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Montserrat és un relleu de forma allargada
(uns I I Km) de NO a SE, de contorn el'lipsoTdal, fortament dissimètric de SO a NE, i amb
una alçada de I.236 m en el cim de Sant Jeroni.
Exerceix una mena de barrera sobre la vall del
Llobregat, el qual corre encaixat a més de mil
metres de profunditat en relació al cim. El massís està bipartit per una profunda entalladura
(torrent i canal de Migdia o de la Llum) que el
divideix en dos grans sectors: Ecos-Agulles i
Sant Jeroni-Monestir. És d'aquest darrer sector
que traçtarem amb més detall.

El nucli urbà de Montserrat, format pel Mones-

tir, la Basílica, I'Escolania amb tot el conjunt
d'allotjaments i de cel'les necessaris per a l'aco-

lliment dels pelegrins, turistes i excursionistes,
està situat en un relleix a mig aire, a 720 m sobre el Llobregat, i forma un gran amfiteatre natural, obert a llevant, coronat pels cims dels Flautats, Sant Salvador i la Prenyada, a I'esquerra
del Torrent de Santa Maria, i pel conjunt de les
Gorres i les Magdalenes a la dreta; quasi tots
aquests cims superen els 1.100 m d'alçària.
Aquesta petita esplanada està travessada perpendicularment pel Torrent de Santa I|larìa, el qual
recull les aigües d'una conca d'un Kmt que davallen a migdia del cim de Sant Jeroni, bo i engorgant-se fortament, d'una manera sobtada i amb
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gran pendent, entre el Trencabarrals (dreta) i la
Panxa del Bisbe (esquerra). Desguassen, a
l'alçada del Monestir i per l'esquerra d'aquest
torrent, anomenat antigament de la Vall Mala,
dos torrents més petits, també d'un fort pendent,

amb una conca d'un hrfr cada un, que recullen
les aigües a migdia dels cims de Sant Salvador i
de la carena dels Flautats; conques separades per
les agulles de la Mòmia, la Momieta i el contrafort d'aquesta darrera. Són el torrents de Sant
Salvador i de la Trinitat. A més de tots ells, les
parets quasi verticals que envolten el recinte estan solcades per canals d'erosió que s'han instal'lat sobre les grans diàclasis del massís.

El torrent de sota la paret de I'aeri de Sant Jeroni ha
arross egat molt material.
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Les torrentades han
deíxat a la
muntûnya unes
ferides visibles que
duraran qnys, cont
la provocada per la
canal dels Ecos

LA PLUJA
1. En

l'àmbit general'

Un conjunt de causes:

a) En el context meteorològic global (sinòptic), un solc de baixes pressions (tàlveg) es desplaça, des de I'Atlàntic, de ponent cap a llevant.
Catalunya es troba en la part frontal davantera
del solc, és la part més inestable i el lloc on
s'afavoreix la creació de tempestes i pluges intenses.

b) En la superfície, un vent fort de llevant amb
ratxes de 90 Km/hora en les capes baixes; més
42

pròpiament, un corrent en raig (low level jet)
que, provinent de mar i travessant la muntapya
del Tibidabo, arrlba, per la canal del Llobregat,
fins al massís de Montserrat.
c) En un context d'escala més petita (mesoescalar), es detecta la formació de dos sistemes
convectius (espectacular formació de grans i potents cumulonimbus). L'un roman quasi estacio-

nari sobre la intersecció del Bages, I'Anoia i el
Baix Llobregal, i l'allre és mòbil (és el que provocarà una descàrrega torrencial de 200 litres/m'
al Vendrell). Aquests dos sistemes acaben convergint sobre la serralada montseratina, se sumen i augmenten així la durada del temps en el
qual la pluja és més intensa.

d) Es dóna una situació de tempesta severa.
Es produeix un enfonsament de la tropopausa

