
La Santa Gorra <Ie Montserrat
I - Dels orígens f ins a Ia desamortitzacio de l'any 1835

per Josep Galobart i Soler

Un dels indrets més visitats i venerats de

Montserrat, sense cap mena de dubte, és la
Santa Cova. Els grans incendis que durant el
mes d'agost de I'any 1986 cremaren una gran
part del massís de Montserrat, tot i arribar a

encerclar la Santa Cova no n'afectaren el
conjunt d'edif,cis.' En canvi, fincendi que, el dia
4 deiuliol d'aquest any, tornà a cremar les vessants

I Hom pot seguir detalladamenl la crònica dels incendis de
I'any 1986 en el núme¡o monogràfic que hi dedicà Montserrat
Butlletí del Santuari, núm 17, 2" època, gener 1987.

orientals del massís en va afectar, també, les

dependències.' La capella no sofrí, aparent-
ment, deSperfectes de gaire importància, tret
de trencar-se algun vitrall i quedar fumada
exteriorment. Els edificis afectats foren les
dependències destinades a residència del
monjo custodi de la Santa Cova. La major
part de les teulades cremaren i s'enderrocaren,

2 La crònica d'aquest incendi ha estat publicada a Monl'
serrat. BulLletí del SantuarL núm 39, 2" època, maig-agost 1994,

pp 5-9

z.'
b

!r
'ú.

g.

r.

'Ì-"st\\

Delall rlel gravat fet per Jeroni Strasser, I'any 1607, en què apareix, per primera vegada, la capelLa de la Santa Cova.
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i quedaren totalment inhabitables els edificis
annexos.

Els efèctes d'aquest greu incendi sobre els
immobles han centrat I'atenció de nombrosos
devots de la Mare de Déu de Montserrat pel
que fa al conjunt dels edificis de la Santa
Cova i s'han preguntat sobre el seu origen i la
seva història. Malauradament, Ies històries
montserratines publicades fins ara en diuen
molt poca cosa; fins i tot, la major part del
que en diuen són tòpics reiterats i sense gaire
fonament. Ja fa alguns anys que vàrem
començar la rece¡ca documental per a omplir
aquesta llacuna de la historiografia montserra-
tina i poder publicar un treball ben documen-
tat sobre l'origen i la història de la construc-
ció del camí, de la capella i de les
dependències de la Santa Cova. En la recerca
hem trobat força documentació, interessant i
fonamental, que caldrà completar una mica
més amb noves recerques en alguns arxius de

Madrid.
Mentre continua el treball, he cregut oportú

d'escriure aquest article, amb finalitats bàsi-
cament divulgadores. La documentació de què

disposem ja ens permet de fer una primera
aproximació al tema per respondre a les pre-
guntes suscitades entre els devots i pelegrins
de la Mare de Déu de resultes del greu
incendi del dia 4 de juliol: ¿Quin és I'origen
de la capella? ¿Quan es construí? ¿Per què la
construcció del camí i del conjunt d'edificis
de la Santa Cova? ¿Qui en promogué i en
patrocinà les costoses obres? ¿Per quin motiu?
I d'altres, encara.

LA LLEGENDA DE LA INVENCIó
DE LA

SANTA IMATGE

Per comprendre els orígens de la capella de

la Santa Cova cal tenir molt present que tota
la historiografia montserratina dels segles
XVI-XX fonamentava els orígens del Santuari
en una llegenda: la de la Invenció o troballa
de la Santa Imatge. Segons aquesta llegenda,
tres petits pastorets, mentre aplegaven el
ramat, el capvespre dels dissabtes, varen
veure unes resplendors o llums que baixaven

Gravat de La Santa Cova ( 1742 )

del cel i s'aturaven en un indret concret de la
muntanya. Havent observat aquest fenomen
diverses vegades, els pastors avisaren els seus

amos, els quals, en comprovar que el que
deien els nois era veritat, ho feren saber al
rector d'Olesa de Montserrat. El rector, sempre
segons la llegenda, informà dels fets el bisbe
Gotmar de Manresa. I el prelat, acompanyat
de nombroses persones, es traslladà, el dis-
sabte següent, a Montserrat, on també va
poder veure les resplendors o llums. El bisbe i
els seus acompanyants anaren a I'indret on les
llums s'aturaven i en una cova varen trobar la
imatge de Santa Maria. Davant la troballa d'a-
quella Perla, el bisbe Gotmar organitzà una
processó per traslladar la Santa Imatge fins a
la ciutat de Manresa. En arribar, però, al lloc
on posteriorment es construí I'església vella
de Montserrat, la Imatge es féu tan pesada
que no la pogueren moure. El bisbe interpretà
aquest fet com la voluntat de la Mare de Déu
de restar en aquell indret i manà de construir-
hi una capella per a la Santa Imatge. Fins ací
el nucli de la llegenda que donà origen a la
veneració de I'indret de la Invenció de la
Santa Imatge de Montserral3

3 Vegeu la versió de la llegenda de la Invenció de la imatge

de la Mare de Déu de Montserrat a Rrses r CeLnr, Benet, Història
de Montserrat (888-/258) Introducció, edició i notes a cura d'AL
rÉsIAcuLó, Francesc-Xavier, Bacelona 1990, pp. 133-135 F-X.
Altés fa una booa síntesi dels orígens de Montseffat en la Intro-
ducció, pp. 33-39
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LA PRIMITIVA CAPELLA DE
LA SANTA COVA

Seguint les vagues orientacions geogràfi-
ques que dóna la llegenda sobre el lloc on fou
trobada la Santa Imatge: una cova la qual es

bayx en ves Llobregat eître I'església de Sant
Miquel i el monestir de Montserrat,o els gra-
vats montserratins de la primera meitat del
segle XVI situen f indret, en forma d'una
petita cova, a mig nivell, entre el riu Llobre-
gat i 1a capella de Sant Miquel.'

El monjo i poeta P. Antoni Brenach, en el
seu poema Saxia, compost l'any 1555, precisa
que la Santa Cova està a un tret de sageta de
la capella de Sant Miquel, envers el riu Llo-
bregat.6

En un gravat d'Antoni Lafreri, fet a Roma i
datat l'any 1512, l.robem, a sobre la Cova, la
llegenda Hic reperta fuit imago Virginis
Mariae. I en un altre de posterior, fet I'any
1607 per Jeroni Strasser, la Cova dels antics
gravats és substituïda per una petita capelleta
en la qual hi ha la mateixa llegenda.'

Fou al darrel terç del segle XVI, durant l'a-
badiat d'Andreu de San Román (1570-1576),
que es construí una petita capelleta en I'indret
on hi ha I'actual.8 D'aquesta primitiva esgle-
siola no n'estem gaire informats. Sembla que

fou bastida per complir el vot d'un monjo-
majordom del monestir de Montserrat, fet en

ocasió d'una gran sequera que afectà tot el
Principat. Segons un testimoni de principis del
segle XVII, la capella era bonica i devota.e

Un dels primers testimonis documentats de
culte a la Santa Cova ens el proporciona una
carta, signada el 28 de febrer de I'any 1588,

4 RrsAs r CALAF, Benet, Hístòria de Montserrqt (888-1258),

Introducció, edició i nores a cura d'Al'rÉs r AcurLó, Francesc-
Xavier, Barcelona 1990, p 134

5 Vegeu Sel.ecció de gratats de la Mare de Déu de Monî-
serrat,Barcelona 198 1, làmines núms II i III

6 BnerncH, Anloni, Søia Inrroducció, edició i notes a cuta
de Jaume CoLLELL, Barcelotra 1893, pp t4-15.

7. Yepss, Anlont, Crónica General de Ia Ordett de S. Benito,

vol IV, VatìadoÌid 1613, fol. 202; gravat al burí de 275xI72mm,
signat per Fr Jeroni Strasser, any 1607

8 AlrÉs r Acurló, Francesc-Xavier, Els abats montsefl atins
del segle XVI al Liber refot mationis Montisserrat¡ drns Studiu
Monastico, voÌ 32 (1990), p.204, i nota núm.218.

9. OLrvER, Mathieu, Histoíre de I'Abbaye et des miracles de

Nostre Dame de Montserrol, Lió 1617,pp 77-78
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escrita per I'abat Joan Campmany en la qual

comunicava al rei Felip II que havia manat
que cada sábado vayan seys religiosos con seys

de los infantes a la Cueva de Nuestra Señora a

cantar un fficio con una Salve."t

El rei Felip III la visità I'any 1599. Ho féu
quan el monarca pujà a Montserrat per assistir
al trasllat de la Santa Imatge de I'església
vella de Montserrat a I'església actual, consa-

grada I'any 1592." Segons el llibre dels Mira-
cles de la Mare de Déu de Montserrat, I'en-
demà del trasllat de la Imatge al nou temple,
és a dir, el dia 12 de juliol, i després d'haver
assistit a les vespres i a les completes -que
en aquell temps se celebraven a primera hora
de la tarda-, el rei gusto de baxar a la cueva

donde fue hallada la Santa Imagen.''
El culte en la capella de la Santa Cova

s'anà consolidant al llarg del segle XVII amb

la visita dels fidels, amb les processons que

s'acostumaven a celebrar cada dissabte acom-
panyades de la celebració de la missa. Hi
havia, a més, processons extraordinàries per

demanar la intercessió de la Mare de Déu
davant d'una necessitat: epidèmia de pesta,

sequera, plagues de llagosta, etc. És també
d'aquesta època que comencem a tenir notícia
de fundacions de misses per ésser celebrades

en aquesta esglesiola.
El P. Josep Porrassa, que fou abat de Mont-

serrat el quadrienni 1633-1636, funda, en la
Santa Cova, I'any i640, un aniversari de
missa sabatina. Precisament en aquesta
mateixa època, I'abat Juan Manuel de Espi-
nosa (1637-1641) en la Cueva donde fue
hallqdq la Imagen de la Virgen, hizo un arco, y
gradas de jaspe negro, guarneciendo las toscas

paredes de aquella gruta con hermõsos
azulejos.t3 I segons el P. Gregorio de Argaiz en

