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Dades del jaciment: 250 

Nom/s:  PLA DELS ESCURÇONS 

Municipi:  Collbató 

Comarca:  Baix Llobregat 

Coordenades UTM: / 

Accés: Fàcil 

Context: 

Tipus: Varis 

Cronologia: 1453 1789 Modern 

 1453 1789 Modern 

Descripció: Es fama que hi anaven a pondré i a covar tots els escurçons de  

 Catalunya. Tots ells eren nascuts a Montserrat i sentien una atracció  

 per aquesta muntanya, tanta que, es trobessin on es trobessin, quan  

 estaven quiets i en repòs sempre es posaven en direcció a la  

 muntanya i com si hi miressin. Els escurçonaires que es dedicaven a  

 caçar-ne per treure’ls la pedra escurçonera que porten al cap i fer-la  

 servir per a remei sabien com els havien de sorprendre i agafar sense 

 témer-ne cap mal, puix que els atrapaven de costat en relació a  

 el lloc on es trobava la muntanya de Montserrat.  

 En aquest pla hi havia mes escurçons que pedres, ja que era llur  

 criador. Els qui es lliuraven a l’ofici d'escurçonaire, que era molt  

 poca gent, puix que es molt perillós, escollien aquest indret per a llur 

 cacera. Hi ha certes plantes que, si son tocades d’escurçó, agafen  

 mes virtut, i per això els herbàires més valents que anaven a cercar  

 herbes a Montserrat, que son les mes virtuoses de totes, si se  

 sentien prou coratjosos preferien aquest pla a cap altre indret de la  

 muntanya.  

 Diuen que els escurçons no piquen si no se’ls diu res i que només  

 mosseguen si hom els toca o els molesta. Únicament hi ha dos  

 remeis contra la picada de 1'escurço: cremar la part ferida amb una  

 brasa ben roent, o be, si es pot agafar el mateix escurço que ha  

 picat, aixafar-lo al morter, fer-ne un cataplasma i posar-lo damunt  

 del mal. La gent diu que la carn de l’escurçó xucla i es beu les  

 metzines de la ferida, que es guareix com una nafra qualsevol.  

 La picada d’escurçó es mortal. Be ens diu el refrany:  

 Picada d’escurçó,  

 no hi es a temps l’extremunció. 

Notes:              Autor: Susana Laudo - KuanUm 

 Pàg. Web 

 http://www.kpujo.com/catala/curios/llegendes/testafort.htm 

Bibliografia: AMADES, J. (2001): Costumari Català. El curs de l'any, DIGEC, 0, Barcelona. 
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Número de l’element: 250 

Nom de l’element: PLA DELS ESCURÇONS 
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Dades del jaciment: 246 

Nom/s:  EL NOM DE COLLBATÓ 

Municipi:  Collbató 

Comarca:  Baix Llobregat 

Coordenades UTM: / 

Accés: Fàcil 

Context: 

Tipus: Varis 

Cronologia: 1453 1789 Modern 

 1453 1789 Modern 

Descripció: Collbató va ésser fundat per uns pelegrins que baixaven de  

 Montserrat i que desitjaven fer penitencia. Els va semblar que  

 podrien servir be Déu i la Mare de Déu establint-se al peu de  

 la seva muntanya i pujant a coll-i-be fins al santuari els pelegrins  

 vells i desvalguts que no poguessin emprendre la cansada pujada del  

 monestir per llurs pròpies forces. Conten que els penitents portaven  

 els pelegrins desvalguts a coll i que per caminar més be se servien  

 d’un bastó; per aquest motiu la gent els anomenava els del "Coll  

 bastó", nom que amb el rodolar dels temps ha vingut a parar en  

Notes:              Autor: Susana Laudo - KuanUm 

 http://www.kpujo.com/catala/curios/llegendes/testafort.htm 

Bibliografia: AMADES, J. (2001): Costumari Català. El curs de l'any, DIGEC, 0, Barcelona. 

Número de l’element: 246 

Nom de l’element: EL NOM DE COLLBATÓ 
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Dades del jaciment: 244 

Nom/s:  LA ROCA DELS POLLS 

Municipi:  Collbató 

Comarca:  Baix Llobregat 

Coordenades UTM: / 

Accés: Difícil 

Context: 

Tipus: Varis 

Cronologia: 1453 1789 Modern 

 1453 1789 Modern 

Descripció: Es troba damunt del camí vell que puja des de Collbató al Santuari.  

 Diuen que el qui dona un cop de cap ben fort en aquesta roca sent  

 piular a dintre una gran nierada de pollets. Només la sent el qui ha  

 donat el cop, i no percep el piular de la llocada cap altre dels qui  

 puguin acompanyar el qui ha fet la prova. 

Notes:              Autor: Susana Laudo - KuanUm 

 http://www.kpujo.com/catala/curios/llegendes/testafort.htm 

Bibliografia:                 AMADES, J. (2001): Costumari Català. El curs de l'any, DIGEC, 0, Barcelona. 

Número de l’element: 244 

Nom de l’element: ROCA DELS POLLS 
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