
 
 

La muntanya de Montserrat 

 

Heu vist mai néixer una muntanya? Doncs fixeu-vos-hi bé perquè ara us explicaré com 
en va néixer una que volia ser la més alta del món. Al principi era petita, com tothom, 
però estava tan decidida a tocar el cel que cada dia s’estirava un mica. 

—Ei, tu, es pot saber on vas? — li van preguntar les estrelles quan van veure que la 
seva punxa s’acostava massa.  

Però la muntanya no els va fer gaire cas i es va quedar tan tranquil·la fins que va 
aparèixer la Lluna. Aleshores sí que es va apartar, per si de cas. 

I així comença la història de:  

 

 La muntanya de Montserrat 

 

A les estrelles no els havia fet cap gràcia que aquell munt de pedra s’atrevís a enfilar-se 
tan a prop d’elles. Volien fer-la fora i per aconseguir-ho van demanar ajuda als seus 
amics els núvols. En un tres i no res, els núvols es van plantar sobre el cim i van deixar 
anar una tempesta d’aquelles que fan escagarrinar els més valents. Però no us penseu 
que la muntanya es va moure, no. Era tan tossuda que van haver de llançar-li un grapat 
de llamps i trons per aconseguir espantar-la.  

Amb tant d’enrenou la muntanya no va tenir més remei que recular, però quan els 
núvols van marxar, ella va tornar a agafar forces i va créixer i créixer, més alta i 
esplendorosa que mai.  

“Com s’atreveix”, van dir les estrelles. “On s’és vist que al cel hi hagi una muntanya?” 

Però a ella li agradava molt ser allà dalt i veure món. I ni quan va passar la lluna es va 
apartar. 

L’endemà, els estels estaven tan enfadats que van demanar a un cometa que avisés tots 
els núvols. Volien fer una tempesta gegant, i tants llamps i aigua van llançar que la 
pobra muntanya es va anar desfent i esmicolant. Les roques i trossos queien turó avall 
sobre les cases i els camps.  

Les estrelles estaven convençudes que, després d’allò, la muntanya no tornaria a 
empipar-les. Però tan bon punt es va fer fosc, va tornar a aparèixer.  

“Així que no n’has tingut prou” van cridar. I aquella guerra entre el cel i la terra va 
convertir-se en una desgràcia que destrossava els pobles, les collites i els animals. Algú 
l’havia d’aturar i el sol va decidir intervenir-hi. 



—Si puges tan amunt no deixaràs aire pels ocells. Ningú es podrà orientar amb els 
estels i hi haurà tanta ombra que ni tan sols la meva llum arribarà als camps. Has de 
tornar a baix. —va ordenar el sol. 

A la muntanya no li va quedar més remei que obeir. Però estava trista. A ella li agradava 
molt que la veiessin de tot arreu.  

Tot baixant, va veure una nena que venia caminant. 

—Em deixaries dormir en aquesta cova? —va preguntar—Vinc de molt lluny i estic 
molt cansada. 

La muntanya li va dir que sí. Tant li feia. A ella l’únic que l’amoïnava era tornar a 
créixer, i la nena no va trigar ni un esternut a caure en un son profund.  

Llavors la muntanya va decidir desobeir les ordres del sol i va començar a estirar-se i 
estirar-se com no ho havia fet mai. Tan lluny va arribar, que aquest cop va deixar enrere 
el planeta Mart. Però no va adonar-se que a mesura que creixia, les seves pedres 
s’esquerdaven i queien rodolant. 

Els ramats fugien esverats, els pobles quedaven aixafats, però la muntanya continuava 
creixent i creixent sense parar.  

Tot allò va arribar a orelles de la nena, que en veure aquelles destrosses va decidir anar 
parlar amb la muntanya.  

—Ei tu, no et fa vergonya? —li va preguntar —No veus que fas mal a tothom si creixes 
tant. 

La muntanya no va saber què respondre. Ella volia ser alta perquè tothom la conegués, 
però...I si s’havia equivocat?  

Aleshores la nena va pensar una solució. “Potser si en comptes d’anar sempre amunt, 
puges una mica, i després baixes avall? “Amunt , avall, amunt i avall, una mica de cel, 
una mica de terra, una mica de cel i una mica de terra...” Tothom va escoltar la seva 
explicació, quan tot d’una la muntanya ho va comprendre. “Semblo una serra”, va dir. I 
si bé al principi va dubtar una mica, de seguida li va agradar la idea. 

Tan bonica estava que tothom va acostar-se a mirar-la: els núvols, les ovelles, la lluna... 
La nena també estava contenta, però s’havia fet fosc. Era hora de dormir i quan ja 
entrava a la cova, va veure que la muntanya es movia. I ara, què passa?, va pensar. 

Però no patiu. Tot el que la muntanya volia era donar-li les gràcies, i com a regal, fer-li 
un nom. A aquella nena que ningú sabia d’on havia arribat, tothom la coneixeria com a: 
“mont-serrat”.  
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