incendi del Santuari-Monestir la nit del 10 a
l'11 d'octubre de 1811. Aquesta és una de les
dates més tristes de la història montserratina.

EI pas dels francesos segons una fotografia de
començament del segle XX.
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La guerra del francès també va deixar el seu
rastre en la toponímia montserratina. Les forti-
ficacions fetes per defensar Montserrat de les
tropes invasores o atacants, les activitats
bèl.liques que s'hi desenvoluparen, i diversos
fets que tingueren lloc durant el període que
durà aquesta guerra han quedat reflectits, en
efecte, en la nostra toponímia, tot modificant
antics topònims o donant nom a algun indret.
En aquesta Nota en farem un primer inventari o
visió de conjunt, amb la finalitat que serveixi
de base per a posteriors estudis de cadascun.

Les diverses fortificacions, -o potser, més
exactament, les "petaqueries" o "parapetos",
com les definiren alguns testimonis de l'èpo-
ca-, construïdes per ordre de la Junta Superior
de Defensa de Cataluña han quedat força arre-
lades i ben documentades en la toponímia de
la nostra muntanya.

Així tenim que I'antic camí anomenat tradi-
cionalment la Costa de Montserratr o camí
de Collbató, que des d'aquest poblet situat al
peu de la muntanya puja al Santuari de Mont-
serrat, fressat per una ingent multitud de pele-
grins, fou rebatejat popularment amb el nom
de camí de les Bateries, en dos indrets del
qual, aprofitant I'estratègica situació i les res-
tes de materials de dues de les set creus co-
bertes que hi havia, es construïren dues bate-
ries per defensar aquest accés meridional al
Santuari.

1 F. CARRERAS y CANDI, yis¡la de nostres Reys a Montserrat, Bar-
celona 1911, p.23, Llíbre de Les Solentnitats de Barcelona, ed. a cu-
ra d'4. DURAN I SAMPERE - J SANABRE, vol II, Barcelona 1947 , pp.
218-219. J. GALoBART t Sornu, "Pelegrins a Nostra Senyora de
Montserrat per aygua". Una processÒ de Vilafranca deL Penedès a
Montserral per demanar la pluja (6-9 de maig 1622) drns Montserrat.
BulLletí del Santuar| 2^ època, setembre-desembre 1989, nota 25,
p.39.



Una bateria es construí en f indret anomenat
la creu del torrent Fondo'?. Posteriorment
hom anomenà aquest lloc Ia Bateria o les Ba-
teries3. L'escriptor, historiador i polític Víctor
Balaguer situa en aquest paratge la gesta d'al-
gLtns tan valientes como temerarios patriotas de
Collbató que assaltaren la bateria, tot sorpre-
nent els soldats francesos, i llençaren els ca-
nons daltabaix de la cinglerao.

L'altra bateria s'instal.là on hi havia les res-
tes d'una creu coberta situada en la intersecció
de la Costa de Montserrat o camí de Collba-
tó amb el començament del serral de la ser-
ra Llarga5 coneguda com la creu dels esco-
lansu i que cal no confondre amb I'actual creu
dels escolans situada al mig del serral de la
serra Llarga, inaugurada eI 25 de març de
7995'.

A la vessant oposada de la muntanya, a \a
caÍÍet"ena de Can Maçana a Montserrat, han
restat dos testimonis toponímics d'indrets on
s'instal.laren altres bateries. Són la bateria al-
ta de I'Hospitalet i la bateria de Sant Jaume
el Blanc.

La primera s'instal.là a la roca de I'hospita-
let, situada al km. 6,5 de la carretera de Can
Maçana a Montserrat, a sobre mateix del
penyal travessat actualment per un petit túnel,
al costat d'on hi havia hagut I'estació inferior
de I'aeri de sant Jeroni. En aquest indret enca-
ra hi ha restes de parets d'aquella bateria. El

2 Madrid, Biblioteca del Palacio Real, Ms 2520, fol.51; referèn-
cia datada l'any 1789 També en el mapa de Francesc Renart, da-
tat el mateix any, amb el n" I 23: ct uz tlel torrent fondo