(límit de la troposfera, a uns 10 o 15 Km

d'alçada segons la latitud), que comporta una
forta davallada de l'aire sec de l'estratosfera, el
qual, en coincidir amb una depressió de superficie per valor de 1008 hPa, situada entre les illes
Balears i la costa caralana, amb el consegüent
trobament de l'aire humit propi de les capes baixes atmosfèriques, genera una forta inestabilitat
potencial.

e) En les imatges del radar meteorològic
s'aprecia que l'àrea afectada, tant per les pluges
moderades com per les més intenses, és força
extensa. Inclou una gran part de l'interior de Catalunya i també de la costa tarragonina. Aquestes precipitacions fortes es desplacen, al llarg del
territori, vers el nord-est, juntament amb els dos
sistemes convectius esmentats. El resultat és,
doncs, no pluges locals intenses sinó precipitacions generals intenses i localment torrencials.

Anem a la muntanya. Va ser una pluja uniforme en tota I'extensió de la careîa montserratina? Dues raons ens menen a pensar el contrari:

a) A I'Ermita-refugi de Sant Benet, 700 m a
ponent del Monestir i situada 210 m més alta
(950 m), només es recullen 50 litres. A la masia de Can Martorell, sota Santa Cecilia, ubicada en el vessant nord, a 3,8 Km de distància

i en

el nivell dels 500 m, se'n mesuren 150. Malauradament, són les úniques mesures de què podem disposar dins de la muntanya; però, en tots
dos casos, fiables.

b) Una inspecció sobre el terreny ho confirma.

A I'entorrr de les roques de l'Agulla de Sant Benet, l'Agulla del Guarda, el Gat i el Contrafort
de la Prenyada, totes elles al costat del Refugi

mencionat, no s'observen reguerots notables,
però així que sortim d'aquesta petita regió comencen a observar-se els estralls de l'aigua,

2. En l'àmbit montserratí
Tal com les previsions deien, concretament la
que el diari La Vanguardia exposava, la pluja
comença a ll4 de 3 de la matinada i segueix
d'una manera suau fins a les 4, moment en què,
després d'una davallada sobtada de temperatura
de 6 graus, esdevéja intensa (vegeu les gràfiques
que s'adjunten a la p. 52) i aconsegueix el punt
màxim entre 314 de 6 i 214 de 7 (100 litres/rn?,
en314 d'hora); la intensitat decau a partir de les
I del mati. Al llarg del dia anirà fent encara algun ruixadet lleu fins a les I I de la nit. El total
de pluja és doncs de 170,6 7lm' dtranf 19 hores,
quantitat mesurada gràcies al pluviòmetre i el
pluviògrafque, com la resta d'aparells de I'estació meteorològica, pertanyen a I'INM de Barcelona. Així és com va ser mesurada en I'Observatori del Monestir (740 m). Cal dir que, tot i la
bona qualitat dels aparells, va ser impossible de
determinar les variacions d'intensitat que es devien produir alllarg d'aquells 45 minuts àlgids,

ja

que la forta llevantada, les turbulències at-

mosferiques i la intensa pluja impediren I'execució d'una gràfica correcta per part del cursor del
pluviògraf. La intensitat entre aquells dos intervals de temps s'hagué de descriure d'una maÍrera
repartida, coneixent -això sí- la pluja caiguda
en aquest mateix període. No és descartable,
doncs, que es pogués assolir alguna punta d'intensitat minutal de prop de 5 mm.

La canal de I'Escala deferro, sobre el monestir, ha descarregat sobre el claustre interior.
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El torrent de Santa María ha obstrui:t el col'lector existenl i s'ha obert pas entre els ectifcis de I'Abat Marcet i I'Abat Otiba.

