
Crònica de I'incendi

Relat dels dies 4 t 5 de juliol
per Jaume M. Badia

Quan havien transcorregut gairebé vuit
anys dels darrers grans incendis de la munta-
nya i ens alegràvem que ja comencés, la
muntanya, de fer un cert goig pel seu repobla-
ment natural, sobretot en certes zones, un nou
incendi, si bé de no tanta magnitud com els
de 1986, en devastava novament un bona part.
Els dies de forta calor, acompanyats d'una
gran sequera i d'incendis que anaven prolife-
rant a diversos indrets de Catalunya, ens feien
mig pressentir el nostre. Dissortadament no
ens equivocàrem.

Cap a la una del migdia del dilluns, dia 4,
començà un foc, per causes encara no deter-
minades, molt a prop del cementiri de Collba-
tó. Primerament es propagà pel voltant i fins
per l'interior de la població; entrà, a continua-
ció, al Torrent de la Salut tot cremant, per
una banda, la Serra de Rubió i, per I'altra, les
diverses canals de la nostra muntanya (Tor-
rent de la Fontseca, zona de les Coves del
Salnitre, Torrent Fondo, del Forat, de Santa
Maria...). Després passà per la Puda fins a

Coll Cardús; i pujà per la Vall del Llobregat
fins a Monistrol, les dues carreteres i la Plaça
dels Apòstols. La temperatura màxima del
dia, accentuada per l'ambient del foc, fou de
37 graus.

En la impossibilitat de rebre ajuda tant de
material com de personal per part del centre
de Bombers de Bellaterra a causa d'uns sei-
xanta incendis que hi hagué aquell dia a Ca-
talunya, alguns d'ells més importants encara
que el nostre, vingueren aviat voluntaris de
poblacions veines, que reforçaren I'actuació
dels bombers i voluntaris del Santuari (monjos
i treballadors). Més tard arribà un comanda-
ment amb un vehicle de bombers vingut de
Martorell, que ajudà els nostres, la tasca prin-
cipal del qual fou evitar que el foc travessés
la carcetera cap als Degotalls, amb la col'la-
boració eficaç de la Guàrdia Civil, que s'o-
cupà també dels controls. Encara arribaren dos
cotxes-cisterna de les A.D.F. (Agrupació de

Defensa Forestal) de Marganell. Per causes
desconegudes, ja a partir de tres quarts de tres
ens quedàrem sense llum i, més tard, també
en part sense telèfon. Es vetllà molt pel res-
taurant i pel gran dipòsit de gas propà de dar-
rera I'edif,ci de I'Abat Oliba. Calgué que les
monges benedictines de Sant Benet deixessin,
una vegada més, el monestir; foren acollides
al col'legi de les vedrunes de Manresa fins
I'endemà alatarda.

Davant la greu situació, cap a quarts de
quatre la Guàrdia Civil donà I'ordre de deixar
el Santuari a les persones que aleshores s'hi
trobaven, i els facilitaren el trasllat almenys
fins a Monistrol on pogueren ser recollides
pels respectius autocars o pels seus familiars.
Sabem concretament dels pelegrins de la
parròquia de Sant Joan Baptista de Tarragona,
que foren acollits a la parròquia de Monistrol.
Sortosament els escolans ja havien marxat de
vacances la vigília. El P. Prior, que en tenir
notícia del foc interrompé juntament amb d'al-
tres monjos el dia d'esplai setmanal, convocà
la comunitat per informar-nos de la situació
en aquell moment i per oferir la possibilitat de
marxar del monestir als monjos que convin-
gués. Més tard, cap a les sis, pogué parlar fi-
nalment per telèfon amb el P. Abat, que junta-
ment amb el P. Josep M". Henríquez acabaven
d'arribar a Oviedo per a assistir a les festes
amb motiu del mil'lenari del monestir de be-
nedictines de San Pelayo.

Una trentena de monjos -la resta estaven
col'laborant en I'extinció de I'incendi, i uns
pocs eren de vacances- s'aplegaren a la Basí-
lica a I'hora acostumada per a la pregària de
Vespres; no hi havia, és clar, ningú més que
ells. Aquell dia es féu un sopar fred d'autoser-
vei, i abans d'anar a dormir els qui pogueren
s'aplegaren novament en una sala per a ser in-
formats i per a fer la pregària de Completes.
Malgrat que a I'hora d'anar a descansar els in-
cendis de la muntanya en general s'havien
apaivagat força, durant tota la nit hi hagueren
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grups de vigilància, que hagueren d'actuar en
molt diversos llocs. A I'hora de Matines dèiem
en un dcls salms: "...desconcerteu-los amb el
vostre huracà, com un foc quan s'abranda en
els boscos, com un incendi que devora mun-
tanyes", i podíem donar gràcies per trobar la
situació més calmada i per haver-se salvat el
monestir.