10. Z^R^cozA PASCUAL, EÍaesto, I)ocumetúos ¡nêditos sobre la

v¡sito aposlólica de Montserrat (1584-1613) rlins Studia Monastica,

voÌ. 26 (1984), p. t00
11. Sobre la problemàtica que envoltà el trasllat de la Imalge

de la Mare de Déu de Montserrat de l'església vella a la nova

vegeu AlrÉs t AcuLó, Francesc-Xavier, L'esgLésía nova de Mottt-

serrat (1 560-1592-1992), Barcelona 1992, pp.94-98
12. BuRcos, Pedro de, Libro de la historia ¡' mílagros hechos n

ínvocación de Nueslra Señora tle Montsenat, Barcêlona 1605,

f.29
13. ARcAIZ, Gregorio de, La Perla de Cataluña Historia de

N ue s t ra S e nora de Mo ns e rrate, }i4aûrcl 167 7, p 256
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Dibuix de la munranya de Montserrat, a t'ista d'ocell, fet I'any 17 14 o l7 I 5, en què hi han Íraçats els camins que, des del Santuati i

MonistroL, menen a la Santa Cova. (Biblioteca Nacional, París)
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Escut dels marquesos de Tamarit.
Situat a la base de la cantonera de I'edifici de la Santa Cova.

la capelleta hi havia una Imagen de madera, á
quien se haze la estacion.t4

FRANCESC DE MONTSERRAT
I

vrvES,
PRIMER MARQUÈS

DE TAMARIT,
I

LA SANTA COVA

La construcció de l'actual camí i del com-
plex d'edificis de la Santa Cova de Montserrat
té el seu origen en una disposició testamentà-
ria del primer marquès de Tamarit, Francesc
de Montserrat i Vives.ts El marquès de Tama-

14 Aecnlz, Gregorio de, La perla de Cataluñq- Historia de
Nuestra Señora de Monserrote, lL4adird 1677, p.286.

15. Sobre la figura de Francesc de Montserrat vegeu Ds Suel_
ves y Da GoyeNecm, Carmen, Orígenes de la Casa d.e Montserrat
de los marqweses cle Tqmarit, Algeciras 1943 I I'esbós biogràfic
escrit per Rovrn¡, t Góvez, Salvador-J., El reusenc Frqncesc de
Monlserrqt i Vives, primer marquès de Tamarit dlns Reus, nim.
t207,24 (1975), p. 8.
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dt, fill de Francesc de Montserrat i de Cate-
rina Vives, nasqué a Reus el dia 19 de desem-
bre de I'any 1617. Sembla que es doctorà en
dret. El 19 de setembre de I'any 1638 es casà
amb la seva cosina Teresa Vives. D'aquest
matrimoni nasqué una filla, Gertrudis de
Montserrat i Vives, 1a qual es casà amb
Antoni de Camporrells, de qui prengué el cog-
nom marital; es deia, doncs, Gertrudis de
Camporrells i de Montserrat.

Francesc de Montserrat, durant la guerra
dels Segadors, abraçà acèrrimament la causa
felipista, i començà així el seu servei a la
monarquia centralista. La fidelitat al rei li pro-
porcionà càrrecs de gran responsabilitat
econòmica, com són tresorer general de la
Santa Creuada, arrendador de I'impost de la
Bolla, factor de les galeres del rei. També
ostentà el càrrec de membre del Consell
Suprem d'Aragó.

A partir de I'any 1673 traslladà la seva
residència a Madrid, on a principis de la
dècada dels 80 féu el seu testament. Aquest
primer marquès de Tamarit, Francesc de
Montserrat i Vives, morí a la ciutat de Barce-
lona el dia 10 de maig de I'any 1688.

En el seu testament, I'execució del qual es
féu a Madrid el mes de setembre del mateix
any 1688, Francesc de Montserrat nomenà
hereva universal la seva filla, Gertrudis de
Camporrells i de Montserrat. Entre les diverses
disposicions testamentàries, n'hi havia una de
referida a Montserrat, que quedà reflectida
així en I'executòria:

"Asi mismo la dichq señora marquesa de
Tamarit, doña Gertrudís de Camporrelli y
Montserrat, en conformidad de la voluntad del
dicho señor marques, su pødre, funda e ynsti-
tuye una memoría de misas con cargo de una
cada dia, que se a de dezir en Ia montaña de
Nuestra Señorq de Montserrat, en Ia misma
cueva donde se hallo su Santa Ymagen..."

Seguint les voluntats testamentàries de
Francesc de Montserrat, i mentre hom espe-
rava l'inici de les negociacions per la funda-
ció definitiva de la missa diària a la Santa
Cova, el mes de maig de I'any 1691 es
començà ja a celebrar en aquest lloc una
missa diària en sufragi per l'ànima del mar-
quès de Tamarit.
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LA FUNDACIÓ DE LA MISSA DIÀRIA
PEL

MARQUÈS DE TAMARIT

L'any següent, el 1692, la comunitat de

monjos, en sessió capitular presidida per I'a-
bat Francesc de Cordelles, concedia poders al
P. Alfonso Meléndez, monjo de Montserrat i
procurador del monestir en la ciutat de
Madrid, per tal de poder negociar la fundació
de la missa diària a la Santa Cova. El docu-
menl és molt interessant i estableix les condi-
cions per a la fundació de la missa. Pel seu

interès, el publiquem en apèndix.
Els punts principals del document són: a) la

celebració, per un monjo, d'una missa diària a
la Santa Cova per l'ànima de Francesc de

Montserrat i la seva esposa; b) la celebració
d'una missa aniversari solemne, amb la parti-
cipació de la capella de música del Monestir,
a la Santa Cova; c) la construcció d'una nova
capella i les dependències per viure el monjo
sacerdot i un mosso; d) la dotació de la funda-
ció de la missa fou establerta en 5000 lliures;
e) el monjo sacerdot havia d'ésser nomenat
per la marquesa per a un període de 4 anys; f)
la marquesa, com a testimoni d'ésser la funda-
dora de la missa diària, podia posar el seu

escut en els nous edificis.
Les negociacions que es desenvoluparen a

Madrid entre el ja esmentat P. Alfonso Melén-
dez, procurador del monestir, i la marquesa de

Tamarit no arribaren a bon terme fins al
novembre de I'any 7692. Fou aleshores que se

signà el document o acta notarial de fundació
de la missa.

El document conté una al'lusió a la lle-
genda de la Invenció de la Santa Imatge en

dir que vol que es dignifiqui la missa que s'a-

costumava a celebrar a la Santa Cova els dis-
sabtes, i això ho fa per solemnizar aquellos
santos sabados en que los Santos Angeles baxa-

van d cantar himnos a Maria Santissima.
L'escriptura de fundació deixa molt clar

que domna Gertrudis de Camporrells i de

Montserrat complia, amb aquesta fundació,
les voluntats testamentàries del seu pare,
Francesc de Montserrat i Vives. El document
ho expressa així: en execucion de Ia disposi-

-a.'

I

Croquis del retaule que presiclia Ia capella de la Santa Cova, fet
per Pere Pau Montaña l'any 1789.
(Biblioteca de Montsetat, Ms. I137)
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Dibuist acolorit de la capeLla de la Santa Covafet per pere pau Montaña I'any 1789
(Biblioteca de Montserrat, Ms. I I37)

cion del señor don Francisco de Montserrat y
Vives, marques de Tamarit, que dexo ordenado
en su ultimo y valido testament. I afegeix: I
deseando la dicha muy ilustre señora mctrquesa
de Tamarit cumplir en todo y por todo Ia volun-
tad de dicho señor rnarques de Tamarit, su
padre...

Pel que fa a les clàusules del document
fundacional, són molt semblants a les condi-
cions fixades en els poders atorgats per la
comunitat montserratina al P. Alfonso Melén-
dez. Només en remarquem dues modifica-
cions. La primera es refereix al nomenament
del monjo sacerdot que havia de viure en les
dependències de la Santa Cova per a la cele-
bració de la missa. L'elecció d'aquest monjo
encarregat d'aquesta celebració es farà amb
el consentiment i aprovació de la marquesa,
a partir d'una terna proposada per I'abat de
Montserrat.

L'altra modificació que cal remarcar és la
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supressió, en I'acta de fundació, del termini
de dos anys per a la construcció del nou camí,
de la capella de la Santa Cova i de les seves
dependències. Això és comprensible per la
magnitud, la importància, les dificultats i
I'elevat cost de les obres previstes.

El document també establia la dafa en què
s'havia de celebrar la missa d'aniversari: el
dia 10 de maig, aniversari de la mort de Fran-
cesc de Montserrat i Vives, primer marquès
de Tamarit.

Aquest document o acta notarial de funda-
ció assegurava el culte diari en la Santa
Cova, i està a l'origen de la construcció de
l'actual camí i de la capella i dels edificis
adjunts, que han arclbat fins als nostres dies.

