St . Jeroni

MONTSERRAT

Montserrat - Sant Jeroni

Sant Jeroni, de 1236 metres d'altitud, és el punt culminant de Montserrat. El seu nom
es deu a Jeroni d'Estridó, creador de la versió llatina de
l'Antic i el Nou Testament, coneguda com la Vulgata.
L'any 374 es va retirar a viure ascèticament durant quatre
anys al desert de Calcis, a l'actual Síria. És per aquest
motiu que la seva iconografia és
la d'un eremita.

Però en realitat aquest cim ha heretat el seu nom de l'ermita que s'hi va construir a
pocs metres al segle XV. L'ermita de Sant Jeroni era la ermita més allunyada de les
tretze situades dins de la muntanya de Montserrat. Tots els cronistes coincideixen que
era la que patia les condicions més rigoroses. Era reservada als ermitans més joves,
mentre que els més grans ocupaven les
ermites properes al monestir.
Hi ha constància que ja va ser refeta entre
els anys 1536 i 1541, novament el 1590,
també vora 1730 i entre 1781 i 1785.
L'exèrcit francès va destruir-la l'any 1812, de
la mateixa manera que la resta d'ermites i el
propi monestir. Al segle XX s'hi construí un restaurant de vida efímera. La capella que
actualment es troba a l'inici de la darrera pujada es va construir l'any 1891 i no té res
a veure amb l'edificació antiga.

En l'actualitat, l'ascensió a Sant Jeroni és l'excursió més popular des del monestir de
Montserrat.
L’excursió que us proposem és un pèl més llarga que d’altres opcions, però dóna
l’oportunitat de gaudir de camins no tan freqüentats i d’arribar fins al peu mateix de la
mítica agulla del Cavall Bernat. També podem acostar-nos a l’emplaçament de l’antiga
ermita de Sant Antoni, una de les més populars abans de la seva destrucció a la Guerra del
Francès.

Montserrat - Sant Jeroni

El descens es fa pel clàssic Camí Vell de Sant Jeroni, que transita des de fa segles per un
bonic alzinar amb boix i marfull.

Montserrat - Sant Jeroni
Dades Tècniques

Monestir - Sant Jeroni, per la Serra de les Lluernes
Longitud: 4, 7 km
Desnivell acumulat positiu: 565 metres
Desnivell acumulat negatiu: 137 metres
Durada: 4:30 hores
Sant Jeroni - Monestir, pel Camí Vell
Longitud: 3,75 km
Desnivell acumulat negatiu: 475 metres
Desnivell acumulat positiu: 40 metres
Durada: Una hora i mitja
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