
 
REPORTATGE 
 
Les set creus del camí de la Costa de Collbató 
Assumpta Muset 
 
Al segle XIV el rei Pere el Cerimoniós (1336-1387) va 
encarregar i pagar l’obratge i la instal·lació de set creus de 
terme al camí de Collbató. Aquestes creus conformarien, en 
paraules de F. X. Altés, “una de les primeres tipologies de la 
iconografia montserratina”.  
Els treballs començaren abans del 1366, durant el priorat de 
Jaume de Vivers, i s’allargaren fins el 1372. Hi participaren 
Ramon Merenyà, mestre picapedrer de Girona, que tallà les set 
columnes; Pere Moragues (1330-1387/88), l’artista de  

Clot dels Lladerns (Pere Costa, 2008) 
 
moda del moment i l’escultor de confiança del monarca, que va 
esculpir els set goigs i les set angoixes terrenals de la Verge 
que adornaven les creus; Bartomeu Soler, pintor i ciutadà de 
Barcelona, que les policromà; i un equip d’operaris que les 
col·locà.  
Al segle XV s’hi van afegir unes capelles que cobriren els 
monuments primitius i proporcionaren un lloc de recolliment als 
pelegrins. Estaven sostingudes per columnes vuitavades i 
capitells de pedra, alguns dels quals, com aquest del Clot dels 
Lladerns, també estaven esculpits, i coberts amb planxes de 
plom, tal com relata l’erudit portuguès Gaspar Barreiros, que 
les va veure a mitjan segle XVII. 
Aquests monuments foren reproduïts en diversos               
gravats i pintures dels segles XV, XVI i XVII.   
També foren contemplats pels romeus que anaven a 
Montserrat. 
 

 
 

Estampa dels segles XVI-XVII amb les set creus 
 
Alguns en feren interessants descripcions. La més complerta 
és la de Claude de Bronseval, que l’any 1532 va pujar pel camí 
de la Costa acompanyant l’abat de Clairvaux i el seu seguici.   
Situar correctament aquestes creus no és una tasca fàcil. Ho 
intentaré a partir de la descripció de Bronseval, d’algunes 
referències documentals i de les restes que hi ha sobre el 
terreny i que l’Ivan Fernández i la Lídia Ill coneixen molt bé. 
Segons el relat del secretari de l’abat de Clairvaux, la primera 
era situada just al començament del camí, a prop possiblement 
del Casalot. La segona, i d’acord ara amb les entalles que hi ha 
a la roca i amb les peces –carreus i algun capitell– que han 
aparegut a les timbes properes, podria haver estat ubicada un 
tros més amunt, al serrat de la Guàrdia, al vessant occidental 
del torrent del Clot dels Lladerns. La tercera devia ser la creu 
de la Drecera, esmentada l’any 1789 pel rector de Collbató, 
que ell ubicà al costat del barranc homònim i que molt 
probablement fou erigida a la confluència del sender que puja 
pels Graus, on encara hi ha alguns carreus que van ser 
reutilitzats per a bastir el marge del camí, i un tros abans 
d’arribar al torrent de la Font Seca, que el rector situa més enllà 
del petit monument. La quarta era l’anomenada creu del 
Torrent Fondo, que devia haver estat erigida al serrat de les 



 
 

 

Garrigoses, o serra de la creu del Torrent Fondo, com 
l’anomena mossèn Llaró, on també hi ha encaixos tallats a la 
roca i des d’on es veia la “horrible concavidad” –el torrent 
Fondo– que tant va impressionar Bronseval. La cinquena era la 
creu dels Escolans, que fou erigia un tros més enllà. La sisena 
era al costat de la capella de Sant Miquel, des d’on es veia el 
complex religiós. I, finalment, la setena havia estat alçada a 
l’altre extrem del camí, a tocar de la porta d’entrada al recinte 
monacal i eclesiàstic. 
 

 
 
Les creus i les capelles foren aterrades durant la guerra del 
Francès, o bé per l’exèrcit espanyol que els anys 1810-1811 
preparaven la defensa del monestir –inicialment hom havia 
previst destinar-hi, a part de les bateries que s’hi instal·laren, 
un contingent de cent noranta-vuit milicians que havia de barrar 
el pas als enemics–, o bé pels invasors que l’estiu de 1811 
ocuparen aquest sender, que va ser l’escenari d’emboscades, 
persecucions i atacs reiterats. Fos com fos, les creus i les 
capelles foren abatudes i els venerables carreus i capitells 
escampats pels barrancs o bé reaprofitats pels pagesos locals 

per bastir murs o fer boixes per als cups utilitzant, en aquest 
cas, les peces foradades de les columnes.  
Actualment les nombroses restes d’aquests monuments estan 
disperses per Collbató; per la muntanya, ja sigui formant part 
d’alguns marges de pedra seca o bé escampats pels torrents, i 
pel monestir de Montserrat, que guarda les pedres que un 
helicòpter es va emportar del torrent Fondo i dels Graus l’any 
1995, després de l’incendi de l’estiu del 94.   
Es tracta d’un patrimoni molt important, tant a nivell històric 
com artístic, i clarament collbatoní, que fins ara ha estat 
ignorat. De fet gairebé ningú s’hi ha interessat, tret d’uns 
quants esforçats veïns, entre els quals hi ha l’estimat i 
desaparegut Josep Matalonga, (a) Ponis. Es tracta, també, 
d’un tema que demana una solució, que segurament no serà 
fàcil de trobar, però que en tot cas no pot ser ni precipitada ni 
irreflexiva.  
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