
La quadra de Sant Miquel i el Castell Otger de
Montserrat entre els segles XI i XIII

Joan Vilaseca Corbera

1



La quadra de Sant Miquel i el Castell Otger de
Montserrat entre els segles XI i XIII

Sumari:

Es documenta l'evolució dels límits de la quadra de Sant Mi-
quel de Montserrat entre els segles XI i XIII i es descriu la
seva relació amb el castell Otger. De l'anàlisi es desprèn que
si bé al segle XI era un alou que abastava bona part de la mun-
tanya, encabit en el segle XII entre els castells de Collbató
al sud i el de Marro al nord, a partir del segle XIII es reduí
a la porció entre l'església de Sant Miquel, dalt de la munta-
nya i el riu Llobregat. S'evidencia també al llarg d'aquests
segles, com el tret orogràfic més representatiu de la quadra,
l'aflorament  rocós conegut posteriorment com Tebes i actual-
ment com les Gorres, era anomenada llavors Castell Otger, i que
el massís meridional que culmina, rebia el nom de Serra del
Castell Otger.

Introducció

En un treball previ s'ha plantejat la identificació de l'aflorament rocós que

conforma la zona de les Gorres1 en la muntanya de Montserrat com el castro

Odgario de les fonts locals altmedievals2; és el cas ara, d'ampliar aquesta pro-

posta tot analitzant l'evolució dels límits de la quadra de Sant Miquel entre els

segles XI i XIII, tota vegada que és en aquestes delimitacions on es troben les

referències més antigues al dit Castell Otger, i enriquir-la identificant una localit -

zació diferent documentada entre els segles XV i XVIII.

1 Format per el Gorro Frigi, les dues Magdalenes (Superior i Inferior) i la Gorra Marinera en el
vessant est i la Miranda de Santa Magdalena a l'oest.
2 (Vilaseca 2014)
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Castell Otger

El primer esment conegut del castell Otger i de la quadra de Sant Miquel

de Montserrat es troba en la donació que en feren la vescomtessa Rachelis i

els seus fills el 19 de maig de 1042 en favor de l'església de Sant Miquel de

Mont Serrad;  document, en el què es descriuen els termes de la futura quadra

de Sant Miquel. És en aquests termes on s'identifica al castell  Otger com el

nom d'uns penyals de la muntanya, i per extensió, de tot el massís a ells asso-

ciat. Noció, que trobarem repetida en expressions com: serra o cierra de Castell

Otger, en altres documents posteriors del segle XIII.

Any  1041|1042V19:  ...de  ipso  mont  quadra  I.  terminata.  Et
resonant  ipsi  termini  de  parte  horientis  in  auleo  Lubricato  et  de
meridie  sic  ascendit  ad ipsas  pennas  que  vocant  castro  Odegario
et ... sic pervadit per ipsas pennas usque in fundus de ipsa valle que
vocant Foradada. Et de occiduo sic ascendit per ipsa valle iam dicta
usque ad ipsa Palomera,  et  pervadit  ad ipso Salzil.  De parte vero
circii  ressonat  ad  ipsa  cella,  et  descendit  usque  in  terminum  de
Sancta Maria et sic descendit per ipso torrent de Vallmala usque in
alvo Lubrigad...3

En algun moment entre el segle XI i el XV, s'edificà una ermita dedicada

a Santa Magdalena al peu dels penyals de la zona de les Gorres, ja que es

consignà en el  "Liber Reformationis Montserrati" que l'any 14984 es dedicaren

250 lliures a la reconstrucció total de les ermites del Castelli Sancte Magdale-

ne5 et Sancti Anthonii, llavors ja completament destruïdes. Les restes de la lla-

vors nova ermita de Santa Magdalena es troben encara avui en dia en el coll si-

tuat entre les agulles homònimes en la zona de les Gorres (cota 1090), mentre

3 (Villanueva 1893,17,315-317) (Ruiz-Domènec 2006,291-293) D.52 (Ribas i Altés 1990,126)
4 (Altés 1990,177) In reparatione et ampliatione heremitorium castelli Sancte Magdalene et
Sancto Anthonii que omnino destructe erant anno Domini 1498, ducentas cinquaginta libras
5 (Ribas i Altés 1990,125), seguint a (Argaiz 1677,289), diu que l'any 1499 l'ermita de Sant
Dimas era anomenada l'ermita 'del Castell'; noció repetida en altres obres. 
Però cal pensar en un error de lectura dels apunts dels anys 1498 i 1499 del Liber Reformati-
onis Montserrati, ja que tal és la font que diu seguir el propi Argaiz. De (Altés 1990,177), nota
anterior (1498) i (1499) : In edificatione heremitoriorum Sancte Anne et Sancti Onofri quas a
fundamentis ereximus anno Domini 1499, centum quinquaginta libras. In erectione novi muri
et scale per quam ascenditur in montem una cum cisternarum refectione anno Domini 1499,
ducentas libras. In domo habitationis capellanorum una cum dormitorio puerorum anno Do-
mini 1499, centum triginta libras. Es constata que l'únic castell esmentat és el de Santa Mag-
dalena.
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que la de Sant Antoni es localitza, força lluny, a l'altra banda del torrent de San-

ta Maria, en els espadats septentrionals, veïna del Cavall Bernat6. El primer co-

mentari que ens ha arribat del castell Otger i de l'ermita de Santa Magdalena

fou el que plasmà  Gregorio Argaiz l'any 1677 en la seva:  "La Perla de Cata-

luña. Historia de Nuestra Señora de Monserrate". Explica Argaiz que en el seu

temps, les restes de l'antiga ermita de Santa Magdalena encara existien en la

part baixa de la zona de Tebes, en el camí de La Parra, que mena a Sant Jero-

ni, a menys de sis-centes passes de la nova i més enlairada situació7 a la que

s'accedeix per dues escales llaurades en la pedra8. I del castell Otger, recull

que estava fora dels límits de la quadra i que era llavors de localització desco-

neguda9.