Tanmateix, cap historiador montserratí no
els ha relacionats amb el primer marquès
de Tamarit, Francesc de Montserrat i Vives.
Per això cal remarcar I'origen i la importància
del document fundacional. La majoria d'histo-
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Detall del dibuix acolorit deL Santuari cle MonÍsenat (núm. 8) i els camins de la Santa Cova (núm. 10) i cle Monistrol (núm. I 1), fet per
Pere Pau Montaña I'any 1789. (Biblíoteca de Montserrat, Ms. 1 137)

riadors es limiten a dir que aquestes obres les
patrocinà la marquesa de Tamarit, Gertrudis
de Camporrells i de Montserrat, i remarquen
la generositat i la devoció de la marquesa. Tot
ho acapara, però, I'anècdota: davant de les
dificultats de les obres i de l'elevat cost de

construcció del camí, la marquesa hauria pre-
guntat si el feien de plata. D'ací que hom
l'hagi anomenat camí de plata.

Signat el document de fundació de Ia missa
diària a la Santa Cova, la marquesa de Tama-
rit va complir amb les dues clàusules princi-
pals. L'una era la de la dotació de la missa, i
es féu amb el pagament de 5000 lliures, el
juliol de l'any 1693. A més d'aquesta quantitat
la marquesa pagà 149 lliures, fruit de l'interès
del retard del pagament.

L'altra clàusula, igualment important, es re-
leria a la construcció del camí, de la capella i
de les dependències per a l'habitació del monjo
i un mosso, El compliment d'aquesta clàusula,

a causa de la gran envergadura de les obres,
fou molt més lent, com tot seguit veurem.

TREBALLS PREPARATORIS
PERA LES NOVES
CONSTRUCCIONS

Ben aviat començaren els treballs prepara-
toris que havien de facilitar les obres projecta-
des. El mes gener de I'any 1693 se signava,
entre el procurador de la marquesa i el mestre
de cases de Monistrol, Bartomeu Rius,t6 el
contracte per a l'arranjament del camí que
puja de Monistrol de Montserrat al Santuari.
El document precisa desde lo portal de Monis-
trol,i anava a trobar el camí anomenat escala
de les monges que portava a la capella de la

16. GALoBARTT Solen, Josep, Lafont Gran de Monistrol de
Motúserrat, Argentona 1994, p. 65.
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Estampa de la Mare de Déu de Montserrat, signada per Josep Flaugier, I'any 1791, i acolorida
Remarqueu lafdelitat amb què hi és representat I'edifci de la Santa Cova.
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Cova. Es tracta del camí
anomenat actualment dre-
cera dels tres quarts.tl L'ar-
ranjament d'aquest camí
tenia la finalitat de facili-
tar, des de la vila de
Monistrol, 1'accés i el
transport dels materials per
a les obres del nou camí,
de la casa i de la capella
de la Santa Cova. El con-
tracte precisa que el camí
havia de tenir 9 pams
d'ample. El pressupost de
I'obra es pactà en 110 lliu-
res, i el procurador havia
de facilitar al mestre de
cases els materials neces-
saris per a les obres.

El mateix dia, el procu-
rador i el mestre Bartomeu
Rius signaren un altre con-
tracte; aquest, per a la
construcció del talús de la
nova capella. El document
precisa les mides i el gruix
d'aquest talús. El cost total
pressupostat per a I'obra
era de 600 lliures. Com en
el contracte anterior, el
procurador havia de pro-
porcionar al mestre de
cases tots els materials
necessaris.

Baix reLleu enfitsta, segle XVII\ que es conserua aI monesrir de
M onts er rat- Emmaús de P raga.
La Santa Coya hi és representada a la part ínferior esquerra

EL NOU CAMÍ DE LA SANTA COVA

Fins al segle XVII els pelegrins i devots
podien aîaÍ a la Santa Cova per dos camins.
El principal era el que des del Santuari,
seguint el camí que mena al poble de Coll-
bató, puja frns al pla de Sant Miquel. En aquest
pla, cruïlla de camins, hom agafava el tren-
cant de I'esquerra fins a I'indret anomenat
actualment coll de la fita, i d'allí, girant vers
l'esquerra, es fa cap a la Santa Cova. Aquest

17. Vegeu la descripció d'aquest itinerari a Rreenn rMnarruÉ,

Ramon, Camtnant a Monlserrot L EI massís, Barcelona 1992, iline-
rari nún.3,pp.31-32

camí, de més de 4 Km. de recorregut, era
practicable a les cavalleries i, segons la lle-
genda, aquest és el camí que hauria seguit el
bisbe Gotmar quan anà a cercar la Santa
Imatge.ts L'altre camí per aîaÍ a la Santa
Cova sortia de davant de la capella dels
Apòstols, i baixava per I'anomenada escala de
les monges. Després de donar la volta per sota
el Castellar o Pla de les bruixes, travessava el
torrent de Santa Maria per enfilar-se vers on
actualment hi ha el cinquè misteri de dolor.

18. Vegeu la descripció d'âquest itinerari a RTBERAIMARINÉ,

Ramon, Caminant a Montserrot. I- EL nassís, Barcelona 1992, itrne'
rari núm. 1 1, pp 56-58



Relleu de la Mare de Déu de Montsercat, bronze daurat, segona meitat del segle XVIil.
IÃ Santa Cova hi és representada a la part inferior esquerra.

Aquest camí, molt més difícil i no apte per a els treballs preparatoris. A començaments de
cavalleries, tenia un recorregut d'uns 3 Km., i l'any 1693 se signava amb el mestre de cases
ja fa anys que està perdut. tarragoní Josep Abat el contracte de construc-

Ambdós camins comportaven inconve- ció de la meitat del traçat del nou camí El
nients: el primer, el seu llarg recorregut; el document precisa que el camí havia de
segon, la dificultat del seu traçat i el fet que comensar a la tirada de la iglesia nova, del en
no fos practicable per a cavalleries. En projec- front del portal major de dita igtesia... i se ha
tar la construcció de la nova capella amb el de continuar per sobre del single de las rocas
conjunt de dependències annexes, hom es de la part dels Apostol,s. Mestre Josep Abat
degué adonar de la necessitat de facilitar, al havia de construir-lo flns al pont que havia de
màxim possible, I'accés a la Santa Cova amb fer-se al barranch de las ultimas manades, és a
un nou camí que fos molt més curt, amb faci- dir el torrent de Sant Miquel. El contracte,
litats per a tota mena de pelegrins i també molt detallat, precisa l'amplada del camí, que
apte per a cavalleries. havia de tenir 9 pams. El cost total de l,obra

Les obres de construcció del traçat de I'ac- pujava a 1856 lliures i 5 sous. Els treballs
tual camí es contractaren al mateix temps que havien d'acabar-se, segons el contracte, el
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Vista de la Santa Cova segons el gravat d'ALexandre de Inborde ( I 806).
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mes de març de l'any 1694. Aquest tram del
camí, a causa del gran desnivell, és el que
presentava majors dificultats de construcció;
calia barrinar moltes roques, construir pontar-
rons en els torrents i fer parets i talussos. No
és d'estranyar, doncs, que el cost de l'obra fos
considerable.

El contracte de construcció de la resta del
camí se signava uns dies més tard del mateix
mes de gener de I'any 1693. L'elegit per a

construir aquest tram fou Pau Ginestar, mestre
de cases d'Esparreguera. Pau Ginestar, a més
del tram de camí que va des del torrent de
Sant Miquel fins a la Santa Cova, havia de
construir una bassa o cisterna contra la roca.
Mestre Ginestar havia d'acabar els treballs el
dia de la Mare de Déu d'agost del mateix
1693. El conjunt d'aquestes obres es contractà
per 450 lliures. El procurador de la marquesa
es comprometia a posar a peu d'obra tots els
materials necessaris.

De fet, Pau Ginestar degué començar a tre-
ballar immediatament, ja que el dia 14 d'abril
del mateix 1693, és a dir, just tres mesos des-
prés d'haver-se signat el contracte, es féu la
visuració del tram de camí que ell havia de
construir. Els perits escollits per reconèixer
I'obra feren diverses observacions sobre l'estat
dels treballs. Amb tot, podem afirmar que el
tram del camí contractat amb mestre Ginestar
estava gairebé acabal abans dels terminis
establerts en el contracte.

En canvi, però, pel que fa al primer tram de
camí, que havia de construir el tarragoní
Josep Abat, les coses anaren altrament. El
mestre Josep Abat morí poc temps després
d'haver començat els treballs. La seva mort
s'esdevingué abans del dia 6 de maig del
1694, dia en què es féu la visuració de I'estat
de les obres de construcció del nou camí;
aleshores es troba que part del cami es devastat
y part de ell es un poch mes que assenyalat i
això només fins a I'indret de la canal que
baixa de la capella de Sant Iscle. La resta del
nou traçat estava tota per fer.

Aquest primer tram del camí tardà uns deu
anys a acabar-se totalment. Ho féu Joan
Sencú, mestre de cases de Manresa, com ho
testimonia una concòrdia signada el mes de
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gener de l'any 1703. L'obra havia de lliurar-se
acabada al cap d'un any, és a dir el 29 de
gener de 1704.

LA NOVA CAPELLA I
LES SEVES DEPENDÈNCIES

La construcció de la nova capella i de les
dependències de la Santa Cova es contracta-
ren el mes de juny de I'any 1696.El mestre de

cases elegit fou Joan Sencú, de la ciutat de
Manresa. El contracte, força detallat, precisa
que Joan Sencú havia de fer la capella i els
edificis destinats a residència del monjo cus-
todi i del mosso, seguint fidelment Ia traça
que se li havia donat. Malauradament el con-
tracte no fa cap al'lusió a I'autor de la traça.
Les dependències destinades al monjo custodi
de la capella estarien situades al voltant d'un
claustre, en el centre del qual hi hauria una
crsterna.