quasi d'una manera sobtada (canaleta que baixa

pel SO de Sant Salvador, a tramuntana de la
Prenyada: rec de 30 cm d'ample i d'1 m de profunditat). A partir d'aquest sector, i anant en totes direccions, els efectes ja esdevenen notoris.
S'incrementen tant en direcció cap a Sant Jeroni
com, en sentit contrari, vers la Santa Cova. A
partir d'aquest darrer lloc, la mateixa observació
sobre el terreny ens mostra que en el Turó Verd
(o de la Fita, 662 m), prop del Coll de la Serra
Llarga, a 1.500 m del Monestir, en direcció
SSE, els efectes són els d'una pluja intensa, gairebé normal. El mateix podem afirmar, un poc

més

al S, als volts de la Creu dels

Escolans

(800 m), en la Serra Llarga (o Serrat dels Monjos), quasi en la vertical sobre el Torrent de la
Salut, que baixa de Collbató. Pel que fa al sector NO de la muntanya, el fenomen esdevé semblant. A partir dels Ecos vers Can Maçana totes
les canals de banda i banda del massís acusen
un nou relleu amb grans esllavissades a les
parts altes de la muntanya (Coll d'Agulles, Coll
de Port, etc.). No és fins després de Coll de
Guirló o a ponent de la Portella Gran que deixen
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de manifestar-se els efectes calamitosos de

l'ai-

guat. Però seguint davallant cap als pobles del
Bruc i de Collbató novament s'incrementen els
canvis de morfologia: una acumulació de sedi-

ments de quasi un metre d'alçada en el camp
d'oliveres del torrent del Castell; un canal de
gairebé un metre de profunditat en la Coma del
Pastor; I'alçada de la brossa acumulada a la
base d'alguns arbres dóna idea del volum d'aigua que ha davallat pels canals de la serralada,
etc. Novament pujant pel camí de les Bateries (o
camí vell de Collbató al Monestir), tant el torrent de la Font Seca com el torrent Fondo I'han

tallat abruptament. El de la Font Seca I'ha segat i s'hi ha obert un canal de 1,80 m de fondària i el torrent Fondo hi ha obert una trinxera de
4 m d'ample per 2 de fons; en aquest punt s'ha
endut els grossos carreus de pedra que mantenien

el camí en creuar-lo.

Resumint: s'obselen dos punts d'una gran
precipitació, possiblement superior a la del Monestir;

a) Sector a I'entorn del cim de Sant Jeroni,
i el Serrat del Moro. Això

Montgròs, els Ecos

força de I'aigua
ha estitnbat dalta-

La

baix del barranc alguns colxes aparcats
a la plaça

'"4
T

provocarà unes grans torrentades vers els pobles
de Marganell, Monistrol, Collbató i el Bruc, a
banda i banda de la çarena montserratina.
b) Sector, més reduit, de la Creu i la paret de
Sant Miquel , caîal de Sant Miquel i sobre la
Santa Cova.
Un factor a tenir en compte: s'observa que al

recollidors de I'aigua empesa per la gran llevantada? Sembla una hipòtesi ben plausible.

Cal fer constar, també, que I'aparell elèctric
que acompanyà el fenomen aquós fou pràcticament irrellevant. Hi hagué una lleu calamarsada, sense seqüeles.

peu de totes les grans parets de la serralada
montserratina, orientades més a llevant (parets
de Sant Miquel, Cavall Bernat, Serrat de les
Onze, Patriarques, Paret de l'Aeri, Camell de
Sant Jeroni, Ecos i Frares) hi ha hagut, en proporció directa a llur alçària i superficie, una gran
acumulació d'aigua. És fruit del fet que aquests

El fort de I'aiguat es produeix després d'una
pluja de 50 litres durant 3 hores i 15 minuts.

grans murs han actuat com a enoflnes plafons

Quan tots els pans de terra que sustenten la ve-

CONSEQÜÈNCIES

45

fô

'l
'.ry.r:

46

L...,

'3'

..^

La roca que s'ha desprès i ha baixat pel canal de Sant Jeroni ha provocat la desaparició total del restaurant de Santa
Cecílía.