El  que sembla que no advertí  Argaiz,  i  com ell  també altres historia-

dors10, és que l'esment més antic, el del segle XI, identifica el castell no com

6 (Argaiz 1677,387).
7 (Argaiz 1677,284) Andando por el dicho lomo de Tebas y atravesando tierras, y profundas
honduras, por un camino llamado la Parra; porque gran parte dèl parece un parral de arboles,
y apacibles fescuras, à una buena legua andada, se halla la Hermita Vieja, y antigua de San -
ta Magdalena, metida entre unas peñas, con una cisterna labrada enmedio dellas; y porque
estava en sitio lobrego, y fragoso, y gozar de poca vista, la mudaron los Padres antiguos a
seiscientos passos de distancia en otro mas alto, y alegre, con buena vista al Mediodia, y Le-
vante, participando algo del cierço, quedando la Capilla pegada contra una peña tan alta,
que parece toca las nubes. 
De les ermites existents actualment, l'única que compleix els requisits de distància i descrip-
ció per poder ser l'ermita original de Santa Magdalena, és la de Sant Martí, entre la Gorra Frí-
gia i la Magdalena Superior, en una balma de la cara sud de la primera. Ara bé, el camí de la
Parra, que per la resta de descripcions hem d'entendre ser el camí de ferradura que anava
fins Sant Jeroni per el torrent de Santa Maria/Vallmala, queda força lluny i l'altra banda de les
Gorres.
No seria l'únic cas en què  Argaiz comet alguna inexactitud major, com per exemple, quan
descriu l'ermita de Santa Caterina al costat del torrent que baxa desde lo alto de Sant Gero-
nimo al  rio  Lobregat,  confonent el  torrent de Santa  Caterina i  el  de Santa  Maria (Argaiz
1677,285) - tal vegada per l'episodi de la font de Miracle que es descriurà més endavant? -.
Errors que contrasten amb unes descripcions generalment molt ajustades i que semblen fruit
de l'experiència personal. Discrepància que tal vegada es pugui explicar per la observació
que féu Ribas, dient que Argaiz havia copiat quasi tots els manuscrits del P. Solsona, arxiver
montserratí d'inicis del segle XVII, sense però donar-li el crèdit degut (Ribas i Altés 1990,23).
De fet, (Buch 1986,8) afirma que Argaiz mai anà a la muntanya i que escrigué la seva obra a
Madrid.
8 Actualment conegudes com les  Escales de Jacob. Un tram accedeix per la canal entre la
Gorra Marinera i la Magdalena Inferior, per l'est,  i l'altra ho fa des del sud, per la canal entre
la Gorra Marinera i les ermites de Sant Joan i Sant Onofre.
9 (Argaiz 1677,20) Estava entre el Castillo de Collbaton, de quien diré luego, y la Quadra de
San Miquel.
10 Per exemple, Benet Ribas que pensava en una torre de guaita en la localització del segle
XV en el Cap de les Canals, que comentarem tot seguit (Ribas i Altés 1990,128), o fins i tot el
propi Carreres Candi, que tot i ser el primer historiador modern que va identificar el castell
Otger com les Gorres, creia que les restes de les ermites serien les del castell esmentat al se-
gle XI, incloent-hi les del mateix emplaçament de l'ermita de Santa Magdalena actual. (Carre-
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una construcció humana, un  oppidum, un  castrum, sinó com el nom d'un pe-

nyals ('ad ipsas pennas que vocant'). Ajuda a entendre aquesta possible confu-

sió, el fet que és cert que es detecta un solapament semàntic entre els termes

penna, rocha i castro en els documents altmedievals, que associen íntimament

el concepte d'una elevació o surgència rocosa amb un castell o plaça forta 11, i

que per tant, a priori  tampoc es podria excloure completament que realment es

tractés en origen d'una referència a una obra de la mà humana12. Amb tot, l'ús

del plural en l'esment del segle XI, i especialment el context i la situació particu-

lar del castell – en un lloc sense accés de muntura –, fan aquesta lectura molt

improbable en el cas del castro Odgario13.

L'any 1790, en una obra realitzada per encàrrec del funcionari borbònic

Francisco de Zamora a  Pedro Pablo Montana i  Francesc Montserrat Remart

durant  la visita del  primer per terres catalanes,  es localitzà el  castell  Otger,

(també anomenat castell Amich i Euger en la mateixa obra) com les roques de

la part final del contrafort del Cap de les Canals en l'extrem sud-oriental del

massís14. Identificació compatible amb la descripció d'Argaiz, tot i que la localit-

zació exacte del suposat castell Otger, era desconeguda per els naturals del

país (El haber sido infrequente, le ha hecho tan incognito, que aun los platicos

(sic) de la montaña no saben señalar el sitio)15. L'obra de Montana i Remart és

exclusivament gràfica i no dóna explicacions sobre els seus informants, però

l'aclariment més proper, ve de la mà d'en Benet Ribas i Calaf, contemporani i

col·laborador també d'en  Francisco de Zamora16, que coincidint en la mateixa

localització, ho atribueix ben significativament a la mateixa font que esmentava

res Candi 1890,174 i 1911,159-161).
11 (Bolòs 2004,71)
12 (Du Cange 1883,penna,rocca) Tant els termes penna, com rocca, encara que el sentit
bàsic és l'orogràfic, també es poden trobar associats al terme castro en els documents altme-
dievals. Especialment proper al de castro sembla ser-ho el de  rocca. De fet, en  documents
barcelonins del segle XI, es poden trobar en formulacions com: 'neque de ipsos castros, aut
castellos, rochas aut puios' (Ruiz Domènec 2006,325,326,413), o 'cum montibus et planis,
garricis et silvis et rochas, vieductibus et redictibus' (Ruiz Domènec 2006,481). Com també
sabem d'algun castell anomenat Rocha (Ruiz Domènec 2006,451). O en sentit negatiu, l'usat-
ge 73, "Rocas", dels "Usatges de Barcelona" (s. XI-XII), que prohibeix la construcció al seu da-
munt d'edificis militars o religiosos sense el permís del sobirà (Fernández 2006,87).
13 (Vilaseca 2014)
14 (Montana i Remart  1790,f.4,5) Veure Fig.6 de l'Apèndix A.
15 (Ribas i Altés 1990,20) citant a (Argaiz 1677,20).
16 (Ribas i Altés 1990,6,21)
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Argaiz al segle XVII, és a dir: a 'los practicos de esta montaña''17. Però encara

hi ha una referència documental més reculada en els capbreus montserratins

fets l'any 149618 i traduïts al català a "Capbreu de Montserrat 1496"19, on l'actu-

al Cap de les Canals és anomenat en les afrontacions d'una finca d'en Joan

Cordelles com el Pujol del Castell Leuger20.

I si tenim en compte que en el gairebé contemporani "Liber Reformatio-

nis Montserrati"  el monestir fa servir el terme Castelli Sancte Magdalene per

referir-se a una localització en les Gorres, haurem de pensar que en algun mo-

ment indeterminat entre els segles XIII i XV, es desplaçà la denominació Castell

Otger de Tebes a Cap de les Canals, ajudat potser per la coincidència d'existir

a prop seu un altre dels termes esmentats en la descripció primerenca de la

quadra de Sant Miquel (un pas del Forat 21 versus una Vall de Foradada). Pas-

sem doncs a analitzar i mirar de localitzar els termes de la quadra de Sant Mi-

quel, ja que conforma el context original del castro Odgario.

17 (Ribas i Altés 1990,128) En termino de esta Quadra de S. Miguel havia antiguamente un
castillo llamado de Ottger; han quedado muy pocos vestigios y, segun los practicos de esta
montaña, estaba mas alla de la Cueva de Nuestra Señora en una larga sierra a vista de
Collbato. No seria un castillo de jurisdiccion sino de retirada, ò para hacer señal de alarma.
18 ACA protocols d'Igualada n.1033. Signatures: ACA,NOTARIALES,Igualada,1033,(2) i (3) per
Collbató, (4) per El Bruc, i (5) La Guàrdia de Montserrat.
19 He d'agrair a la doctora Assumpta Muset i Pons la notícia d'aquesta font baix-medieval, i
dels seus esments al "castell Leuger" i les "Costes del Forat", que ha permès perfilar molt mi-
llor l'evolució del terme en el massís.
20 De la traducció feta per (Sánchez 2006,104) "... posseïa al terme de dit castell de Collbató
algunes tinences que foren del mas Vilardell, les quals limitaven a l'est amb el riu Llobregat,
al sud amb honors del mas de Celfós, que és de Jaume Tomàs de dita vila de Monistrol, a
l'oest amb el pujol del castell Leuger, i al nord en part amb honors del mas de l'Espluga
que és de Jaume de Muntfaí, de dita vila, i en part amb la font del Fonoll. ...". Si el mas de
Celfós del límit sud correspon a la zona del Cairat i els masos de Ca n'Astruc actuals, cal pen-
sar que el mas de l'Espluga del límit nord correspon a la actualment anomenada cabana o
corral d'en Baldiri, tant per situació, en el camí planer que unia Monistrol i Collbató sota la
vertical de la Santa Cova (cota 240), com per la dimensió de la construcció.
21 (Sánchez 2006,33) "... I també digué i manifestà, mitjançant jurament, que tenia i posseïa
una altra peça de terra que pertanyia al mateix mas, la qual era boscosa, situada al terme de
dit castell [de Collbató], anomenada "la peça de les Costes del Forat" la qual limitava a l'est
amb honors del mas Celfós que posseïa Bernat Estruc, al sud amb el torrent que hi ha, a
l'oest amb honors de Pau Vacariça, i al nord amb el pujol de la muntanya que hi ha. ...". Que
correspon aproximadament a la part de muntanya entre l'actual Pas del Forat i el torrent de
la Salut.
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La quadra de Sant Miquel

El terme quadra, encara que etimològicament lligat al concepte matemà-

tic  quatre i quadrat22, apareix en la documentació local en el segle XI, per des-

criure usualment l'àrea d'aprofitament agrícola relacionada amb un centre fortifi-

cat23. En el cas però de la de Sant Miquel, l'orografia afecta fortament aquest

plantejament bàsic, ja que ni l'espai permet gaires delimitacions rectilínies ni el

terreny és precisament hàbil per fer-hi treballs agrícoles. Abans d'entrar en els

detalls de les delimitacions que expliquen els documents, cal fer unes poques

observacions geogràfiques i històriques generals. 