Volem remarcar, del conjunt d'aquestes
obres, la importància donada a la construcció
d'unes dependències destinades a I'acolliment
dels pelegrins que anaven a la Santa Cova. En
els baixos dels edificis annexos hom havia de

construir-hi unes dependències que han de ser-
vir de estables u pessa de habitacio per la gent
que anira a visitar La Cova. El mestre de cases

també hi havia de fer tot lo que se haura de

menester en lo interior de estas obras, com son:

fogons, pedrissos, menjadoras y altres coses
necesarias.

El document contractual, perquè 7a traça
devia ésser molt clara, fa poques al'lusions a

com havia de construir-se la capella. Amb iot,
sabem que a mesura que s'anà alçant l'edifici,
s'hi introduïren algunes modif,cacions d'entre
les quals cal remarcar-ne dues.

La primera, molt important, consistí en el
canvi de la planta de Ia capella. Projectada
originalment de planta rectaîgùlar, fou trans-
formada en una església de planta de creu
grega. Això comportà I'enfondiment del pres-
biteri de la capella envers la roca; fet que
indica que la cova, on es creia que havia
estat trobada la Santa Imatge, originalment
era molt petita.
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Vista de Mont,serral, deL catní de La Santa Cova i del camí que puja de Monistrol, segon,s el gravat d'Alexandre de Inborde ( 1806)

La segona modificació, sense gaire
importància arquitectònica, però molt suggeri-
dora per la seva simbologia, consistí en
I'obertura d'un balcó a la paret del braç de sol
ixent de la capella; balcó que, aparedat,
encara avui dia és ben visible exteriorment.
La introducció d'aquest element permetia que,

al matí, a I'hora de la sortida del sol, els seus

raigs arribessin fins al fons de la cova-presbi-
teri, és a dir, fins a I'interior de la Cova on
segons la tradició fou trobada la Santa Imatge.
Aquesta modificació, que juga amb el símbol
de la llum que il'luminava la cova-presbiteri,
establia un cert paral'lelisme simbòlic amb
les llums que, en la llegenda, s'aturaven en la
cova on fou trobada la Santa Imatge.

Aquesta vegada el contracte establia que el
pagament de I'obra, contràriament als altres
contractes que hem resseguit, s'havia de fer a

raó de 20 lliures per cada cana cúbica o

superfi cial construïda.
Tanmateix, el mestre de cases Joan Sencú

no acabà la construcció de la capella i de les
dependències de la Santa Cova contractada
l'any 1696. Fou Salvador Barber, mestre de
cases de la ciutat de Barcelona, qui va con-
cloure la construcció de tot el conjunt d'edifi-
cis. Segons el contracte, signat el mes de
juliol de I'any 1701, en el moment de fer-se
càrrec de les obres el mestre barceloní faltava
acabar d'aixecar uns 8 pams les parets i fer
totes les teulades. El contracte precisa amb
força minuciositat la forma de fer-se les
cobertes del conjunt d'edificis. El document
parla de com havia de fer-se l'estructura de
les encavallades, de les cornises interiors i
exteriors i de les teulades. Per aquesta feina
Salvador Barber cobraria 343 lliures.

¿Què havia passat perquè mestre
Sencú fos apattat de I'obra contractada

Joan
1'any

3t



1696? Segons una concòrdia datada el gener
de l'any 1103, el contractista havia causat
greus danys i perjudicis per raho de la malø
qualitat de la obra de la casa y capella de lct

Cova de Nostra Señora de Montserrat. Ioan
Sencú, en el document, reconeixia deure a la
marquesa de Tamarit la quantitat, força consi-
derable, de 1543 lliures. Com a compensació
el mestre de cases es comprometia a construir'
tot el tram del camí de la Santa Cova que,
com ja hem vist, no havia fet mestre Josep
Abat.

OBERTURA DE LA
SANTA COVA

L'any 1705 la capella estava totalment aca-
bada. Aleshores començà a residir-hi habitual-
ment un monjo sacerdot acompanyat d'un
mosso.

Un testimoni de mitjan segle XVIII, molt
divulgat, descriu la capella de la Santa Cova,
de clar regust neoclàssic, d'aquesta manera:
La capilla es muy hermosa, trabajada à Io
moderno, con su media naranja. El altar, aun-
que pequeño, es de finos marmoles y jaspes,
de diferentes colores, gradas y frontal de lo
mismo. Encime del altar se muestra la peña
viva, en que fuè hallada l(t Santa Imagen.
Tiene su sacristia, dos estoncias muy capa-
zes, (encima de las quales vive siempre un
monge) un salòn comun, con otros aposentos,
y oficinas de servicio. Junto à la sacristia,
baxando seys gradas, ay un claustro pequeño
con su cisterna en medio, sin otras dos fuera
de la Cueva. Tiene su hermoso huerto, cuyas
paredes, y las de la casa, pueden, por lo
maciTas, ser murallas de fortaleza.te

El presbiteri de la capella fou ornat amb un
petit retaule presidit per una imatge de 1a

Mare de Déu de Montserrat. Aquest retaule
fou destruït per I'incendi que, provocat per

l9 Ssnrr y PosTtus, Pedlo, Ep¡tone historico deL portentoso
Sqtúuario de Nuesh a Señoru de Monsetl'ote, Barcelonn 1747, p. 12.
De manera semblant la descriu [ARcERlcH, Benet], Contpend.ío his-
toríql o relaciott breve )r veridicq del portenloso santuar¡o y camaro
angeLical ¿e Nuestra Seltoro de Monserrate, Barcelona 1758,
pp 7-8.

38

les tropes franceses, cremà la Santa Cova
l'any 1812. Sortosament ens n'ha arribat un
croquis que permet fer-nos-en una idea.2o

Davant del retaule, i complint una de les dis-
posicions del document fundacional de la
missa diària, s'hi penjà una llàntia pel a

il'luminar la capella.
El monjo sacerdot que començà a residir a

la Santa Cova, d'acord amb el document de
fundació de la missa diària, gaudia, a més

dels serveis del mosso que residia amb ell,
dels serveis del mosso que, amb un animal de

bast, avituallava de les coses necessàries tal
com es feia als ermitans. Així com també del
mosso que, per torn, feia alguns jornals de
treball al servei de cada ermità i de cada
ermita.

Amb la construcció del camí, de la capella
i de les dependències de la Santa Cova, i
amb la presència d'un monjo sacerdot que hi
celebrava missa diàriament, I'indret on la tla-
dició creia que fou trobada la Santa Imatge es

convertí en un lloc de pelegrinatge obligat
dels devots de la Mare de Déu i dels visitants
del Santuari. Al Santuari, hom hi venerava la
imatge; i a la Santa Cova, I'indret concret on
havia volgut fer-se present a Montserrat.

LA FI D'UNA ÈPOCI:
DE LA GUERRA

DEL FRANCÈS (180S-1314)

A LA DESAMORTITZACIÓ
DE MENDIZABALDE

L'ANY 1835

El primer terç del segle XIX és una èþoca
de gran trasbals per al Santuari-Monestir de
Montserrat. Primer fou la guerra del francès
(1808-1814); despr'és, el trienni Constitucional
(1820-1823) i, finalment, les lleis desamortit-
zadores de Mendizábal (1835), amb les quals
s'acaba una època de la història de Mont-
serrat.

Una de les pàgines més tristes i amb luctuo-
ses repercussions per al Santuari i el monestir
de Montserrat fou la guerra del francès (1808-

20. Biblioteca de Montserrat. Ms. núm. I 137



PLc\nol tle lo planta tle la capeLLo de La Srntta Cova, dels edificis anexos í dels horts, aixeuLt I'any 1857

Secció de la capella i dels edifcis de la Santa Cova, aixecada l'an1' I 857
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1814). El conflicte bèl.lic, a més de les gra-
víssimes conseqüències que tingué per al San-
tuari, també ocasionà greus danys a la capella
de la Santa Cova i a les seves dependències.
El juliol de I'any 1812 els edificis foren incen-
diats per les tropes franceses, i quedaren total-
ment inhabitables.2l

Acabada la guerra, durant el sexenni abso-
lutista de Ferran VII (1814-1820), malgrat les
dif,cultats econòmiques amb què hagué d'en-
frontar-se la comunitat, es començà la restau-
ració del Santuari i monestir de Montserrat. A
la capella de la Santa Cova varen fer-s'hi les
reparacions imprescindibles per a poder-la
obrir novament al culte. L'incendi de I'any
1812 havia cremat, també, el retaule que hi
havia fet construir la marquesa de Tamarit. En
el seu lloc hom col'locà una imatge de la
Mare de Déu, de pedra.