getació suspesa estan amarats, llavors ve la
gran pluja. Les esllavissades de fang i de vegetació ja estaven, doncs, assegurades.
La canal de I'escala de ferro de sobre el Monestir no té ni conca. Els antics marges de les ziga-zagves del camí que mena al'ermila de Sant
Dimes havien agvantat l'incendi i l'aiguat de
I'agost del 1986. Són 80 m escassos en I'horitzontal. Rubinada sobre el claustrs i darrere el refetor. Embús de tots els desguassos. Primera via
d'aigua a l'interior del Monestir, per la terrassa
del claustre.
Sobre la cuina del Monestir s'hi concentra la
rubinada que prové de dues canals: la de I'esca-

la de pedra que mena a l'ermita de la

Santa

Creu, que canalitza una esllavissada, i la del
torrent de la Trinitat. Aquest darrer presenta un
cabal sobtat d'uns 2 m3/s, acompanyat d'una
altra esllavissada. Una combinació doble que
esdevé greu. Segona via d'aigua al Monestir,
que no parurà fins a sortir a les places per la por-

ta del Centre de Coordinació Pastoral,

després

de destruir i negar tot el que va trobant al seu
pas: hostatgeria, cel.les, oficines, etc.

Les petites canals de banda i banda de l'Agulla de la Verge aconsegueixen prou cabal com
per enrunar la cuina de l'Hostal Cisneros. Sobre

el pati interior de I'edifici de l'Hotel Vell, seu
provisional de I'Escolania, cauen un bon gtapat
de tones d'aigua, de pedres í fang, des de 50 m
d'alçada, que provenen del torrent de Sant Salvador. Les pedres més petites arriben a treîcar
les aletes metàl.liques dels radiadors, després
d'esquitllar-se per les reixes de les finestres, els
vidres de les quals queden trencats. Les parets
resten com després dels efectes d'una metralla.
Els cau a sobre un cabal de fang, aigua i pedres
de 2 a 3 m'ls. La paràbola de caiguda de la cua
de cavall d'aigua que es forma arriba fins a les
teulades properes, les quals queden totalment
destrossades.

Entrem en el

llit

del Torrent de Santa Maria

-ja hem dit que antigament se'n deia de la Vall
}l4ala, ara n'hem entès el perquè: els càlculs fets

pel Sr. Cándido Martín, director del Parc Natural, parlen d'un cabal, només d'aigua, de 22,35

m'/s (aproximadament igual al volum normal
que porta el Llobregat, però cal afegir-hi les pe47

dres!). L'engolidor calculat per la Junta d'Aigües tenia una capacitat d'uns 16 m3ls. Queda
completament obstruit a les 6 del matí, en començar la gran revinguda. El resultat ja I'hem
pogut veure gràcies a les imatges de televisió.
La rubinada transcorre per la superficie escome-

tent fortament I'extrem dels dos edificis de
cel'les: Abat Marcet i Abat Oliba. En el pis
principal de l'edifici de I'Abat Marcet hi dormia
un grup de romeus. L'aigua arriba al nivell de
sobre el marc de les portes. Fins i tot el primer
pis (tercera planta, en relació a la plaça de les
Pageses o de l'Abat Oliba) s'inunda. Negament
que també es produeix en I'edifici de I'Abat Oli-

ba. Sortosament els seus ocupants en surlen
sans i estalvis.
La torentada s'enduu tot el que troba en el
seu pas. Dels cotxes aparcats, tres queden ençastats en els fossars de desguàs de I'Abat Marcet.
Vuit, saltant sobre la barana protectora, que actua com una petita presa, s'estimben daltabaix
del barranc sota de la Plaça de la Creu; i dos

rde

més desapareixen, algunes restes dels quals seran observades dalt les branques de les alzines

circumdants al llarg de Ia part baixa del Torrent, sota I'estació inferior del funicular de la
Sta. Cova, completament desintegrats. El BarFrankfurt de la plaça de I'Abat Oliba queda ple
de pedra i de fang al'alçada de la barra de servei. El Bar de laplaça de la Creu, inundat. Fins
i tot els vehicles del mateix garatge, on l'aigua
rebenta i s'enduu les portes grosses, vaî aparar