Per al dimarts, dia 5, es prengueren les
precaucions degudes, ja que es preveia un al-
tre dia de gran calor. I alhora es cregué oportú
de no deixar pujar cap visitant al Santuari. Al
migdia, un petit grup de monjos anaren a la
Basílica, del tot buida, per a cantar-hi la Sal-
ve i el Virolai. Cap a mitja tarda arribaven el
P. Abat i el P. Josep Mu., que van creure con-
venient d'interrompre la seva estada a Oviedo,
d'on sortiren de bon matí.

Com a fets lamentables, cal esmentar que
el foc va cremar bona part de la Santa Cova:
la sala dels ex-vots, la sagristia, la sala gran i
I'obrador del P. Ricard M. Sans, que n'era el
custodi, com també el quiosc de begudes i re-
cords de la placeta; se salvaren, en canvi, la
capella, el claustre, una habitació i el subsòl.
Però el que més hem de lamentar, sobretot, és

la mort de tres joves per asfíxia prop de les
Coves del Salnitre, a més de cinc o sis ferits,
tots ells d'un grup de 17 excursionistes de Ter-
rassa.

Segons un estudi del Sr. Cándido Martín,
representant del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca al Consell Executiu del
Patronat de la Muntanya, i del P. Ramon Ri-
bera, aquesta vegada el foc ha cremat un total
de 125 hectàrees de la nostra muntanya, de
les quals unes 450 ja havien cremat en els in-
cendis de l'agost de 1986, cosa que correspon
aproximadament al 25Vo de la superfície del
nostre massís. L'any 1986 fou un 507o. L'in-
cendi originat a Collbató ha cremat, a més,
els termes d'Esparreguera, Olesa, Monistrol i
Vacarisses, amb un total de més de 3.000
hectàrees. D'entre les zones cremades de la
muntanya visibles del monestir estant hi ha
tota la carena des de la Creu del Mirador de
Sant Miquel fins a l'estació superior del funi-
cular de Sant Joan -en algun punt la zona cÍe-
mada baixà un bon tros, com per exemple fins
a I'indret que coneixem com a Fra Garí-, i
també han quedat afectades diverses clapes
de bosc igualment visibles des del monestir.

Els dies posteriors a I'incendi continuà el
servei de vigilància per tal de poder actuar ai-

xí que es revifés algun foc, cosa que succeí
diverses vegades. El dia 12, encara, calgué
llançar aigua des d'un helicòpter sobre alguns
punts concrets que continuaven fumejant.

A primera hora de la tarda del dia 12 hi
hagué al nostre monestir una trobada del Pre-
sident de la Generalitat, el P. Abat, el conse-
ller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Pre-
sident del Consell Comarcal del Bages, el
Cap de Protecció Civil del Bages, els alcal-
des de Manresa, Collbató, Monistrol i Marga-
nell, el Sr. Xavier Millet com a vice-president
del Patronat de la Muntanya, i el President i
el gerent del Consell d'Administració de I'A-
grícola Regional. La reunió va servir per a fer
una primera valoració dels danys causats per
aquest incendi.

A la reunió mensual del Consell Executiu
del Patronat de la Muntanya, que va tenir lloc
el dia 13, com sempre a Montserrat mateix,
es tractà amplament I'afer dels incendis i ja
es prengueren una colla de determinacions de
cata a començar a posar remei a les conse-
qüències del foc. Pel que fa al camí cap a la
Santa Cova, s'ha pres la decisió de tancar-lo a
causa del perill que hi ha per les pedres que
sovint hi van caient a causa de I'erosió del
terreny.

El vespre del dia 23, finalment, el P.
Abat assistí a Collbató a un acte que tingué
lloc a l'àrea d'esplai de la Salut, un dels
pocs indrets de 7a zona no cremats. L'ac[.e
tenia tres finalitats: homenatge i record, so-
bretot, dels tres joves que moriren prop de
les Coves del Salnitre durant f incendi de la
muntanya; homenatge i agraïment als bom-
bers de Collbató i de molts altres indrets: i
compensació i encoratjament a causa de la
supressió dels concerts que cada any tenen
lloc a les Coves. Presidí aquest acte el Pre-
sident de la Generalitat, amb la seva espo-
sa, i també hi assistiren el conseller d'Agri-
cultura, el director general d'Extinció
d'incendis, el director general de Joventut,
la directora de I'Institut de la Dona, repre-
sentacions de diverses entitats, caps de
bombers, familiars i amics de les tres vícti-
mes i moltes altres persones, a més, és clar,
de I'alcalde de Collbató i altres membres de
1'Ajuntament. Hi hagué diversos parlaments,
com també I'actuació de les Corals "El
Vent", de Sant Vicenç de Castellet, "Renai-
xença", de Sant Boi de Llobregat, i "Càrmi-
na", de Barcelona.