L'estabilitat política, però, no durà gaire.
Amb I'arribada del trienni Constitucional
(1820-1823), el Crèdit públic s'apoderà dets
béns i de les rendes del monestir, però les
autoritats varen tolerar la presència dels mon-
jos a Montserrat. E7 28 de novembre de I'any
1822 la Santa Imatge de la Mare de Déu de
Montserrat va ésser traslladada, per iniciativa
del general Butrón i de les autoritats liberals,
a la ciutat de Barcelona.2'z

Curiosament, uns dies més tard de l'arribada
de la Santa Imatge a Barcelona, concreta-
ment el dia 18 de desembre de I'any 1822,
I'alcalde de Barcelona envià un ofici al cap
polític que deia: Siendo dos las imágenes de la
Virgen de Montserrat que había en el Monaste-
rio del mísmo nombre, una grande y otra
pequeña, no puedo menos de indicar a V.E. este
Ayuntamiento la conveniencia de que se trasla-
den ambas a esta capital, a fin de evitar que
pasando una de ellas a manos de los facciosos

2l Sobre I'incendi de Montserrat i de la capella de la Cova
de la Mare de Déu vegeu l'apèndix n" 13 de la història de
Cnuserres, Francesc de Paula, Nueva historiq delsantuario
y Monasterio de Nuestrq Señora de Montserrat, Barcelona
I 896, pp 463 466 Així com també ALrÉs r Acuró, F.-X, L'es glé-
siq nova de Montserrqt (l 560-1592-1992), Barcelona 1992,
pp l7l-l9t

22 Corover On¡[n, Ramón, In Imagen de Nuestra Señora de
Montserrqt Sus viajes y tra,tLaciones dins Revista Montserratina, y
(191 l), pp. 401-410
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se impidiese en parte el cumplimiento de las
miras que se han tenido en la traslación.

Deixant de banda alguns comentaris i preci-
sions que cal fer a aquesta ordre de l'alcalde
de Barcelona, segons un testimoni de l'època,
la petició fou atesa y la imagen de piedra que

tenía su asiento en la Santa Cueva fue también
traída a Barcelona, siendo colocada en un
cajón, por el que se pagó 16 reales de vellón.
La imagenfue subida desde la Cueva al Santua-
rio por dos molos, a los que el coronel Bray
graürtcó con 20 reales.

Així la imatge de la Mare de Déu que presi-
dia la Santa Cova seguí el mateix camí que
la Santa Imatge. Malauradament, no tenim
cap notícia posterior sobre la imatge de pedra
de la Santa Cova, ni si va retornar mai a

Montserrat.
L'any 1823 Ferran VII aconseguia, amb l'a-

jut dels "Cent mil fills de Sant Lluís", instau-
rar altra vegada la monarquia absolutista. La
Santa Imatge retornà a Montserrat i novament
afluïren els pelegrins a venerar-la. Durant I'a-
nomenada Dècada Ominosa (1823-1833) la
comunitat reprengué la restauració del San-
tuari, a la qual contribuí amb generositat el
mateix monarca.23 La capella de la Santa
Cova fou reoberta al culte, els pelegrins torna-
ren a venerar I'indret on segons la llegenda els
pastors havien trobat la Santa Imatge.

La situació política d'Espanya, però, canvià
totalment amb la mort, l'any 1833, del rei
Ferran VII. Amb la pujada al poder d'un
govern liberal es reprengué, amb molta radi-
calitat i violència, la política antireligiosa.
Aquesta nova etapa es concretà, a Montse4rat,
en la detenció, el mes de juliol de l'any 1834,
de I'exabat Domingo Filgueira pel seu immo-
derat fervor absolutista. Poc després, el mes
de setembre, el monestir fou ocupat per les
forces armades; i I'abat Josep Blanch, detin-
gut preventivament.

El mateix mes de setembre de I'any 1834,
complint ordres governatives, el monestir
hagué de fer aparedar totes les ermites, així
com també la capella de la Santa Cova. ,A.mb

23 ALTÉs r Acurlo,F -X, L'esglésiq nova de Montserrat (1560-

1592-1992), Barcelona 1992, pp. l8l-191.



Gravat de la Santa Cova,fet abans de I'any 1857 i publicat, per J. Puiggarí, I'any 1860

aquesta imposició, el culte a la Santa Cova
quedà prohibit. Les roques que, segons la lle-
genda, havien acollit la Imatge de la Mare de

Déu de Montserrat, la Perla de Catalunya,
restaren en I'obscuritat. La capella de la
Cova, mancada de la visita i de les pregàries

dels pelegrins, així com també del monjo que

hi celebrava la missa diària fundada pel mar-

quès de Tamarit, restà en el més absolut
silenci.

Al mateix temps que la Santa Cova era

tancada a la veneració dels fidels la comuni-
tat de monjos va ésser objecte d'un seguit de

vexacions que s'enllaçaren amb I'assalt i la
crema de convents de les darreries del mes

de juliol de I'any 1835. Aleshores I'abat
Blanch, conscient de la gravetat de la situa-
ció, féu amagar la Santa Imatge, i pocs dies

després, el 6 d'agost de I'any 1835, la comu-

nitat benedictina es dispersà.'o La història del

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat i
de la capella de la Santa Cova, un dels

indrets més venerats, arribava a la fi d'una
època.

Hagueren de passar unes dècades perquè
s'emprengués la restauració del Santuari i es

pogués obrir de nou al culte la capella de la
Santa Cova de Montserrat. Però, de les vicis-
situds d'aquesta nova època, en parlarem en

un proper article.

24 Sobre aquests esdeveniments vegeu ALTÉs I Acnó, F.-X.,

L'església nova de Montserrat (1560-l 592-1992), Barcelona 1992,
pp. 193-194
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APENDIX

25 d'abril de 1692

Condiciotts trameses pel capítol conventual de
Montserrat al P. Alfunso Meléndez, procuraclor del
monestir resident a Madrid, perquè pugui negocicLr
amb Ia marquesa de Tamarit la funclació d'una missa
diàría i perpètua a la capella de la Santa Cova de
Montserrat.

Barcelona, Arxiu Històric de Protocols, Notari
Pau Pi, Octavum manuale sive librunt negociorum
faciencium pro nxonasîerio et conventui de Monte-
s e r rato, 1684-1 692, ff . 1 43 - 145.

Die XXV mensis aprilis anni presenti. In monas-
terio Beatae Mariae de Monteserrato.

Sepan quantos esta carta de poder bieren y leye-
ren como nosotros Fr. Francisco de Cordellas, por
la glacia de Dios Abad (fiat tLt in alio in líb. 7, fol.
131, usque ad clausulam de nuestro grado y cierta
sciencía. Etc. Ibi fuerit postea dicat). Ottorgamos y
conocemos que damos todo nuestro poder libre,
entero y bastante, y segun que de derecho mas
pueda y deve valer, con libre y general administra-
cion, ansi que la genelalidad no derogue e la spe-
sialidad ni al contrario, al muy Reverendo Padre
Maestro Alonso Melendes, monje y procurador de
esta santa casa de Nuestra Señora de Montserrate
en la Villa de Madrid, Corte de su Magestad, que
Dios guarde muchos años, residente ausente bien
ansi como si fuese presente. Para que en nombre
nuestro y del dicho lnonasterio y convento de Nues-
tra Señora de Montserrate pueda V.P. con los pac-
tos y condiciones abaxo scritos capitular, concor-
dar, tratar, transigir y componer con mi señora doña
Geltrudis de Camporrells, marquesa de Tamarite, o
con la persona o personas que su poder tuvieren por
razon, del complimiento de la fundassion que se ha
de hazer de una missa cotidiana, que dicha Su
Señoria ha de fundar en la Cueva en donde se halló
la milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Montse-
rrate, que esta situada en el pie de la montaña de
Montserrate del presente Principado de Cataluña;
con los pactos y condiciones siguientes:

Primeramente, que todos los dias se haya de
celebrar una missa en dicha Cueba por la intencion
cle dicha Señora fundadora, por cuyo effecto haje
de estar un monje en dicha Cueba, o hermita, que
en ella se ha de hazer como mas abaxo se dira. Y
en el caso de faltar este al cumplimiento de esta
missa quotidiana haya de dezirla otro monje en
dicha Cueba, sin que se pueda cumplir diziendola
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en ninguna otra parte de la montaña el dicho
monje; haviendo de assistir al dicho monje en la
forma que se assiste al vicario de los Padres Her-
mitaños en quanto a llevarle la racion y entrar en
el turno del mosso que trabaja en dichas hermitas,
y en el turno del assemilero con su assemila, y
darle el vestuario y todas las demas assistencias
que se dan á dicho Vicario. Excepto que no se le
ha de dar florin sino que en lugar de dicho florin
darle la racion de carne, para los dias que se come,
y de pescado, para los dias quaresmales, en la
forma que se da á qualquier otro monje en el con-
bento.

Item, que haya de baxar una vez al ai,o la capi-
lla del conbento á cantar la missa de aquel dia en
la forma que se haze en Santa Secilia, con diacono
y sodiacono, assenyalando el dia que se ha de
hazer esta funcion.

Item, por quanto en dicha Cueva, se ha de hazer
hermita para habitar el monje que ha de celebrar la
missa, y capilla o iglesia en donde se celebra, se

haya de poner en ella lampara para que arda conti-
nuamente; y haya el conbento y tenga obligassion
de dar el asseyte que fuere menestil y necessario
para que continuamente harda dicha lampara.

Item, que el conbento tenga obligassion de sus-

tentar la hermita y iglesìa que se ha de hazer en
dicha Cueba, haziendo en ella los reparos necessa-
rlos para su conservasslon.

Item, que para dotassion de la fundassion susodì-
cha, dicha Su Señoria haya de prometer dar y
pa.gar a dicho Abad y conbento de Montserrate, del
dia que se firmara el dicho auto de fundassion á un
año, sinco mil libras moneda barcelonesa, las qua-
les se hayan de emplear en cubrir algun censal, o

censales, que paga y esta ogligado a pagar el dicho
conbento; y si acaso se pudiere sacar algun beneffi-
cio en la lluicion, dicho provecho y benefficio sea

en provecho y beneff,cio de dicho conbento.
Item, que si, por algun excidente en algun

tiempo, se dexare de cumplir en las susodiôhas
obligaciones, haya de passar y passe la dicha fun-
dassion y la dotassion de ella en el Desierto del
Cardo, de los padres Carmelitas Descalsos.