ala carrelera enfront del Barranc.
L'edifici central de cel'les i oûcines

torrents (Santa Maria, Trinitat i Sant Salvador)
i per la de vuit canals (Escala de Pedra, Agulla
de la Verge -ambdues bandes-, Elefantet, esllavissada del Viacrucis, agulla de Sant Joan, torrent del Funicular i torrent dels Micos, que da-

valla pel camí de Sant Miquel). Tendes i
oficines negades, plenes de fang. Funiculars destrossats; d'un d'ells no se n'aprofitarà ni el xassís. Les estacions inferiors, completament inun-

C,el,les

L'aigua ha deixat al recinte urbà del santuari més de 10.000 tones de còdols ifang.
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de Nostra

Senyora és envestit per I'aigua que prové de tres

llit del torrent de Santa Maria es queden

dades

pel

tres de runa (cuina del Monestir, cel'les Abat

immòbils a la pedrera.
Total: més de 30.000 tones de còdols i de fang
que passen pel nucli urbà montserratí, de les
quals se n'hi queden unes 10.000. Tres mesos
després encara s'hi treballa, netejant-lo. El relleu
de la canal del torrent de Santa Maria ha canviat completament. Només cal veure I'enorme
con de dejecció que s'ha format en arribar al

i destruides. L'aigua i les esllavissades de
la canal del funicular de Sant Joan no segueixen
el curs de la canal, modificat pel traçat del mur
de suporl de la via, sinó que, seguint el curs de
les diàclasis, rebenten el mur de contenció i es
precipiten sobre el camí del Viacrucis i a la
plaça de I'Abat Oliba.
En alguns pisos s'acumula entre un i dos meMarcet i Abat Oliba, Guàrdia Civil, Oficina del
Patronat, etc.). Notem que sortosament no hi ha
hagut cap esfondrament, tot i haver-s'hi més que
quadruplicat el pes a resistir per unes bigues i
voltes que no estaven calculades per a fer front a
càrregues d'aquesta mena.

Amb tot el volum d'aigua que ha caigut, no
s'ha mogut cap de les aparentment inestables
grans roques de sobre el Monestir, Hotels i altres
dependències.Encara que una roca de més d'un
m' cau davant la sortida de darrere I'edifici de
l'Abat Marcet i esfondra el dipòsit del material
d'obres. Dues roques de 4 o 5 tones que baixen

Llobregat, bo i enrunant I'aparcament de I'Aeri,
vora la comarcal l4ll. La calretera de Collbató
ha quedat coberta per més de dos metres d'àrids.
I... hom pot preguntar-se: d'on han sortit tota
aquella munió de grans roques aparegudes on
comença el con de dejecció? A dalt, al recinte
del Santuari, només se'n van quedar dues. Sortosament, cap accident, tot i la interrupció de la

cruilla i de les dues carreteres.
Pel que fa al sector central de la serralada,
I'aigua i els despreniments de roques han canviat el relleu de les grans canals del vessant
nord. La roca que s'ha desprès i ha baixat per
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Panoràmica de la PIaça de la Creu.

la canal de Sant Jeroni és de proporcions gegantines: un triangle de 35 m de base per 25
d'alçària i un parell de metres de gruix, que ha
provocat la desaparició sobtada del restaurant
de Santa Cecilia. Les seves restes han anlbat
fins al Mas de la Calsina, un quilòmetre i mig
més avall. Nombrosos trams de les dues carreteres han estat enduts pel temporal (Font dels
Monjos, Paret de l'Aeri, canal de Migdia i un
llarg etcètera). Molts trams dels camins i cor-

no s'esperava res de tan extraordinari. Per tant,
no hi va haver cap previsió de cap tipus. Un aiguat molt fort i per sotpresa..., però sortosament

riols que discorren per tot aquest sector han de-

disposar de dades meteorològiques
l'any 1902, amb algunes llacunes, val a
dir que no és fins els anys seixanta que s'han
observat precipitacions superiors als 100 litres

saparegut a conseqüència de les esllavissades i
dels arrossegalls que han ampliat el llit de les
torrenteres.