La muntanya de Montserrat, de forma més o menys oval (amb l'eix gran

anant de nord-oest a sud-est), veu travessada la seva part oriental per la canal

o vall de Santa Maria, originalment coneguda com Vallmala (en possible refe-

rència a la difícil accessibilitat de la seva part inferior). En forma de  L oberta

(uns 120º), la canal desaigua per l'extrem inferior, a l'est, al riu Llobregat 24. És

en l'interior de l'angle de la L que es troba el monestir (cota 719) i al seu da-

vant, l'aflorament rocós de les Gorres, o zona de Tebes, (cota 1152) que con-

forma el punt més alt del vessant sud de la muntanya. També sobre el monestir

s'erigeix un promontori rocós, o zona de Tebaida, amb l'ermita de Sant Dimas

al cim (cota 905) i les roques de Sant Salvador i la Mòmia, més a l'oest, amb

cotes de 1155 i 1127 respectivament, mentre que el punt més alt absolut de la

muntanya és en l'altre extrem de la L, a Sant Jeroni (cota 1246) en la zona ere-

mítica coneguda com Tabor. El vessant esquerra del torrent, la part interna de

la L,  segueix de prop i paral·lelament les grans parets nord-orientals tan carac-

terístiques de la muntanya, mentre que el dret, forma en l'extrem final de la L,

22 (Du Cange 1883,quadra) També posteriorment amb el sentit de cavalleria, veure nota se-
güent.
23 (Miquel i Vila 2005,71) Al segle XI la quadra (o turris) formarà part de l'estructuració inter-
na dels castells termenats,- sovint sota el control d'un cavaller o miles (Bolòs 2004,79-80) - i
en aquest sentit, resulta notable observar com la de Sant Miquel, tot i esmentar un castell en
el seu terme, el d'Otger, s'identifica però, a partir de l'ermita. Així com el fet que la quadra sí
delimitarà al nord i al sud amb termes de castells: el de Marro i el de Collbató. Consideracions
congruents amb la manca d'una fortificació o castell real. 
24 Veure Fig. 1 de l'Apèndix A.
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al sud, el gran massís25 on es troba l'ermita de Sant Miquel, la Santa Cova, i

que té, com dèiem, la surgència rocosa de les Gorres com a punt més alt, al

nord.

Històricament, les esglésies de Sant Miquel i Santa Maria26 es coneixen

des del segle X27, si bé la muntanya s'ha suposat secularment estar dedicada a

Venus en temps previs al cristianisme28. Situada en la cota 830 del vessant est

del promontori que forma el gruix de la muntanya al sud del Vallmala, l'església

de Sant Miquel té poques vies d'accés, especialment per l'est, atesa la verticali -

tat de la muntanya en aquest vessant. Una ruta possible seria via el Vallmala,

però com el seu nom indica, és de difícil trànsit. Una altra, seria seguint alguna

de les canals que donen al sud, sobre Collbató, com la de Santa Caterina, el

Torrent Fondo o el Clot d'en Casanelles, però les pendents continuen sent ex-

cessives per una comunicació efectiva29. L'únic camí que sí mena fins Sant Mi-

quel amb desnivells acceptables al transport de bestiar és l'avui en dia anome-

nat camí vell de Collbató, que des de l'ermita, dirigit-se a ponent va baixant vo-

rejant els torrents i les serres del massís meridional aprofitant el pendent dels

estrats, fins arribar a l'oest de Collbató. Camí, que continuat en l'altre sentit,

portarà de Sant Miquel al Vallmala i al monestir de Santa Maria, edificat al se-

gle XI30.

Tenim doncs que el Vallmala, simplificant, separa el massís meridional

de la resta de la muntanya31. La seva importància neix evidentment de la oro-

25 Format, d'oest a est, per les serres de: Penitent, Sant Joan i Llarga, sent el Cap de les Ca-
nals la derivació més oriental d'aquesta darrera.
26 Juntament amb la de Sant Iscle, dins el recinte del monestir.
27 (Argaiz 1677,49) (Ribas i Altés 1990,123-125). Encara que la historiografia antiga recollia
la noció de la preexistència de Santa Maria i d'un convent de monges (majoritàriament a par-
tir de la llegenda de Fra Garí).
28 (Argaiz 1669,7,153) seguint el fals Cronicó de Liberato on es situa el temple a Venus en
l'actual església de Santa Maria. (Carreres Candi 1911,140-141,n.3) comentant sobre denomi-
nacions antigues de la muntanya com per exemple: monts priapus, per raons obvies. (Ribas i
Calaf 1990,121) citant a Jeroni Pau (s. XV): mons est in finibus Laletanorum in Lacetanis olim
prophanibus Deorum cultoribus dicatus.
29 Per el Clot d'en Casanelles passa actualment l'únic camí que duu directament fins el tor-
rent de la Salut, al sud de la muntanya (i a partir d'allí a Collbató o a Olesa de Montserrat),
però la seva verticalitat el fa inviable com a ruta de subministrament.
30 (Albareda 1931,14-16)
31 Des del Vallès, i les terres a orient alineades amb la part final del Vallmala, es distingeix
perfectament la silueta de les roques de les Gorres i el cos de muntanya que en davalla a
migjorn. Veure les imatges 6 i 7 de l'Apèndix A, presses des de la Mola de Sant Llorenç del

8



grafia però la trobarem recollida també en l'ordenament social, ja que fins el se-

gle XIX, el torrent de Santa Maria separava el bisbat de Barcelona32, al sud,

amb l'ermita de Sant Miquel i la zona de Tebes com a part més alta, del de Vic,

al nord, amb el monestir de Santa Maria33 i la Tebaida com a zona alta34. La

quadra de Sant Miquel, com veurem, estarà doncs en el límit septentrional del

bisbat de Barcelona i situada entre les jurisdiccions del castell  de Collbató i

Guàrdia al sud35, al peu de la muntanya i el castell de Marro al nord, en el ves-

sant esquerra del Vallmala incloent aquest els monestirs de Santa Maria en la

muntanya i el de Santa Cecília al peu de San Jeroni.