3 J CABEZA, Mapa Topogrtifch de la Montaña de MontserraL y de
ses yessants publicat per la Redacció de la Revista Montserratina
(1:20 000), Ba¡celona 1909 En aquest mapa hom anomena l'ind¡et
la Bateria En el lìib¡et Itinerari de la montaña de Morutsenqt, pu
blicat per la Redacció de Ia Revista Montserratína, Barcelona
1909, p 32, en canvi, el topònim apareix en plural: Les Bateries
En l'interessant mapa de R DE SEMIR y DB AReuEI9 Mapa de Mont-
serrat (7:10 000), Barcelona 1949, l'autor l'anomena Les
Bateries, tot esmentanl en el mateix lloc: Creu, que testimonia
que el record de ì'antiga creu coberta era ben viu

4 V BALAGUER, Guia tle Montserrat y tle vs Cuevas, Barcelona
1857, pp. 169-170.

5 Un testimoni de l'època explica que eìs espanyols compongue-
ren una bateria ab dos canon,s al serral de la sema llarga al camí
que puja de CollbLtó 0 Montserrat

ó J CABEZA, Mapa Topognifch de lq Montaña de Montserrat ), de
ses yessants putblícat per la Redacció de lcL Reyísta Montserralina
(l:20000), Barcelona 1909 R DESEMTRyDE Atqusr, Mapade
Montserrat (1: I 0.000), Ba¡celona 1949

7. Monlserrat. ButLIetí del Santuari, núm 42,2" època, maig-agosl
1995, p 38 Aquesta creu en substituí una altra de rudimentària de
fusta, c¡emada per I'incendi del 4 de juìiol de 1994

Miranda de
Sant Jeroni

Croquis del camí dels francesos.

nom original d'Hospitalet fa referència a un
antic i modest edifici8.

La bateria de Sant Jaume el Blanc es
construí al lloc on s'aixecava la pilastra dedi-
cada aI sant patró dels pelegrins, indret cone-
gut tradicionalment i simplement amb el nom
de Sant Jaume el Blanc, topònim al qual ja
vàrem dedicar ùîa Nota de toponímia montser-
ratinae.

Segons el P. Francesc de Paula Cruselles,
al segle passat, al costat de I'antiga capella
dels sants Apòstols i al borde de horrendos
precipicios, se ven aún algunos restos de fortifi-
cación, que el vulgo ha bautizado con el nombre

8. [M MUNTADAS] El Aruígo del Víajero en Montserrat, Mantesa
1865, p 120, que diu graciosanlenti Pues bien, y ahí va mi cuenLo,
allí estaba la bateria española, conocida en el pais por la Bateria
alta del Hospitalet J EsTELLA, en el seu excel lent dibuix, datat
el 1869, esmenta en el núm. 47 la Peña de la Batetía, ¡ecuerclo rlel
añoll

9 J GALoBART r S ]LER, Sant Jaume el Blqnc (Jtt topònìm a reLlançar
drns MonlserroL ButLletí del Santuari, n" 30,2 època, maig-agost
1991, pp. s7-59
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Monument als herois de Ia batalla del Bruc, erigit pel
sometent de Catalunya I'any 1911.

de Fortinstj. Les successives urbanitzacions
d'aquest indret, antigament anomenat els
Äpòstols i, després de Ia guerra del francès,
vulgarment els Fortins, varen fer desaparèixer
les restes que en poguessin quedar, cosa que
comportà també la desaparició del topònim.
Una d'aquestes reformes urbanístiques es du-
gué a terme I'any 1911, en erigir-hi, el Some-
tent de Catalunya, el monument als herois de
la batalla del Bruc, inaugurat l'1 1 de juny de
1911 i destruït el 1936. El monument volia
perpetuar aquella gesta de la guerra del
francèst'.

A la vessant meridional del massís, l'antic
camí del Bruc a Montserrat, que de prop de Ia
masia de Can Jorba puja al coll de I'Albar-
da Castellana, fou rebatejat amb el nom de
camí dels Francesos, degut al fet que hi
pujà, el 25 de juliol de 1811, una de les co-
lumnes de soldats invasors que ocuparen el

10 F. de P. CRUSELLAS, Nueva Historia del Santuario y Monasterio
de Nuestrq Señora de Montserrat, BaÍceloîa 1896, p. 177 .

1l Guia històríc del pelegrí a Montserrat, ll4:ntseÍãl 1920, p 143-
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Santuari-Monestir. Part d'aquesta columna
arribà a Montserrat, guiada per un col.labora-
cionista, a través de I'antiga drecera de les
ermites, que des del Santuari puja a l'ermita
de santa Anna, fet que motivà que el pas ano-
menat Trencabarralons o també estret de
Gibraltar fos rebatejat amb el nom de pas
dels Francesos.

