
Lln error i altres coses*
per Ramon Ribera-Mariné

Que sí, que sí, que m'he equivocat. Que Ga-
lobart* té raó. Que sempre li havia dit: la ca-
nal dels Avellaners de Montserrat no és la
canal dels Avellaners. Que no. És un e..or 

"x-plicable, quan ha calgut manejar dades i més
dades, més de set-cents topònims, en un llibre
que és, recordem-ho, una guia de muntanya, i
no un tractat de toponímia. Els antics ja deien
que humanum est errare, i, és clar, alguna co-
sa deurien saber de saviesa humana.

Que en un llibre hi ha un error, i més d'un,
sembla gairebé obvi. Qui no ho sap? Pot ser
més interessant una altra constatació. Per què
s'ha comès aquest error. Que serveixi per a la
història. El llibre Camins i Canals de Mont-
serrat no és un tractat de toponímia. Malgrat
tot, els topònims foren pensats i sospesats. Les
fonts escrites, sovint confuses, no sempre
coincideixen. Al darrer moment, vaig voler es-
coltar també diversos testimonis orals. Dels
vells de fa vint i tants anys. Era el febrer de
197 5. Havia passat la tarda a Monistrol parlant
amb el paleta Jaume. Des de sempre havia
treballat a Montserrat. Les seves parets encara
són recognoscibles pels dibuixos amb què les
coronava. N'havia sortit una llista de topònims
força interessants del municipi de Monistrol i
de Ia regió del monestir. Al final de I'entrevis-
ta, ja estant a Ia porta de la casa, emva etzi-
bar una llista de topònims de la zona de les
parets monistrolenques, entre els quals m'hi
va posar, fatídicament, la canal dels Avella-
ners. Sí, que la canal tenia nom. En Semir, el
primer, 1'anomenava canal dels Arítjols. Ca-
beza la deixa sense nom. En tenia? Aparent-
ment Semir s'inventa el nom. I si Semir s'ha-
gués equivocat? No seria tampoc 1'única
vegada. A la canal no hi ha arítjols, hi ha, sí,
avellaners, ben orientada com està a tramun-
tana. Per això calia córrer un topònim. Ho vaig
fer. El llibre estava ja ala impremta. Reconec
que em vaig precipitar. Però...

Per altra banda, el mateix Cabeza havia su-
primit en el mapa del 7928 el nom de canal
dels Avellaners de la zona del monestir. És
clar, la canal per la gent del país, havia can-
viat de nom. Es estrany que un topònim canviï
de nom? No, no. La geografia és una realitat
vivent. No heu vist mai que una casa de pagès
canvii de nom, segons el propietari. Busca can
Beu? No. Ja no exi,gteix can Beu. Ara s'anomena
las Pølmerasl La canal dels Avellaners del
monestir de Montserrat està solcada pel funi-
cular de Sant Joan. La canal del Funicular,
és clar!

Ho reconec, em vaig precipitar. Cert. Un fet
greu? Potser sí. Per què no el vaig canviar en
fer la segona edició de la guia, després dels
incendis de 1986, que porta el nom de Cami-
nant a Montserrat 1.? El nom de canal dels
Avellaners on jo mateix havia donat a conèi-
xer un itinerari, s'havia fet popular. Una placa
m'ho recordava cada cop que hi passava. To-
tal, si hi ha avellaners i no hi ha aritjols...

Que això indueix a errors els lectors poste-
riors? Llegeixo que el 1955 un arriba després
de molts esforços a la plaça Catalunya per a
dormir-hi. Per anar a la plaça Catalunya de
Montserrat, calen tants esforços? És un altre
topònim que ha canviat de lloc. Jo sóc el pri-
mer testimoni del canvi, que no vol dir I'in-
ventor. Els topònims canvien de lloc o es repe-
teixen. Els tres plans de les Bruixes, i les
dues canals dels Micos...

Voldria acabar amb una segona precisió. Jo
no he escrit mai un llibre de toponímia. Les
meves obres sobre Montserrat i sobre el Cani-
gó han volgut ser una aportació modesta, per-
què la gent estimi la muntanya i la natura,
perquè la gent estimi el país. Res més que
això. La toponímia servia perquè tothom es
pogués situar. Res més que això. En la segona
edició del meu llibre sobre Montserrat vaig dir
que estava content que hi hagués qui estudiés
la toponímia. I és veritat. Però que ningú no
confongui un llibre de muntanya amb un llibre
de toponímia. Penso que es tracta de gèneres
fins aparentment molt diversos.* "Butlletí del Santuari", núm,42,pp. 52-55
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