Munt.
32 Sent l'actual roca Foradada, en l'extrem nord-occidental de la muntanya, el límit entre els
bisbats per la part del Bruch (Buch, 1986,45)
33 (Carreres Candi 1890,174) O entre el bisbat de Vic i el comtat de Manresa a finals del se-
gle XVII (Argaiz, 1677,283). I fins i tot entre Lacetanos i Laletanos (sic) segons el parer de (Ri-
bas i Altés 1990,120,122).
34 (Argaiz 1677,283)
35 Collo Betone s'esmenta al S.X dins el terme del castell de Guàrdia, i com a castell, a partir
del s.XII (Ribas i Altés 1990,130-131).
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La delimitació de la quadra de Sant Miquel al segle XI

Totes les referències a la quadra de Sant Miquel es poden trobar traduï-

des i/o transcrites en l'obra d'en Benet Ribas i Calaf  editada per en Francesc

Xavier Altés i Aguiló l'any 1990 : '"Història de Montserrat 888-1258", les aprofi-

tarem per estudiar-ne les seves delimitacions. Cal fer primer una consideració

general. La quadra de Sant Miquel, com els termes dels castell de Collbató i

Marro, cobreixen una part important de territori, de manera que, a priori, els ac-

cidents geogràfics o camins que els delimiten han de ser entesos, en bon sen-

tit, no com elements puntuals o menors del paisatge, ans bé, de grandària o re-

llevància evident36.

Començant per la descripció del segle XI, (abans transcrita en llatí), te-

nim:

...la que confronta ò linda por la parte de oriente en el alveo del rio
Llobregat. Por la parte del medio dia así como sube a las peñas que
llaman de castillo Otgario, y sigue por las mismas peñas y va hasta el
fondo del valle que llaman Foradada. De la parte de poniente sube
por el mismo valle, ya dicho, hasta la Palomera y va al Salzil. De la
parte  de  cierzo  vuelve  ad  ipsa  cella  (S.  Miquel)  y  desciende  al
terminio de S. Maria (monestir) y de aquí baxa por el torrente de Vall
Mala hasta el albeo del Llobregat.37

El limit est és evidentment el riu Llobregat, i per tant, ens situa en la cota

més baixa (110), El seu extrem nord queda clar que comença en la conjunció

del Vallmala amb el riu, però per el del sud, no es dóna una especificació preci -

sa.

El límit nord, també sembla evident, en quant es refereix al marge dret

del Vallmala fins tornar a Sant Miquel, però tampoc queda clar el punt d'inici.

Podria ser des de l'origen del torrent, prop de Sant Jeroni i cobrir tota la L,  o

potser en la zona de les Gorres, i indicar sols la darrera part del torrent. En

qualsevol cas el punt final és en el riu Llobregat. El problema més difícil està en

36 Veure Fig. 1 de l'Apèndix A.
37 (Ribas i Altés 1990,126)
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la delimitació sud i la de l'oest. 

La del sud, es descriu en tres parts. Una primera, des del riu puja a la

muntanya (sube a las peñas que llaman de castillo Otgario), la segona avança

vers l'oest per el massís meridional (y sigue por las mismas peñas), i la tercera

baixa fins el fons d'una vall anomenada Foradada (y va hasta el fondo del valle

que llaman Foradada). Aquesta descripció ens planteja dos problemes: 1) per

quin punt puja al massís des del Llobregat? 2)Quina és aquesta vall de Forada-

da, actualment desconeguda?

Per respondre la primera pregunta cal avançar-se un xic en el discurs i

recórrer a la descripció de la mateixa quadra feta l'any 121138:

...por  la  parte  de  oriente  linda  con  el  rio  Llobregat;  por  la  de
mediodia  con  los  mojones  puestos  en  el  collado  de  Albareda,
subiendo  por  unas  peñas  señaladas  con  cruces  y  pasando  por  la
sierra que va al castillo Otger hasta el camino que pasa por delante
la dicha yglesia de S.  Miguel  y  va a la  de Montserrat;  por la  de
poniente linda con el mismo camino hasta la fuente de S. Maria; y
por la de cierzo con el torrente ò arroyo  de Vallemala que baxa hasta
el rio Llobregat.

En la versió del segle XIII, el límit est és el mateix, el riu Llobregat, però

aquí es descriu com tomba a l'oest per iniciar el límit meridional, tot passant per

una fita posada en un coll anomenat d'Albareda. Tampoc aquest topònim es

conegut actualment, però sí sabem d'un únic coll situat sobre el Llobregat, al

sud del desaigüe del Vallmala i on encara ara hi ha una fita. No és altra que

l'actual coll de La Fita, inici septentrional del contrafort del Cap de les Canals,

en els rocams del qual els testimonis posteriors al segle XIII  hi situaran el Cas-

tell Otger. I com que, de fet, el mateix text ens indica que el límit passa per la

serra que va al castell Otger (y pasando por la sierra que va al castillo Otger)

podem potser entendre que aquesta identificació s'ajusta a la descripció del se-

gle XI tal i com faran alguns historiadors a partir del segle XVII39.

38 (Ribas i Altés 1990,218)
39 (Ribas i Altés 1990,128) En termino de esta Quadra de S. Miguel havia antiguamente un
castillo llamado de Ottger; han quedado muy pocos vestigios y, segun los practicos de esta
montaña, estaba mas alla de la Cueva de Nuestra Señora en una larga sierra a vista
de Collbato.  No seria un castillo de jurisdiccion sino de retirada, ò para hacer señal de
alarma (émfasi afagit). Descripció inequívoca de l'actual Cap de les Canals.
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El problema d'aquesta localització però, és triple. Per una banda s'ignora

la relació del castell Otger amb Santa Magdalena. Per una altra, es proposa

una situació clarament exterior al terme de la quadra i a més,contrària a la prò-

pia literalitat, ja que com indica el text, la serra del castell Otger porta des del

coll d'Albareda/La Fita al camí de Sant Miquel (hasta el camino que pasa por

delante la dicha yglesia de S. Miguel), que està al nord, en direcció contrària a

la del Cap de les Canals que està al sud40. I en tercer lloc, si l'extrem del Cap

de les Canals formés part de la quadra de Sant Miquel, això deixaria sense es-

pai per el nord a la jurisdicció del castell de Collbató, ja que el castell i el poble

es troben just al peu dels contraforts meridionals de la muntanya.

La confusió, en part, potser es derivà del fet que en els texts, el castell

Otger no sols donà nom a uns merlets o penyals, sinó també a tota una part del

massís41. En Montana i Remart probablement seguint testimonis anteriors iden-

tificaren aquesta part de muntanya com el contrafort de Cap de les Canals, ja

que individuaren el castell Otger com un dels seus promontoris42 (cotes 682,

635,  588),  però aquesta localització  no és compatible  amb les descripcions

contingudes en els documents més reculats, com hem ja apuntat i com anirem

veient tot seguit.

Identificat el punt de contacte del massís per el que passava la delimita-

ció  des del Llobregat com el coll de Albareda/La Fita (cota 647) (punt situat en

el mateix estrat de la Santa Cova i per on passa el camí per el què es suposarà

que en el segle IX fou duta la imatge de la Verge des de la Cova a Santa Maria,

segons la llegenda43), estem just al sud del pla dels Soldats, altrament conegut

40 (Ribas i Altés 1990,128) Sembla que Ribas no examinà acuradament els termes de la Qua-
dra de Sant Miquel, ja que pensava que el castell es trobava dins el terme de la quadra (com
per altra banda, indicaria la lògica), és a dir, que segons ell, la quadra inclouria el Cap de les
Canals.
41 Veure Fig. 6 de l'Apèndix A.
42 (Montana i Remart 1790,f.4,5) També podria haver ajudat a la confusió l'existència d'un
pas avui en dia anomenat El Forat, en la part inferior del camí que segueix la canal d'en Ca-
sanelles, la que baixa per el costat oest del Cap de les Canals, que hagués pogut induir a
identificar la dita canal com la Vall Foradada del text de l'any 1042 i que com ja s'ha indicat
abans, ja rebia aquest nom al segle XV (Sánchez 2006,33).
43 Veure Fig. 1 de l'Apèndix A.