Globalment cal dir que la causa de la formació del nombre de cumulonimbus que assolaren

alguns termes municipals, tot i ser excepcional
en el temps de primavera, sembla força normal
en temps de tardor. Personalment, vaig poder
anar seguint aquell front minso que va entrar per
Galícia dos dies abans i que en arribar a la Rioja i a Navarra començà a reactivar-se. Van donar-se les primeres previsions de pluges localment fortes a Catalunya. A Montserat, ningú
50

sense cap desgràcia personal.

CONCLUSIONS

l. Tot i

des de

en menys de 24 hores. Tampoc els ancians de la
nostra comunitat, dos dels quals sobrepassen els
90 anys, no recorden un fet d'aquesta magnitud.
Totes aquestes dades, relatives, fan pensar que
durant el temps de més creixement urbanístic del

nucli montserratí (dels anys vint als seixanta)
no hi ha hagut precipitacions d'intensitat forta,
la qual cosa ha possibilitat de convefiir tot l'espai disponible en quasi-edificable, fins arribar al
peu de les mateixes parets circumdants. La pres-

sió humana ha obligat a utlTifzar la màxima superficie, en detriment de la circulació de I'aigua.
2. L'erosió del rocam montserratí deixa lliure
els còdols que el formen, els quals, atesa llur
forma arrodonida, es converteixen en un material de transport fàcil, un cop acumulats, pel llit
de torrents, canals i rieres.
3. Cal replantejar molt seriosament tot el sistema de desguàs dels torrents de la Trinitat, de
Sant Salvador i de Santa Maria. També el de
les canals dels Micos, de Sant Miquel i del funicular de Sant Joan.
4. Els gabions de contenció d'àrids construits
en e{ torrent de Sant Salvador fa pocs anys sembla que han esmorteit el transport de còdols de
grans dimensions. Han resistit el corrent torrencial, però ja han quedat plens. Caldrà fer-ne de

nous? Pot ser un sistema a utilitzar en d'altres
zones del massís, especialment en els torrents de
Santa Maria

i

de la Trinitat?

5. En tots els gràfics i mapes elaborats darrerament i que ens parlen dels períodes de retorn
de precipitacions màximes en24 hores, la careîa
montserratina hi és present. Això la fa força propícia i vulnerable a les inclemències meteorolò-

giques d'aquesta mena. Tanmateix, però, l'aiguat del l0 de juny d'enguany ens fa pensar
que, tot i que evidentment cal tenir-lo molt en
compte (què hauria passat si s'hagués esdevingut tan sols poques hores després?), té una certa
excepcionalitat, especialment si tenim en compte
que s'ha endut parets de contenció, la construcció de les quals cal datar, com a mínim, dels segles
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XIX.

APÈNDIX
Dies amb pluges de més de 100 litres/24hores:
a) entre el gener de 1907 i el desembre de l92l: 0 dies
b) entre el gener de 196l i el l0 de juny del 2000: 8 dies
25-D{.-1962:

100l.

l3-D{.-1991: 109l.
20-D(-1971: 1101.
5-)fl-1971: 116 l.
11-D{-1,914: 1201.

6-X-1983: 1291.
31-Utr-l975: 1301.
10-M-2000: 170,61.3
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comprovar, en una data posterior a la que consta a la portada.
2. Resum molt simplificat i esquemàtic del vídeo confeccionat per a les VI Jomades de Meteorologia Eduard Fontserè (Barcelona, 25-XI2000), organitzades per I'ACAM (Associació Catalana de Meteorologia), que resumeix la publicació de les 11 ponències -aquesta entre
elles- dedicades a I'estudi dels fenòmens corresponents al dia 10 dejuny de 2000.
3. Precipitació màxima de les registrades i, d'entre elles, l'única amb més de 100 litres/m'?
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