Item, que para la seguridad de dicha fundassion
haya de obligar y hypothecar alguna de las propie-
dades que tiene dicho conbento.

Item, que, por los dias de la vida de dicha Su
Señoria el monje que se huviere de poner para
dezir dtcha missa haya de ser con consentimiento y
approbassion de dicha Señora Marqnesa.

Item, que des del dia que se hysiere la scritura
de dicha fundassion, a dos años por lo menos, haya
de dar dicha Su Señoria o sus herederos, hecha la



obra de dicha Cueba y el camino á expensas pro-
prias de dicha Su Señoria.

Item, que el monje que huviere de assistir en

celebrar dicha missa en dicha Cueba haya de resi-
dir en ella por espacio a lo menos de quatro años.

Item, que por obligassion de las dichas cosas,
dicho procurador pueda hypothecar y hypotheca la
casa eo la granja de Masquefa, que tiene dicho
Monasterio para seguridad de la dicha fundassion.

Item, que se le permitiran a dicha Su Señoria
hecha y ponga armas suyas en la obra de la dicha
Cueba para que á todos conste ser Su Señoria la
fundadora; y por razon de dicha transaction y con-
cordia de la dicha fundassion de la dicha missa,
con los pactos y condiciones arriba dichos pueda
acetar la dicha institussion y fundassion de dicha
missa, promitiendo cumplir todo 1o arriba dicho con
special hypotheca de la dicha casa de Masquefa, y
generalmente con los demas bienes, redditos y
emolumentos del dicho monasterio y conbento.

Y por razon de todo lo arriba refferido pueda otor-
gar, hazer y flrmar delante qualesquiera notarios y
scribanos todas las scrituras que conbengan y sean

necessarias; deshazer y hazer qualesquiera autos y
diligencias que para las cosas arriba dichas coben-
gan y sean necessarias aunque aqui no se declaren.
Y para ello sea necesario otro nuestro mas special
poder y presencia personal, porque quan cumplido
poder tenemos para todo 1o arriba dicho, con los
pactos y condiciones arriba dichos, esse tal y el
mesmo, le damos y otorgamos á dicho nuestro pro-
curador con todas sus incidencias, annexidades y
connexidades y con libera y general administra-
cion. Y prometemos y nos obligamos en forma de

derecho, que habremos por firme y valedero todo
este nuestro poder y todo lo que por dicho nuestro
procurador fuera dicho, echo y procurado, y no 1o

revocaremos ni contra ello i¡emos ni volveremos en

ningun tiempo ço obligacion de los bienes y rentas
del dicho monasterio havidos y por haver. Y releva-
mos en forma de derecho a dicho nuestro procura-

dor de toda carga de satisfaccion, caucion y fiadura
con la clausula que se dice en latin Judicium dicti
et judicatum solvi.

Que fue hecho en el dicho monasterio de Nuestra
Señora de Montserrate, a los veynte y sinco dias
del mes de abril del año del nacimiento de Nuestro
Señor Jesuchristo de mil seiscientos noventa y dos
anos.

Senyales de nosotros fray Francisco de Corde-
llas, por la gracia de Dios abad de dicho Monaste-
rio y conbento; Fr. Miguel Pujol, Fr. Joan Ximenez,
Fr. Anthonio Isquierdo, Fr. Pedro Canyada, Fr. Ant-
honio Calvet, Fr. Jayme Mauri, Fr. Anthonio Vila-
grassa, Fr. Joseph Claramunt, Fr. Placido Sandro-
bins, Fr. Rafel Biure, Fr. Jayme Ramoneda, Fr.
Joan Pongem, Fr. Diego Sola, Fr. Joan Bustamante,
Fr. Isidro Jordi, Fr. Francisco Villalobos, Fr. Abdon
Canal, Fr. Benito Casas, Fr. Bernardo Albareda, Fr.
Isidro Roy, Fr. Joseph Madriguera, Fr. Anselmo
Espino, Fr. Julian Heredia, Fr. Joseph Bru, Fr. Joan
Rocafort, Fr. Leandro Boygas, Fr. Joseph Farrer, Fr.
Frnctuoso Alcorta, Fr. Gaspar de Haro, Fr. Lesmes
Reventos, Fr. Felipe Vidal, Fr. Isidoro Muñoz, Fr.
Benito Torner, Fr. Joseph Rosell, Fr. Leandro
Costa, Fr, Jeronimo Casanovas, Fr. Pedro Truxillo,
Fr. Joan Salto, Fr. Vicente Prestret, Fr. Joseph Igle-
sias, Fr. Benito Monfar, Fr. Joseph Puig, Fr. Felix
Llano, Fr. Valentin Malet y Fr. Pedro Santos, todos
monges professos y conventuales de dicho Monas-
terio susodichos, que todo lo susodicho ottorgamos,
firmamos y juramos.

Testigos que a lo susodicho fueren presentes:
Francisco Bernich y Gaspar Crossi famulos domes-
ticos, moradores y habitantes en dicha casa y con-
bento de Nuestra Señora de Montserrate, y el reve-
rendo Padre Fray Anthonio de Hariza monje
professo del dicho Monasterio y conbento de Nues-
tra Señora de Montserrate el qual como á substituto
de mi Pablo Pi, notario Publico de Barcelona y
scribano de los negocios de dicho Monasterio, fue
presente a todo lo susodicho.
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La muntanya

Estudi sobre I'assecament de Ia
vegetació de Ia rnuntanya de

Montserrat I'estiu de 1994
per Josep Nuet i Josep M". Panareda

coNSTATAcIó pRÈvtt

El juliol de 1994 s'observa que la vege-
tació de la muntanya de Montserrat és
afectada per un assecament progressiu.
En un primer moment féu creure que es
tractava d'un fenomen ben freqüent i nor-
mal en els territoris mediterranis, ja que el
marciment de les fulles és una estratègia
comuna en moltes plantes davant Ia se-
quera estiuenca: es marceixen durant el
període sec i tornen a rehidratar-se amb
les pluges i I'augment de la humitat de fi-
nals d'estiu i a la tardor.

Al llarg de l'agost s'observà que eren
nombroses les plantes afectades per un
marciment generalitzat. Afectava no sola-
ment les plantes que ho fan normalment a
I'estiu, com les estepes (gènere Cistus), si-
nó que el marciment també era generalit-
zat en nombroses espècies que tenen d'al-
tres estratègies per a sobreviure durant els
períodes que els manca I'aigua. Ben aviat
es constatà que era alguna cosa més que
un marciment estacional: s'observà un as-
secament progressiu de les fulles i els
branquillons de les alzines, marfulls, boixos
i de moltes altres plantes, de manera que
en molts indrets de la muntanya el color
marronós de les fulles seques era domi-
nant, semblava que era una muntanya co-
berta de boscos caducifolis a la tardor. Al
llarg del setembre es corroborà el fenomen
d'un assecament generalitzat de la vegeta-
ció de la muntanya de Montserrat, sobretot
en els sectors mitjà i alt.

Tothom associà marciment accentuat a
la sequera excepcional de I'any 1994. El
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mateix fenomen d'assecament és obser-
vat en d'altres indrets de Catalunya, com
a Sant Llorenç del Munt, muntanya de
característiques litològiques i bioclimàti-
ques relativament semblants a les de
Montserrat. Tenim notícies que hi ha
molts d'altres indrets afectats pel mateix
fenomen, alguns dels quals són ben llu-
nyans de Montserrat.

PLANTEJAMENT INICIAL

L'assecament de la vegetació l'estiu de
1994 és sens dubte un fenomen excep-
cional. De moment no tenim coneixement
de fets passats semblants a Catalunya i

que hagin pogut ser estudiats per a sa-
ber-ne les causes i conseqüències poste-
riors en les plantes. Es molt probable que
assecaments semblants s'haguessin pro-
duTt fa força dècades, però aleshores el
paisatge i els aprofitaments per part de
I'home eren diferents, com també ho fou
la percepció que en tingueren els homes
del moment.

Per a una anàlisi i una valoració del fe-
nomen cal inicialment dur a terme una
observació global i sistemàtica i elaborar-
ne unes primeres hipòtesis. Caldrà esbri-
nar-ne:

Els factors i les causes que han portat
a I'assecament tan generalitzat.

1. Observació sistemàtica i global, amb
el registre de la informació: plantes més
afectades, nivells d'afectació, ambients
més afectats.



Panoròtnica de l'afunar des de le,s places del santuari, estrolyament grogtrenc i vennellós a ple esliu i marronó.ç u principis de tardor.



2. Tipologia i cartografia de les zones
afectades.

3. Observació d'aquest fenomen en
d'altres indrets de Catalunya, per a tenir
una visió de conjunt del fenomen, i poder-
ne detectar les causes.

4. Tipologia i cartografia de les zones
afectades.

5. Anàlisi de les situacions meteorològi-
ques de 1994: anàlisi sectorial de cada
element (precipitació, temperatura, vent,
humitat) i anàlisi global. En un primer mo-
ment s'analitzaran i interpretaran les da-
des de I'estació meteorològica de Mont-
serrat. En un segon moment s'estudiaran
les dades d'altres estacions amb registres
complets i comparables.

6. Anàlisi de les situacions meteorolò-
giques d'anys anteriors amb dades dis-
ponibles. En un primer moment s'analit-
zaran iinterpretaran les dades de
l'estació meteorològica de Montserrat.
Posteriorment s'estudiaran les dades
d'altres estacions amb registres complets
i comparables.