12



com el Pla de Sant Miquel, que en la cota 830, conforma l'única porció no me-

nor de terra suficientment plana on poder fer cultius d'una mínima envergadura

en la part alta de la muntanya (en el benentès que el sòl i el règim hídric ho per-

metessin)  i per on passa el camí vell de Collbató que va fins a Sant Miquel. El

propi text del segle XIII indica que des de la Fita puja per unes roques amb

creus fins el dit camí de Sant Miquel (subiendo por unas peñas señaladas con

cruces y pasando por la sierra que va al castillo Otger hasta el camino que

pasa por delante la dicha yglesia de S. Miguel). 

Havent pujat de La Fita a la cota dels 800, tornem al límit sud del text del

segle XI. El camí vell de Collbató a Sant Miquel i Santa Maria, ruta principal

d'accés al santuari, ens permet entendre el segon i tercer fragments de la deli-

mitació sud del segle XI (y sigue por las mismas peñas y va hasta el fondo del

valle que llaman Foradada), ja que de fet, va baixant tot vorejant les serres del

massís sud de la muntanya vers l'oest. També és en ell, que s'hi troba un ele-

ment no pas menor, com veurem més endavant, com és l'actual Font Seca, a

l'alçada del torrent de Santa Caterina, coneguda prèviament,  com a font de

Santa Maria, abans d'assecar-se44.

El camí actual de Collbató pren una drecera a l'alçada de Les Voltes,

just al nord del poble, per anar per la Serra del Penitent fins el Pujolet a mig

quilòmetre a l'oest de Collbató, però creiem que el límit que descriu el text del

segle XI, continuaria anant més a ponent, seguint la cota 700 per baixar final -

ment,  per  exemple,  per  la  Coma del  Rafel  al  nord-est  de  Santa  Maria  del

Bruc45. El camí existeix encara avui en dia, i el motiu per a tal suposició descan-

sa sobre la identificació d'aquesta Vall Foradada i el límit oest de la quadra de

Sant Miquel del segle XI.

Avui en dia, no coneixem cap Vall Foradada, però segons el text, sabem

que a part del fet que el limit sud de la quadra finia en el seu fons, pujava des

de allí vers el nord per una Palomera i fins un Salzil (De la parte de poniente

sube por el mismo valle, ya dicho, hasta la Palomera y va al Salzil). La Palome-

44 (Carreres Candi,1890,187)
45 Veure Fig. 1 de l'Apèndix A.
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ra existeix encara avui en dia, just sobre Can Jorba, un xic més a l'oest del ca-

mí de la Coma del Rafel, i entre ells, tenim el Torrent del Migdia que efectiva-

ment avança en direcció nord pujant per la muntanya fins gairebé Sant Jeroni. 

No es pot dir que sigui una identificació molt segura46, tota vegada que ni

el nom de Palomera remet a quelcom especialment estable (un lloc amb co-

loms) i per tant, no és impossible que la Palomera del segle XI fos alguna altra

formació rocosa, encara que també és cert, que apareix esmentada coherent-

ment com afrontació oriental  del  castell  de la Guàrdia al  mateix segle XII47.

Tampoc el propi nom de la vall, Foradada, resulta evident actualment, encara

que, en sentit contrari, també és cert que just a l'est de la Palomera, a l'altra

banda de la canal, es troba l'aflorament rocós de l'Ajaguda i l'agulla de l'Avenc,

que presenta un merlet inclinat (l'Ajaguda) amb un obertura vertical en la juntu-

ra on descansa en la roca de l'agulla de l'Avenc, travessada aquesta per una

diàclasi en un estrat horitzontal que la forada de part a part48 (fenomen, per al-

tra  banda,  que no és del  tot  infreqüent49).  Tampoc sabem què era el  Salzil

aquell. Etimològicament el més probable és que estigui relacionat amb salze50,

encara que en la part alta de la muntanya es fa difícil pensar en una salzeda,

especialment en el vessant sud, que és el més sec. Però també es podria trac-

tar del nom donat a un merlet, i en aquest cas, la identificació es torna encara

més hipotètica51. 

En tot cas, aquest Salzil, que el suposem estar en la part alta del Torrent

46 De grans valls/torrents que vagin en direcció nord-sud en la zona de Collbató, n'existeixen
dues més a part de la de Migdia: la del Torrent de Santa Caterina i el Torrent del Pont. En
ambdós casos, problema està en què no es localitzen cap dels tres topònims relacionats: Fo-
radada, Palomera i Salzil. Un altra problema associat seria la manca de coincidència per l'oest
del límit sud de la quadra de Sant Miquel amb el límit nord del castell de Collbató que arriba
fins Santa Maria del Bruc (veure més endavant).
47 (Ribas i Altés 1990,129-130) El dicho castillo de la Guardia linda por la parte de oriente en
la Coma de Matosa y en la Roca de Palomera, y dentro en el grado del valle de Arnaldo. Y
termina asi con el single va hasta la Molella, y pasa hasta Castell Tort, y termina en la Roca
de Grayera . Y divide con el termino de Apiarola.
48 Veure Fig. 5 de l'Apèndix A.
49 Un altre exemple similar, si bé de dimensions més reduïdes es pot observar des del propi
camí de Sant Miquel, en les roques que coronen la serra que baixa entre el torrent Fondo i el
de la Font dels Escolans, en la cota 770.
50 (Bastardas 1992,214-219) Termes semblants podrien ser: saulet, salzet, saliceda, o salze-
to.
51 De roques candidates no en falten en la part alta del torrem de Migdia, per exemple: els
Plecs del Llibre, l'Albarda Castellana o el Camell de Sant Jeroni.
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de Migdia, marca l'extrem nord del límit occidental de la quadra ja que aquí co-

mença segons el text el límit septentrional: (De la parte de cierzo vuelve ad

ipsa cella (S. Miquel) y desciende al terminio de S. Maria (monestir) y de aquí

baxa por el torrente de Vall Mala hasta el albeo del Llobregat). Per tornar fins a

Sant Miquel, sembla lògic seguir el camí que de Sant Jeroni actualment porta al

monestir de Santa Maria, o la seva versió antiga, el camí de ferradura de La

Parra, segons Argaiz, fins les Gorres tot resseguint el vessant dret del torrent

de Santa Maria o Vallmala.

Resumint. El que es proposa és que la quadra de Sant Miquel, en temps

de l'abat Oliba, anava Llobregat avall des d'on desaigua el Vallmala fins l'inici

de les canals que pugen fins el coll de La Fita, d'allí, pujava fins el camí vell de

Collbató, i el seguia en direcció oest, fins acabar deixant la muntanya a l'alçada

del terme de Bruc , probablement al peu de la serra dels Pollegons, per des de

allí, remuntar per el peu de la Palomera i el Torrent de Migdia vers la part meri-

dional de Sant Jeroni, on passaria vers l'est, a la capçalera del torrent de Santa

Maria per retornar per la seva riba dreta fins les Gorres, Sant Miquel i baixar fi-

nalment per el Vallmala fins el Llobregat. Sintèticament: entre el Llobregat i el

Torrent de Migdia i entre el camí vell de Collbató a Sant Miquel i la riba dreta

del torrent de Santa Maria o Vallmala52.

Reforça aquesta delimitació, la seva complementarietat amb els dels ter-

mes contigus a nord i sud, és a dir, respectivament, els del castell de Marro i

els del de Collbató / Guàrdia53. Sempre en el benentès que les delimitacions de

les diferents jurisdiccions no són estables al llarg del temps i que per tant, les

complementarietats tampoc ho poden ser. Aquí utilitzarem dues fonts posteriors

a l'establiment de la quadra de Sant Miquel, és a dir, al segle XI per fer la com-

parativa.

