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Crònica dels incendis de Montserrat
de l'agost de 1986.
per Maur M. Boix

Dia 7 d'agost, dijous

A hora foscant comença un incendi a la falda
NE de la,muntanya, sota el mas anomenat la
Calcina. Es el primer. El foc puja ràpidament
cap a Santa Cecília, d'on són evacuats seixanta
joves valencians que hi feien una convivència,
i cap al monestir de Sant Benet. Tota la zona
ha quedat devastada. Arriba un bon contingent
de bombers.

Dia B, divendres

El foc, que semblava dominat, torna a abran-
dar-se i amenaça el monestir de Sant Benet.
Les monges han d'abandonar-lo i es refugien al
Santuari. Les flames, passant per darrera la
Colònia Puig, travessen la carretera superior i
avancen cap a la canal de Sant Jeroni; a la falda
de la muntanya, cremen la zona baixa fins als
voltants de Marganell i de Sant Cristòfol i de
Monistrol.

El panorama des de Santa Cecília és deso-
lador. Un primer càlcul global dóna per devas-
tades unes 750 hectàrees.

Dia 13, dimecres

El conseller Miró Ardèvol, amb alts dirigents
de la conselleria d'Agricultura, visita la mun-
tanya i el monestir, de cara a avaluar les des-
trosses i a orientar el futur.

Dia 1.4, dijous

A primera hora de latatda, s'incendia un ca-
mió a la carretera general, abans de la gasoli-
nera del Bruc, en direcció a Igualada. El foc es

propaga al bosc i en crema unes 40 hectàrees,
un tros lluny, a la falda NO de la muntanya. És
el segon incendi.

* Reproduïm la c¡ònica publicada a Serra d'Or (desem-
bre, 198ó). Essent com és completa i concisa hem cregut
que no calia redactar-ne cap altra.
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Dia 16, dissabte

Cap a migdia d'avui s'inicia un incendi, el
tercer, a la carretera de Collbató a I'Aeri. Ha
començat alhora en dos punts poc distants: ho
afirma un testimoni de vista entrevistat a la rà-
dio. El foc, pujant amb una gran rapidesa, es

presenta en poca estona a les envistes de I'er-
mita de Sant Miquel. Amb una immensa fu-
marada tot a l'ample de la carena, ofereix una
visió paorosa des del monestir. Impedit de bai-
xar cap al torrent de Santa Maria, on hi ha el
Santuari, es bifurca pujant en direcció a Sant
Joan i cap a l'anomenat torrent Fondo. En
aquest sector obert intervenen amb eficàcia un
parell d'hidroavions, impossibilitats d'actuar
ran de les penyes pel perill del vent. Els bom-
bers hi munten una mànega d'uns dos quilò-
metres, com la que han muntat també de cara
al foc de la Cova. Durant tota la nit funciona
el funicular per als moviments de personal.

Dia 17, diumenge

Continuen els focs i els treballs d'extinció. Al
matí són tancats els accessos per carretera, a fi
de deixar pas lliure als bombers; més tard, tor-
nats a obrir, hi poden passar els devots del San-
tuari, on hi ha força animació, sobretot de part
de vespre.

Dia 18, dilluns

Un gran incendi, declarat el matí a Castell-
follit del Boix, entra ràpidament per can Ma-
çana. Mentre per un costat baixa cap al Bruc,
avança per l'altre amb gran força fins a l'aeri
de Sant Jeroni. Les monges de Sant Benet han
d'abandonar un altre cop el monestir: la quarta
vegada en aquests darrers anys! També són
evacuats els turistes i els pelegrins. Tota una
gran zona ha quedat devastada. Es el quart in-
cendi.

El cinquè és encès prop de l'antic pas a nivell
del cremallera. Empès pel vent, arribarà fins al
torrent de Santa Maria i pujarà cap al restau-
rant nou i amenaçarà el jardí dels monjos. A
I'altre cantó, tot resseguint la zona cremada el
primer dia, s'eixampla fins a terrenys de Mar-
ganell i de Monistrol. Per la part alta arriba al
camí dels Degotalls fins al jardí del monestir, i
s'enfila a les ermites de Sant Dimes i de la Tri-
nitat.

Un sisè incendi, amb aspecte de maniobra di-
versiva, és iniciat a Monistrol, que es veu en-





voltat de focs, i, passant a l'altra banda del riu,
s'adreça cap a Vacarisses i, en forma de cuc de
flames, cap a Olesa. A la fi baixarà a la via del
tren.

A la banda de sota Sant Miquel, pel cantó de
la Cova, es reviscola el foc apagat ahir i corre
perillosament cap al torrent de Santa Maria.
Davant tants de brasers arreu, atiats pel vent,
l'espectacle de nit és indescriptible. El Santuari
resta incomunicat, sense telèfon, i, una bona
estona, mancat també de llum. Del foc de les
ermites, baixat a sobre el monestir i els edificis
veins, ran de paret, cau brossa incandescent
que exigeix una acció continuada al jardí dels
monjos i a la teulada de I'Hostal Cisneros. Els
bombers han muntat novament llargues mà-
negues. Hi treballen també molt activament els
monjos joves.