7. Definició del concepte de sequera.

A. La sequera és una temporada llarga
de temps sec, sense pluja. Per a les
plantes, la sequera és una temporada
llarga sense aigua disponible, o amb
disponibilitats hídriques per sota dels ni-
vells normals de la planta. La sequera
pot ser tan extrema que les plantes ja
no puguin prendre més aigua del sò|, o
disposin de quantitats inferiors a les mÊ
nimes necessàries, segons el moment
biològic en què es trobin. La sequera
també es produeix quan la humitat de
I'aire es manté per sota dels nivells ne-
cessaris per a mantenir Ia hidratació
dels teixits de les plantes, durant un
lapse prou llarg. Aquesta manca d'hi-
dratació pot provocar una dessecació
de les parts afectades.
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B. L'economia hídrica dels vegetals dema-
na un equilibri entre la captació d'aigua i

I'evaporació, i entre l'absorció d'aigua i

la transpiració. Bona part de les necces-
sitats d'aigua per part dels vegetals és
satisfeta per la pluja, i també la rosada.

C. Per a conèixer l'estat del balanç hÊ
dric, no n'hi ha prou amb el registre de
les precipitacions, fins i tot amb la consi-
deració de l'aigua aportada per les ro-
sades i les boires. Cal considerar, tam-
bé, el volum de les despeses, de les
pèrdues d'aigua per transpiració. Com
més sec sigui l'aire, més gran serà la
força evaporant que extreu I'aigua pels
estomes dels òrgans que transpiren.
L'augment de la temperatura, la radia-
ció intensa o els vents forts contribuei-
xen a augmentar les pèrdues d'aigua,
en fer disminuir la humitat atmosfèrica.

D. L'acció del vent sobre els vegetals no
és solament de tipus mecànic. També
té una acció fisiològica, ja que un vent
intens, de pocs dies, pot tenir les matei-
xes conseqüències, sobre la vegetació,
que una sequera prolongada. El vent fa
augmentar molt l'evaporació, que serà
més gran com més sec i violent sigui el
vent. En els casos de vents molt secs,
una velocitat moderada pot ser suficient
per a desencadenar un marciment i una
dessecació en molts vegetals. Si el vent
es presenta d'una manera sobtada i els
descens de la humitat és brusc, els
efectes poden ser catastròfics en els ve-
getals, sobretot si això succeeix en þerÊ
odes de més activitat biològica.

Els processos que han tingut lloc en
vegetals i han acabat amb la mort dels
teixits vegetals.

1. Concepte de capacitat de resistència
de les plantes a la sequera: les possibili-
tats de supervivència d'una planta en con-
dicions de sequera extrema són més
grans com més temps el protoplasma pu-
gui retardar un descens en la hidratació



L'alzinar, tan extens ¡

ca racte rís t ic a M onts e r ral,
quedà també afectat per la
sequera en grans zones de

I'interior de Ia muntartya.

Tonent de Santa Maria,
presidit peL Cavall Bernat,

i zona de la solella clel

vessant del Bruc.



(evitar la dessecació) i com menys malmès
quedi el protoplasma en assecar-se (to-
lerància o resistència a la dessecació).

2. Les plantes tenen diverses estratè-
gies per a mantenir durant un temps llarg
un nivell d'aigua adequat en els teixits i

evitar la dessecació, quan I'aire i el sòl es-
devenen_secs:

,4. Millora en la captació de l'aigua del
sòl augmentant la succió i una extensió
més gran de les arrels.

B. Disminució de les pèrdues d'aigua
amb el tancament dels estomes, pro-
tecció efectiva contra la transpiració cu-
ticular i disminució de les superfícies
transpirants.

C. Emmagatzemament d'aigua i eleva-
ció de la capacitat de transport d'aigua.

3. La capacitat de dessecació és molt
variable. Hi ha vegetals que poden assolir
un estat de dessecació total i recuperar
immediatament la seva activitat metabòli-
ca un cop es tornen a hidratar, com al-
guns líquens; fins algunes, poques, plan-
tes vasculars resisteixen una dessecació
total. Les adaptacions fisiològiques i mor-
fològiques de les diferents plantes, però,
són molt diverses.

4. La capacitat de supervivència és la
resistència a la sequera quan s'han esgo-
tat les disponibilitats d'aigua. És variable
per a cada espècie, en relació amb la
transpiració cuticular i la quantitat d'aigua
disponible després de tancar-se els esto-
mes i abans d'aparèixer els primers símp-
tomes de la sequera. Depèn tant de
l'eficàcia per a evitar la dessecació, com
del grau de resistència a la dessecació. La
capacitat de supervivència és una mesura
de temps (hores, dies, setmanes, mesos).

Els efectes en I'aspecte del paisatge.

1. En un primer moment, I'assecament
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de la vegetació transforma el paisatge, ja
que pren un aspecte groguenc i, posterior-
ment, marronós. Segons I'afectació dels
vegetals, el paisatge pot recuperar-se en
poc temps, o pot transformar-se en un
bosc esquelètic, quan hi ha molts arbres
que moren. En el primer cas I'impacte en
el paisatge serà lleu i poc perceptible. Si
l'afectació és gran, la transformació paisat-
gística serà també gran i durarà de dues a
tres dècades si la dessecació no ha afec-
tat la totalitat de la planta i els rebrots sur-
ten aviat; la recuperació serà més ràpida si
els troncs no han estat gaire afectats, i

surten nous brots de les tiges i els troncs.
Si I'afectació és total, amb la mort de
molts individus, la recuperació del paisatge
pot trigar de quaranta a seixanta anys.

Els processos que es desencadenaran,
en els vegetals i en la fauna, després
de I'assecament de la vegetació.

1. Els processos que es desencadena-
ran dependran del grau d'afectació de la
dessecació de la vegetació i el grau de
mortalitat dels individus. Si I'afectació és
lleu, la rebrotada serà el més significatiu.
Si l'afectació és forta, amb la mort de les
parts aèries dels arbres i arbustos, l'entra-
da de llum fins a ierra permetrà I'entrada i

la germinació de plantes heliòfiles i oportu-
nistes, semblantment al que succeeix des-
prés d'un incendi. Si les parts subterrànies
no moren, els rebrots lluitaran amb avan-
tatge davant de les espècies oportunistes,
les quals acabaran desapareixent, a causa
de l'ombra dels rebrots dels arbustos i ar-
bres afectats. Si predominen els individus
totalment morts i sense possibilitat de re-
brotada, les comunitats oportunistes es
mantindran durant més temps, i aniran es-
sent substituTdes progressivament per ma-
tollars (brolles, bardisses), que alhora, amb
el temps, evolucionaran de nou cap al
bosc. Cal dir que s'establirà una gran diver-
sitat de comunitats, amb relació a.diversos
factors (afectació de la sequera, vegetació
pretèrita, sòls, situació topogràfica, entorn
biogeogràfic, fauna i intervenció humana).
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Els processos consegüents a l'asseca-
ment de la vegetació que es desenca-
denaran en els sòls.

1. En el cas d'afectació escassa, els
sòls no es veuran afectats; només s'ob-
servarà una gran aportació de matèria
orgànica amb la caiguda de les fulles se-
ques, que tindrà lloc d'aquí a un temps.
Cal dir que probablement una bona part
de les fulles seques es mantindran un
temps força llarg unides a les branques
de les alzines. En d'altres plantes, com en
els aladerns i el marfull, la caiguda ha es-
tat més avançada.

2. En el cas d'afectació intensa, amb la
mort dels arbres, els sòls es poden trobar
temporalment desprotegits. Aquesta
manca de protecció és ben diferent de la
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que es produeix després d'un incendi.
Amb el foc es cremen tot tipus de vege-
tals, però amb la sequera queden herbes
i arbustos que no moren, o que les seves
mates protegeixen força el terra.

PRIMEBES OBSERVACIONS
IHIPÒTESIS

En aquest primer informe s'indiquen els
resultats de les primeres observacions i

unes hipòtesis de treball, que posterior-
ment seran analitzades i documentades.

Durant I'estiu de '1994 es produí un as-
secament excepcional de la vegetació de
la muntanya de Montserrat, que afectà
sobretot els alzinars. Aquest assecament
també és observat en d'altres indrets de
les muntanyes catalanes.



També I'aLzina i Ia típica broLla montserralina han sofert els estralls de la sequera

L'assecament es presenta d'una mane-
ra molt espectacular a causa del color
groguenc i marronós que prenen els alzi-
nars durant l'agost i setembre, època en
la qual els boscos són ben verds. En el
mes de desembre el marró és el color do-
minant dels alzinars.

En un primer moment l'assecament és
atribuït a la sequera derivada de les mi-
gradíssimes precipitacions enregistrades
a Montserrat durant la primavera i I'estiu
de 1 994.

S'observa que en altres anys les preci-
pitacions també han estat força escasses,
però no ha tingut lloc una dessecació tan
forta i generalitzada dels teixits de les fu-
lles de les alzines. Cal cercar altres factors
associats, tant en relació al règim de pre-
cipitacions (durada dels períodes sense
precipitació), com en d'altres de caràcter

meteorològic (temperatura, humitat relati-
va, vent). També cal considerar l'existèn-
cia de factors i causes de tipus químic o
biològic, associats o no a la sequera, que
hagin pogut potenciar els efectes de la
sequera meteorològica.