Una de les descripcions del terme del castell de Marro54 es troba en un

52 Veure Fig. 2 de l'Apèndix A.
53 Veure Fig. 3 de l'Apèndix A.
54 Una altra, difícilment compatible, seria la del temps de Cesari al segle X (Ribas i Atltés
1990,138-139). Possible font del fals del segle XII (Villanueva 1803,7.158).
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fals, probablement del segle XII55, que va datat de l'any 871. Es tracta d'una

venda que feu Radulf a un matrimoni d'Ansulf i Druda dels seus bens en el cas-

tell Marro56:

...id est, castrum nuncupatum Marre in latere Montiserrati positum...
Supradicta  quoque  omnia  affrontat  ab  oriente  in  medio  flumine
Lubricati  sive  in  valle  que  dicunt  Mala,  et  ascendit  per  medium
torrentem usque in cacumine Montiserrati. Et a meridie affrontat in
superiores rochas predicti montis, et vadit per cacumine nuncupati
Montiserrati  usque  in  collo  super  quandam  rocham  que  vocatur
Corbero; et de hinc descendit in loco vocato serra Dolador; ibique
affrontat ab occiduo; et de honc descendit in torrente de Fachil et
vertir  per  ipsum torrentem usque in  jungentes  subtus  planam de
Midians. Et ibi affrontat a parte circii, et ascendit per quendam alium
torrentem et transit in collo de Oliva; sicque descendit in torrentem
de Rivosicco, et graditur in medio fluminis Lubricati...

El que ens interessa aquí, és que el límit est comença al Llobregat fins el

mig del  Vallmala i que d'allí puja fins el cim, probablement Sant Dimas, on s'ha

suposat haver estat el castell Marro57 i el de Montserrat58. Per el límit sud, diu

que va per els cims fins el coll sota la roca anomenada Corbero59, que Carreres

Candi creia que podria ser el modern cap de Lloro60,  per deixar en aquest punt

les alçades i amb els límits oest i nord anar a trobar el Llobregat aigües amunt

de Monistrol61. És a dir, que el límit meridional del terme del castell de Marro

concorda amb el septentrional del de la quadra de Sant Miquel. La quadra, te-

nia el límit nord en la riba dreta del Vallmala i el castell de Marro descriu el seu

límit sud (sobre el mapa diríem sud-oest) a partir de la riba esquerra. Quelcom

similar trobarem en la delimitació del castell de Collbató.

Els termes del castell de Collbató, trets de la donació que el vescomte

Guislabert feu del castell  a la seva filla Ermessenda l'any 1113,  Argaiz i se-

guint-lo, Carreres Candi en donen la següent transcripció:

55 (IEC 1999,51)
56 (Altés 1994,D.1) Traducció a (Ribas i Altés 1990,123).
57 (Carreres Candi 1890,208-214) Argaiz però creia que el castell havia estat en l'emplaça-
ment de Santa Cecília. (Argaiz 1677,22). La problemàtica de la identificació del castell Marro i
l'evolució del seu terme desborda, però, aquest article.
58 (Buch 1986,38-41)
59 (Ribas i Altés 1990,123) dóna la lliçó Corbeyo.
60 (Carreres Candi 1890, 210)
61 (Carreres Candi 1890,211) Per les identificacions del coll d'Oliva i el Riu Sech.
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A parte Orientis in medio fluminis Lubricati, & in terminio Esparga-
rie. A Meridie in terminio a Pyrola. De Occiduo in termino Sancta
Maria del Bruch. Et de Circio cum ipsa Vgosa, vel in fonte Sancta
Maria62.

La descripció és molt sintètica. El límit est, concorda amb el de la qua-

dra, el riu Llobregat, i avança fins Esparreguera, pel sud passa per Pierola i per

l'oest fins Santa Maria del Bruc, situada al sud de la Palomera i del Torrent de

Migdia, i per tant, coincidint també amb el límit oest proposat per la quadra de

Sant Miquel.

Però aquest document té un problema associat al fet que actualment ja

no existeix i és que en el regest que en feu en el seu dia Benet Ribas i Clarà, i

a partir d'ell en l'edició més moderna del text, del 2006, de la mà d'en Ruiz-Do-

mènec hi figura63:

Que termina por la parte de oriente en medio del rio Llobregat y en
el termino de Esparraguera, de mediodia en el termino Apiarola, de
poniente en el termino de santa Maria del Bruch, de parte de cierzo
en la Ugosa o in fronte64 de santa Maria.

Tenim doncs una disparitat entre les versions d'Argaiz i Ribas en la deli-

mitació septentrional que malauradament no podem resoldre consultant l'origi-

nal.

No queda clar si la  Ugosa aquesta es refereix a alguna preeminència

concreta de la muntanya, o simplement a l'imponent massís damunt del poble

de Collbató. En tot cas, aquesta r entre la lliçó fonte i fronte, ens remet ben cu-

riosament a la història de la font de Santa Maria.

Si el text es referia a la fonte de Santa Maria, com llegí Argaiz, bé es po-

dria tractar de l'actual Font Seca, en el camí de Collbató a Sant Miquel, i en

aquest cas, també el límit nord del castell de Collbató encaixaria a la perfecció

62 (Argaiz 1677,21) (Carreres Candi 1890,179)
63 (Ruiz-Domènec 2006,D.162) El document perdut era a: Arxiu Abacial de Montserrat calaix
13, lligall 1, f.1
64 Èmfasi present en l'edició de Ruiz-Domènec.
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amb el límit meridional de la quadra de Sant Miquel65, que seguia efectivament

el camí a Collbató. Però si llegim fronte, seguint  Ribas, llavors el sentit canvia

ja que semblaria que aniria fins el mateix Vallmala i el monestir de Santa Maria.

Però el més curiós, és que sobre aquest problema de transcripció que

segons com podria suggerir un canvi radical en la delimitació de la quadra de

Sant Miquel entre l'any 1042 i el 1113, que podria veure el seu terme envaït per

el de Collbató, es dóna el fet que efectivament, tenim indicis clars que així fou;

si més no, en temps posteriors. Passem al segle XIII.

65 Veure Fig. 3 de l'Apèndix A.
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La delimitació de la quadra de Sant Miquel al segle XIII 

La següent delimitació coneguda de la quadra de Sant Miquel, de l'any

1211, ja l'hem presentat abans66: 

...por  la  parte  de  oriente  linda  con  el  rio  Llobregat;  por  la  de
mediodia  con  los  mojones  puestos  en  el  collado  de  Albareda,
subiendo  por  unas  peñas  señaladas  con  cruces  y  pasando  por  la
sierra que va al castillo Otger hasta el camino que pasa por delante
la dicha yglesia de S.  Miguel  y  va a la  de Montserrat;  por la  de
poniente linda con el mismo camino hasta la fuente de S. Maria; y
por la de cierzo con el torrente ò arroyo  de Vallemala que baxa hasta
el rio Llobregat.

Aquí hem vist, com per l'est el límit es manté en el riu, i gira vers l'oest

per pujar a la muntanya (sierra que va al castillo Otger) per el coll de La Fita

(collado de Albareda), fins anar a trobar el camí de Collbató a Sant Miquel. Pe-

rò en aquest punt, en comptes d'anar a ponent i baixar a Collbató/El Bruc, com

feia al segle XI, ara hi inicia el límit oest tot seguint el camí fins una font de San-

ta Maria, lloc on comença el límit nord que baixa per el Vallmala fins el Llobre-

gat.