Dia 19, dimarts

A les dues de la matinada, s'ha rebut la visita
del president de la Generalitat, Jordi Pujol,
amb el conseller de Governació, Agustí Bas-
sols.

Davant la situació incerta i cada cop més
complicada a la part del Santuari, es decideix
I'evacuació de I'Escolania a Manresa, des d'on
els escolans aniran als domicilis respectius. La
visita fraterna de I'abat de Poblet, acompanyat
per I'arquebisbe Pont i Gol, permet la sortida
cap a aquell monestir de sis monjos ancians o
malalts amb un infermer. Uns altres van al Mi-
racle. N'hi ha alguns a Manresa. Els qui resten
a Montserrat són una seixantena. Són obligats
a sortir els devots que restaven a les cel'les o a
I'Hostal. Molts dels treballadors coliaboren efi-
caçment als serveis d'extinció.

S'han passat moments greus a la Cova, en-
voltada per les flames, de manera que el guar-
dià, el pare Ricard M. Sans, s'ha decidit a sal-
var-ne la imatge de la Mare de Déu. Una fo-
tografia oportuna de la sortida donarà la volta
al món. Revifat el foc de dissabte al torrent
Fondo, acaba de calcinar-lo.

Cap al vespre, l'abat Just dóna per ràdio un
missatge de serenitat i d'esperança.

Rebuda la visita del Governador Civil de
Barcelona i Delegat del Govern de Madrid en
funcions.

Després de les Vespres, una petita pluja se-
guida de boira permet una certa pausa als
equips d'extinció i els dóna coratge enmig del
seu gran cansament.



Dia 20, dimecres

Cal actuar encara contra els focus de sobre
el Santuari i, més en concret, al de la teulada
de l'Hostal, com també al cantó de la Cova,
davant la possibilitat que el foc pugi pel torrent
de Santa Maria.

Les monges retornen a Sant Benet. Arriba
un pelegrinatge d'un centenar de portuguesos
anunciat de temps i expressament autoritzat.
Visites del bisbe Daumal, en representació del
cardenal Jubany, impedit per la salut; del pre-
sident Dalmau, interessat a convocar amb ur-
gència una reunió del Patronat de la Muntanya;
de I'arquebisbé Torrella, portador d'un escrit
d'adhesió de la Conferència episcopal tarraco-
nense, que presideix.

Dia 21, dijous

Vigilància als petits focus que encara fume-
gen. Bombers escaladors han apagat definiti-
vament el del cantó de la Cova. Es tornen a
obrir sense limitacions els accessos per carre-
tera.

Carta d'adhesió del General dels jesuïtes.
Visita del conseller Oriol Badia i també de

Joan Reventós acompanyant el ministre de Jus-
tícia del govern de I'Estat.

Dia 22, divendres

El president Pujol, després de fer un re-
corregut en helicòpter per sobre la muntanya i
les zones veïnes afectades pels incendis, visita
el Santuari i, més tard, les monges de Sant Be-
net. Resten alguns equips de bombers en servei
de vigilància. Visita del Capità general de Ca-
talunya amb el Governador militar. Retornen
els monjos refugiats al Miracle i a Manresa.

Dia 23, dissabte

Bombers i monjos joves continuen la vigilàn-
cia. Apaguen algun focus reviscolat al cantó del
Bruc. Retornen els monjos acollits a Poblet.
També arriben els escolans, que reprenen el
cant de la Salve de la una. Les coses es van nor-
malizant. Ha pujat força gent.

Dia 24, diumenge

Apagats completament els incendis, tot re-
torna a la normalitat. La Missa solemne do-
minical és presidida pel Pare Abat, en acció de
gràcies per la salvació del Santuari i perquè no
hi ha hagut cap pèrdua humana. Considerable
afluència de devots. A la tarda visita del bisbe
Camprodon, de Girona.

Dia 25, dilluns

Arriba un telegrama del Papa, cursat del Va-
ticà el d1a23.

A l'hora de fer un primer balanç, es calcula
com a afectat pels incendis un 60 Vo delamun-
tanya. Han quedat pràcticament indemnes el
sector del Santuari, fins a Sant Miquel , ila zona
alta, de Sant Joan a Sant Jeroni. Es considera
que almenys tres dels focs han estat provocats.
Fora d'un parell d'accidents sense gaire impor-
tància, no hi ha hagut desgràcies personals. To-
tes les edificacions han estat salvades. Els tre-
balls d'extinció -a càrrec dels bombers de la
Generalitat, en gran nombre, amb Mossos
d'Esquadra, soldats de l'exèrcit, membres de
Protecció Civil i de la Creu Roja, sense oblidar
els molts voluntaris, vinguts fins i tot de lluny,
els treballadors del Santuari i els monjos, joves
i no tan joves- patiren naturalment a la pri-
meria d'una manca d'adaptació i d'entesa, però
no trigaren a assolir la coordinació necessària
per a una tasca eficaç en una dedicació abne-
gada, esgotadora i, més d'una vegada, heroica.
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