L'estiu de 1994 han cremat moltes
hectàrees a Catalunya. En una primera
aproximació no es veu una relació entre
els incendis i l'assecament de la vegeta-
ció. Però és convenient no oblidar els
focs, i detectar-ne possibles influències
sobre la vegetació de l'entorn.

L'afectació és força generalitzada en el
territori dels alzinars dels nivells mitjà i alt
de la muntanya de Montserrat. Hi ha al-
guns petits indrets on els alzinars són ben
verds. La localització relativa d'aquests in-
drets no afectats possiblement ens poden
donar la pista per a copsar-ne les causes i

¡-(.ri i
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els factors assoc¡ats. Entre aquests desta-
quen: I'acció dessecant del vent de po-
nent, el paper de reserva hídrica dels sòls
més profunds, canals i obacs amb menor
insolació, edat dels arbres, la relació entre
la dimensió de la part aèria (capçada) i la
part subterrània (arrels), etc.

Constatem diferents graus d'afectació
de les plantes de Ia muntanya. De les ob-
servacions fetes entre el setembre i el no-
vembre de 1994 hem detectat el se-
güent:

Ap hyl I a nth es m o n s p e I i ensis (jonça)
Afectació intensa. Caldrà veure la brota-
da, ja que probablement l'assecament
no ha estat total, i moltes mates rebro-
taran de nou.

Arbutus unedo (arboç)
Afectació parcial: peus ben secs i peus
encara amb fulles verdes. Probable-
ment rebrotaran la majoria dels peus
secs o parcialment secs. Caldrà obser-
var i avaluar el grau d'afectació real.

Asparag us acutifol ius (esparreguera)
Afectació escassa: peus secs, però
amb força espàrrecs que broten de la
soca.

Buple u ru m f ruticesce ns (ajocaperdius)
Afectació intensa: molts individus pro-
bablement morts.

Bupl e u ru m f ruticos u m (matabou)
Molt afectat: la majoria dels peus són
ben secs; s'observen brots vigorosos en
força peus. Cal veure el percentatge de
peus realment morts i que no brotaran.
Bona regeneració per germinació.

Buxus sempervi rens (boix)
Molt afectat: nombrosos individus ben
secs. Juntament amb l'alzina, és la
planta I'assecament de la qual provo-
carà més impacte en el paisatge, ja
que a Montserrat hi ha boixedes força
ben desenvolupades i alzinars amb un
sotabosc format per boixos nombrosos i
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alts. No s'han observat rebrots, però cal
tenir present que la rebrotada del boix
és molt lenta, per la qual cosa caldrà
esperar el final de la primavera per a
conèixer el grau real d'afectació.

Cistus albidus (estepa blanca)
Afectació intensa: nombrosos individus
probablement morts. Hem observat
peus que s'han refet bé i només pre-
senten alguns branquillons secs. Es
tracta d'una de les plantes que té una
estratègia de marciment més eficaç da-
vant la sequera.

Convolvu I us I an ug i nosus (corretjola I lanosa)
Afectació intensa: molts individus morts.
Caldrà observar una possible rebrotada.

Do rycni u m pentaphyl I um (botja blanca)
Molt afectat: nombrosos peus han mort.

Erica arborea (bruc boal)
Afectació parcial: moltes parts aèries
seques, però amb nombrosos rebrots
que surten de les soques, i alguns de
les parts inferiors de les tiges. Regene-
ració assegurada en bona part dels in-
dividus que ara presenten un aspecte
ben sec.

Erica multiflora (bruc d'hivern)
Afectació parcial: individus morts i d'al-
tres que ara presenten un bon estat i

són ben florits.

Gen ista scorpi us (argelaga)
Afectació parcial: individus ben secs i

d'altres amb dessecació parcial. Caldrà
observar la seva capacitat de regenera-
ció.

Hedera helix (heura)
Afectació parcial: rebrotada ja manifes-
ta. Caldrà observar l'evolució dels indivi-
dus grans arrapats a les roques o als
arbres que ara tenen les fulles i alguns
branquillons ben dessecats. També
caldrà observar si rebrota només per la
soca o per diverses parts de les tiges.
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Ins pinedes no s'escaparen dels efectes de Ia sequera A dalt: els caracteríslics pins rajolefs situats a /'albarda castellana, dos o tres

dels quals han mort. A baix: també alguns pins sorgits en la nombrosa repoblació naturaL, després dels incendis del 1986, han mort.



I lex aq u ifol ium (grèvol)
Afectació parcial: la seva dessecació ha
estat més tardana, però notòria, en els
alzinars de fondalada on, sovint, algu-
nes alzines s'han mantingut verdes.

Lavandu I a I atifol ia (esp ígol)
Afectació parcial: individus morts i al-
guns amb recuperació encara poc ma-
nifesta.

Lonice ra etrusca (lligabosc etrusc)
Afectació parcial: amb individus ben
secs. El seu caràcter caducifoli dificulta
observar ara el nivell d'afectació.

Lonicera implexa (lligabosc mediterrani)
Afectació parcial: individus morts i molts
que ja rebroten de la soca i de la tija.

Osyrus a/ba (ginestó)
Afectació parcial: bona regeneració.

Philly rea latifol ia (fals aladern)
Moltes de les taques verdes que s'ob-
serven, a distància, en els vessants co-
berts de boixos i d'alzines ben seques
corresponen a mates de fals aladern.
Es una de les plantes que ha resistit
més bé la dessecació. Malgrat tot, al-
guns peus situats al marge del bosc, a
la vora de les codines i sobre sòls
moltsprims, han quedat secs i ja no te-
nen cap fulla. És una de les poques
plantes en què els peus que han que-
dat secs ja no tenen fulles. Caldrà ob-
servar en aquest cas fins a quin punt es
tracta de peus morts, o si podran rebro-
tar de la soca i fins i tot d'algunes tiges.
Dels peus mig secs hem observat al-
guns brots que surten de les tiges.

P i stac ia I e nti scu s (llentiscle)
Afectació escassa: una de les plantes
menys afectades.

Quercus ilex (alzina)
Molt afectat: la majoria d'individus te-
nen les fulles de la capçada marcides o
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assecades. Hi ha indrets on encara
presenten les capçades ben verdes
(torrent de Santa Maria, I'obaga de la
muntanya, i, en general, els rebrots de
les alzines que es cremaren en I'incen-
di de 1986). S'observen branquillons
secs i, presumiblement, de peus morts.
De moment no hem observat rebrots
en els peus que presenten un aspecte
ben sec. Només hem vist alguns re-
brots a les branques més primes en
peus que encara conserven algunes
fulles verdes. Caldrà un seguiment per
a avaluar la mortalitat de les alzines, ja
que és determinant per al f utur del
bosc. La brotada de l'alzina és lenta,
per la qual cosa cal esperar a finals de
la primavera per a saber la importància
de la dessecació vegetativa. De mo-
ment no tenim prou elements per a po-
der copsar amb exactitud el grau
d'afectació real de les alzines i l'evolu-
ció futura de la principal massa forestal
de Montserrat.

R ham n us alate rn us (aladern)
Afectació parcial: nombrosos brots en
les tiges de peus secs. Caldrà veure si
hi ha gaires peus que han mort del tot.

Rosmari n us offici nalis (roman í)

Afectació intensa: individus probable-
ment morts. Alguns peus presenten un
aspecte de recuperació parcial, amb
branques ben seques.

R u bia pe reg ri na (rogeta)
Afectació parcial: una bona brotada,
malgrat que algun peu ha quedat defi-
nitivament mort.

R u scus aculeatus (galzeran)
Afectació escassa: peus secs, però
amb mates verdes no afectades i diver-
sos brots nous.

Sm i lax aspera (arítjol)
Afectació parcial: nombrosos brots de
les soques i de les tiges no seques. ln-
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dividus ben secs i probablement morts
en alguns indrets amb sòls ben Po-
bres.

Sorbus aria (moixeral
Afectació escassa, malgrat que el seu
caràcter d'arbre caducifoli no permeti
detectar ara el grau d'afectació.

Thym us vulga ri s (farigola)
Afectació intensa, malgrat que alguns
individus ja han rebrotat. Caldrà obser-
var el grau de mortalitat de les mates
afectades.

V i bu rn u m finus (marf ull)
Molt afectat: l'intens marciment ha por-
tat a una dessecació de fulles i branqui-
llons. Ja s'han observat rebrots, tant a

les soques com a les tiges. La seva re-

cuperació està assegurada, malgrat
que alguns peus potser poden haver
mort.

UNA REMARCA DE CONJUNT

L'assecament de la vegetació és clara-
ment diferenciat entre els sectors cremats
el 1986 i els que no es van cremar. Les
plantes dels indrets no cremats han estat
més afectades. Hi ha un bon contrast en-
tre els alzinars grans, no cremats, que
presenten un marciment i una dessecació
intensos, i la vegetació baixa de les zones
cremades amb la majoria de rebrots d'al-
zines i altres arbustos ben verds.

També hi ha sectors en els quals I'alzi-
nar s'ha mantingut verd que corresponen
a fondalades i altres que, tot i estar refu-
giats a les canals, s'han assecat en una
gran part.

Caldrà cercar la raó d'aquestes diferèn-
cies. La sorpresa és més gran quan es
constata que molts dels alzinars no cre-
mats es troben a les fondalades, en teo-
ria més humides i amb més sò|, i, en can-
vi, els sectors cremats sovint s'observen
en els'vessants més o menys inclinats i

amb sòls més prims i pedregosos.

Tot aL llarg cleL camí entre Sant Joan i Sant Jeroni, com a molts ahres indrets de la muntanyL, podem veure nombrosos

boixo,s rlel to| asseczls.
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