No podem pensar que aquesta font de Santa Maria sigui la Font Seca,

situada sí, en el camí de Sant Miquel però en direcció oest, tota vegada que no

seria  possible  passar seguidament al  Vallmala, que està a l'altra  banda del

massís. Hem de creure, per tant, que aquesta font, no és altra que la font del

Miracle a l'entrada del monestir - en concordança amb el fet que descriu el ca-

mí com el que mena de Sant Miquel al monestir (hasta el camino que pasa por

delante la dicha yglesia de S. Miguel y va a la de Montserrat) -. I de retruc, pen-

sar que a inicis del segle XIII, la quadra de Sant Miquel havia quedat reduïda a

la part de la muntanya entre l'església de Sant Miquel i el riu Llobregat, és a dir,

hauria perdut tot el massís entre l'ermita i el torrent de Migdia. De manera, que

el Castell Otger del segle XI, que havia donat nom al massís, quedava ara ja,

fora dels termes de la quadra, la part alta romanent de la qual, es veia estructu-

66 (Ribas i Altés 1990,218)
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rada, i en bona mesura delimitada, per el camí que passant per La Fita unia la

Santa Cova amb Sant Miquel i el monestir de Santa Maria67.

El document, de data 2 d'abril de 1211, explica el context. Després de

vàries disputes per la quadra de Sant Miquel entre el monestir i el matrimoni de

Guillem de Montserrat i la seva muller Beatriu, aquests, cedeixen finalment la

quadra al monestir68. El que no diu, és que el què cedeixen és sols l'extrem ori-

ental de la vella quadra - i queda doncs per determinar qui en retingué la resta,

ja que l'evolució del castell de Collbató va lligada a la del més antic de La Guàr-

dia -. De fet, ben probablement, a rel d'aquestes desavinences, el monestir fou

el promotor de la llegenda de la font del Miracle, documentada en fons alienes

ja a finals del mateix segle XIII69. Relat que explica el motiu de l'assecament de

la font de Santa Maria, en la intersecció del camí de Collbató al monestir amb el

torrent de Santa Caterina, degut a l'injust tribut que sobre la seva aigua hi impo-

sava un cavaller, fins i tot als romeus que anaven a visitar la santa imatge. La

Verge, però, intercedí i secà la vella font de Santa Maria, l'actual Font Seca, i

feu brollar les seves aigües70 a l'entrada del monestir en la font del Miracle (en

realitat uns degotalls71). Amb el temps, la identificació dels senyors de Collbató

com els que imposaven tribut per l'aigua de la Font Seca / de Santa Maria es

farà explicita72.

Que hi hagué un canvi en la hidrologia és ben patent, ja que la Font

Seca existeix. Hom es pot preguntar en quin moment tingué lloc. Al segle XIII,

la quadra de Sant Miquel ja no la inclou, i per tant, es podria pensar en alguna

67 Veure Fig. 4 de l'Apèndix A.
68 (Ribas i Altés 1990,217-218)
69 En temps del rei Jaume I, a inicis del segle XIII, s'incrementà fortament la fama dels mira-
cles del santuari, que ressonaren posteriorment en les "Cantigas de Santa Maria" d'Alfons X,
en el tercer quart del segle, on es documenta la primera versió del miracle de la font (Canti-
ga XLVIII) (PAB 1995,19-20,56-57) (Albareda 1931,23-34,123)
70 Es podria pensar que aquest 'trasllat' miraculós de les aigües entre torrents tan allunyats,
com són els de Santa Caterina i el de Santa Maria, sumat al del nom de font, estigués en l'ori-
gen de la confusió d'Argaiz quan descriu l'ermita de Santa Caterina en el torrent que baixa de
Sant Jeroni al Llobregat. Però en aquest cas, caldria deduir que Argaiz no estigué mai a Santa
Caterina, ja que resulta impossible confondre ambdós torrents. I per tant, caldria donar la raó
a en Buch quan deia que el "Cronista de la Religión de San Benito" de Madrid mai havia tre-
pitjat  la muntanya (Buch 1986,8).
71 (Carreres Candi 1890,187)
72 (Muset i Costa 2013)

20



relació entre l'assecament de la font, la reducció de la quadra, i una possible

expansió associada del terme del castell de Collbató, que podria passar a con-

trolar tot el massís sud, tret de la porció restant de la quadra, en el vessant est,

al final del costat dret del Vallmala. 

Si la lectura de la delimitació del castell de Collbató del segle XII fos fon-

te, hom podria creure que encara es referia a la Font Seca i la quadra llavors,

retindria la delimitació original (per bé que no és del tot forçós, ja que també es

podria pensar que el canvi de nom de la font ja s'havia fet, i que s'està referint a

la font del monestir de Santa Maria); mentre que si la lectura és  fronte,  en

aquest cas, poc marge de dubte quedaria, i s'hauria de pensar que a inicis del

segle XII ja s'havia fet el canvi de delimitacions. Sigui com sigui, i per no dur

l'especulació més enllà, queda clar que s'insinua un escenari d'enfrontament

entre els senyors de Collbató i els de Santa Maria en un context marcat per uns

recursos hídrics minvants - i les variacions hídriques no acostumen a donar-se

en terminis breus de temps -; en tot cas, no és aquest breu article de caire to-

ponímic el lloc adient per mirar de tractar tan complicats assumptes.

Queden dos esments més del segle XIII sobre el castell Otger i la quadra

de  Sant Miquel per comentar i que confirmen la nova delimitació.

El primer, és del 4 d'agost del 1215, només quatre anys més tard, on de

nou, tenim un litigi amb el monestir. En aquest cas, és el matrimoni de Raimon i

Berenguera de Salfores que cedien per cinquanta sous al monestir...:

...alodio y hacienda de Valle mala y de Rubirola, que tiene sus límites
en  la  montaña  de  Montserrat  desde  Castell  Otger  hasta  el
monasterio de Sta. Maria y torrente de Valle mala...73

Com el text indica, es tracta d'un alou en la muntanya i no en la quadra

de Sant Miquel - ja que no s'esmenta -,  i per tant, cal entendre que en aquest

cas, el terme Castell Otger indica les roques de les Gorres - que la nova delimi-

tació havia deixat, efectivament, fora del termini de la quadra - i que, per tant,

aquell alou estava entre aquestes i el monestir de Santa Maria a l'altra riba del

73 (Ribas i Altés 1990,220)
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Vallmala74; una hisenda comparativament petita i en terreny abrupte, però de si-

tuació estratègica. El text resulta rellevant en el sentit d'evidenciar com a inicis

del segle XIII, si més no, localment, l'aflorament rocós de les Gorres, encara

era anomenat Castell Otger.

El  darrer esment a comentar,  el  trobem vint-i-set anys més tard, el  9

d'agost de 1242. Es tracta de la cessió en feu feta per Guillem, prior de Santa

Maria de Montserrat en favor de Bernat Fermós de:

...unas tierras en la quadra de Sn Miguel, que de oriente afrentan
con el rio Llobregat y de poniente con la cierra de Castell Otger, à
tasca  y  diezmo  conforme  al  estilo  de  la  parroquia  è  yglesia  de
Monistrol.75

En aquest cas, tornem a veure confirmada la delimitació de la quadra de

Sant Miquel feta trenta anys abans que restringia les terres hàbils per el conreu

a la part baixa, entre el Llobregat i els contraforts sobre els que es troben la

Santa Cova i l'església de Sant Miquel. Una finca de relleu esquerp76 per la qual

hi passarà transversalment un camí que comunicarà els pobles de Monistrol i

Collbató. En aquest document, es pot constatar com la cierra de Castell Otger,

es refereix genèricament al gruix del massís, als espadats que des de la vora

del riu s'eleven verticalment fins l'ermita.