Un fet tan luctuós com fou la mort de I'er-
mità Josep Broch ha quedat perpetuat en la
canal de l'Ermità Mort, situada a la vessant
esquerra del torrent del Pont. En aquest in-
dret, dos anys després de la guerra, fou trobat
el cadàver de l'ermità, que sembla que hi morí
accidentat quan fugia dels soldats francesos.

Al terme del Bruc, el timbaler de la mítica
batalla del Bruc hi ha quedat immortalitzat en
el clot del Tambor, que ha substituït o, més
ben dit, ha desplaçat l'anttc clot del Boixar.
Hi fan també referència el torrent del Tam-
bor, la cova del Tambor i la roca del Tam-
bor''.

D'origen molt més modern és la denomina-
ció roca del Timbaler del Bruc'', situada al
final de la carena dels Pallers'a; fou batejada
així pels escaladors i excursionistes el segon
terç d'aquest segle.

Cal ressenyar també un topònim soterrani
que està ben documentat i arrelat: la cova del
Mansuet, cavitat de les Coves del Salnitre,
situades prop del poble de Collbató. Segons la
tradició, posteriorment molt exagerada i envol-
tada de llegendes, hauria estat el refugi del
guerriller anomenat popularment el Mansueto.
Durant un dels atacs de les tropes franceses al
poble de Collbató hauria fet refugiar la gent de
Collbató a les Coves del Salnitre i, en perse-
guir-los els francesos fins a la gran entrada de
les coves, el terrabastall d'una perola llançada
pel Mansueto hauria causat la por i el pànic
entre els soldats invasors i els féu fugir; així se

salvaren els habitants de Collbató's.

12. J. BARBERÀ I S 

^uerJÈ, 
Monîserrat pam a pdm (operació Montser-

ral), Montserrat 1977,p 158.

13. R. DE SEMR y DE ARQUER, Mapa de Montserrat ( I : 10.000), Bar-
celona 1949, a la coberta posterior.

14. J. BARBERÀ t SAUeUÈ, Montseftqt pam a pam (operació Mont-
serrat), ldoîtsernr 1977, p. 27. Sobre Els Pallers vegeu: J Gar-o-
BART I SoLER, Els Pallers í I'era dels Pallers dins Montserrat. But-
lletí del Santuari, núm. 34, 2" època, setembre-desembre 1992, pp.
45-47

15. V BALÀCUER, Guiq de Montserrqt y de sus Cuevas, Barcelona
1857, pp 145-149.



Croquis de La Cova del Salnitre, amb la situació
de la Coya del Mansuet,

Tot i no tenir I'origen directament
en la guerra del francès cal esmentar
també un altre topònim: el Pedrís
dels bisbes, indret situat al camí dels
Degotalls. La denominació té l'origen
en I'estada a Montserrat d'un petit
grup de bisbes francesos, els quals, fu-
gint de la Revolució Francesa de
1789, es refugiaren al nostre monestir.
Hom diu que durant el seu sojorn a
Montserrat solien anar a aquest indret
des del qual contemplaven una mag-
nífica panoràmica dels Pirineus. Dar-
rere hi havia França, llur país. Algun
d'aquests bisbes, així com alguns sa-
cerdots, compartiren les peripècies de
la comunitat montserratina durant la
guerra del francèsr6.

Per acabar deixem constància, en-
cara, de I'existència d'un topònim I'o-
rigen del qual ens és desconegut, però
que està relacionat amb els francesos:
la roca del Gavatx. Aquesta roca es
troba documentada al terme de Coll-
bató, situada a I'extrem sud del serrat
del Muntaner. En fer I'anomenat
"Deslinde" de la muntanya de Mont-
serrat, l'any 1880, hi fou posada una
fita.

Així posem f, a aquesta Nota, que
ja hem dit que no pretén altra cosa
que ser una primera aproximació a
aquest conjunt toponímic que hem
descrit.

16 Sob¡e l'estada d'aquests bisbes francesos a Mont-
serral vegeu: J. MTSSER, Un largo retiro en Montserrat
dins Nova et Vetera, XXI (1996), pp. 14l-166

Detall del mapa de Montserrat de Joan CabeTa,
amb La situació del Pedrís dels híshes.
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