74 Tal vegada a partir de la zona de les coves i ermites de Santa Anna?
75 (Ribas i Altés 1990,239)
76 Finca que probablement derivarà en el futur Mas de l'Espluga esmentat al segle XV (Sán-
chez 2006,104) i que pot correspondre a la actual barraca o corral d'en Baldiri, sota la verti-
cal de la Santa Cova. Si al segle XIII passà a ser propietat d'en Bernat Fermós, al XV ja havia
tornat a canviar de mans, ja que llavors hi consta ser-ne en Jaume Muntfaí de Monistrol, amb-
tot, sí es continuaran coneixent propietaris de cognom Fermós en la zona entre el segles XIV i
XV (Sánchez 2006 88-91).
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Conclusions

Al segle XI, la surgència rocosa que conforma la zona de les Gorres a

Montserrat i on es construirà al segle XV la nova ermita de Santa Magdalena

era coneguda com Castell Otger. Denominació que genèricament s'aplicarà fins

el segle XIII a tot el massís sud, en la riba dreta del Vallmala amb expressions

com:  serra o  cierra de castell Otger77, seguint la lògica habitual en toponímia

d'identificar un massís per la seva part més alta.

És en aquest massís sud, és a dir, en la serra del castell Otger en la que

es localitzà l'ermita de Sant Miquel, ja abans del segon mil·lenni. A partir del se-

gle XI, s'imposà localment el terme quadra per indicar les terres de conreu as-

sociades a un establiment protegit. En el cas de Montserrat, la quadra de Sant

Miquel del segle XI, anava des del Llobregat fins el Torrent de Migdia i des de

la riba dreta del Vallmala, fins el camí que de Collbató duia a Sant Miquel deri-

vant-se però per el coll de la Fita, al sud de l'ermita i a l'alçada de la Santa

Cova, per tornar al Llobregat78. Camí, en el què es trobava l'antiga Font de San-

ta Maria, actual Font Seca, en el torrent de Santa Caterina. Delimitacions que

es veien complementades a partir del segle XII per les del castell Marro al nord

i les del castell de Collbató al sud79.

A inicis del segle XIII, però, es constata que la situació ha canviat, ja que

la quadra quedà reduïda a la porció entre l'ermita de Sant Miquel i el Llobregat,

i entre el coll de la Fita i el Vallmala80. Coincidint amb aquest canvi, trobem do-

cuments i tradicions que parlen de les tensions entre els senyors de Collbató i

els rectors de Santa Maria que es veuen confirmats per l'assecament de l'anti-

ga font de Santa Maria que estava en el límit original entre les dues demarcaci-

ons.

No es coneixen esments al Castell Otger posteriors a l'any 1242 referits

77 Veure Fig. 7 de l'Apèndix A.
78 Veure Fig. 2 de l'Apèndix A.
79 Veure Fig. 3 de l'Apèndix A.
80 Veure Fig. 4 de l'Apèndix A.
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a la zona de les Gorres. Encara que no és pas impossible que dins l'abundant

documentació del període se'n localitzin més en un futur, a priori cal pensar que

hi hagué un canvi en la toponímia local, tal vegada degut a la construcció de les

ermites de Santa Magdalena. L'actual, es construí l'any 1498 en el coll entre les

agulles homònimes, a les Gorres; mentre que la primera, de data d'erecció in-

certa, estava també segons Argaiz, en la zona de Tebes, a uns sis-cents pas-

sos de l'actual81; és a dir, ambdues estaven en la zona coneguda entre el segle

XI i els inicis del XIII, com Castell Otger. Podria ser el cas que fos la construcció

de la primera ermita de Santa Magdalena, (tal vegada en la segona mitat del

segle XIII?) la que provoqués el canvi d'un nom laic, Otger, per una advocació

cristiana com és Santa Magdalena? El que sí es pot afirmar és que les futures

referències al castell Otger (Capbreu de 1496, Solsona/Argaiz, Ribas/Calaf), ja

seran localitzades en el Cap de les Canals.

L'ermita però, en tot cas, si retingué del seu passat la noció de ser l'ermi-

ta del  Castell82, sense l'Otger. I en aquest mateix sentit, cal fer notar que a fi-

nals del segle XIII (1277-1280), la primera menció literària d'Otger Cataló, pren-

drà la forma d'un senyor de Cataló, vingut de Gascunya l'any 732, que s'identifi-

carà des de cercles propers al comte de Barcelona83, en el "Libre dels reis", no

com un Otger, ja que restà innominat, sinó com el senyor del castell de Cata-

ló84.

81 Per distància i situació (Albareda 1931,192) es podria tractar de l'actual ermita de Sant
Martí.
82 És a dir, un castell en la part alta de Tebes, com també la fortificada i també enlairada er -
mita de Sant Dimas, a l'altra banda del torrent de Santa Maria donarà lloc a un altre 'castell'
en la Tebaida en la tradició local (veure nota 5). Aparellant la toponímia local formacions roco-
ses, 'castells', ermites i referències eremítiques. En el cas de Sant Dimas, a més, s'hi ha vol-
gut localitzar més modernament el castell de Marro (Carreras Candi 1890,213-214), i amb
més fonament, un tardaner castell de Montserrat (Buch 1986,38-41).
83 (Cingolani 2008,75)
84 (Cingolani 2008,125-126)
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Apèndix A – Il·lustracions.

Fig. 1

Camins i torrents comentats.

• Blau clar : Riu Llobregat i torrents de Santa Maria o Vallmala i de Migdia.

• Vermell : Ruta actual del Camí vell de Collbató a Santa Maria.

• Verd clar : Camí actual, possible continuació del camí de Collbató a Sant

Miquel en el s. XI.

• Blau fosc : Camí de la Santa Cova a Sant Miquel passant per el col de

La Fita.
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Fig. 2

Delimitació proposada per a la quadra de Sant Miquel del segle XI.

• Sud : Del Llobregat a La Fita, d'allí al camí de Sant Miquel, i per aquest

fins l'oest de Collbató.

• Oest : Per el peu de la muntanya fins anar a buscar la Canal de Migdia

per la Palomera i l'Ajaguda pujant fins el sud de Sant Jeroni.

• Nord : Per el marge dret del Vallmala fins el Llobregat.

• Est : Riu Llobregat, des del desaigüe del Vallmala als de les canals que

pugen fins el coll de La Fita.
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Fig. 3

Delimitacions del castell Marro, la quadra de Sant Miquel i el castell de Collbató.

• Blau. Castell  Marro. El punt en què el límit sud deixa les alçades per

anar al nord (roca  Corbero) no és definitiu, d'aquí que el perímetre es

deixi obert.

• Blanc. Quadra de Sant Miquel segons document de l'any 1042.

• Groc. Castell de Collbató a inicis del segle XII. Delimitació genèrica, Est

= Llobregat + Esparreguera. Sud = Pierola. Oest = Santa Maria del Bruc.

Nord = Ugosa + font/front de Santa Maria.
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Fig. 4

Delimitació de la quadra de Sant Miquel al segle XIII

• Est. Riu Llobregat des del desaigüe del Vallmala al de les canals que pu-

gen al coll de La Fita.

• Sud. Del Llobregat al coll de la Fita i d'allí fins el camí de Sant Miquel.

• Oest. Camí de Sant Miquel fins al Vallmala i la font de Santa Maria.

• Nord. Torrent de Santa Maria o Vallmala fins el Llobregat.
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Fig. 5

Els dos 'forats' de l'Ajaguda i l'agulla de l'Avenc, a l'est de la Palomera.
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Fig. 6

Localització del Castell Otger i de la seva serra a partir del segle XV.

Fig. 7

Localització del Castell Otger i de la seva serra entre els segles XI-XIII.
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