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PRIMERA PLANA

Viatgers i passavolants 
Dediquem aquest número especial a la ruta 
‘VIATGERS I PASSAVOLANTS’ una de les 25 
LiteraRutes pel Maresme que les Biblioteques 
de la comarca van editar i que estan incloses 
a la guia de recursos del 2016. Els textos 
ens conviden a descobrir el patrimoni literari 
amagat rere les cròniques que literats, polítics, 
viatgers i excursionistes a van fer de l’Alella dels 
segles XVIII i XIX. La guia en paper incorporava 
un codi QR –que reproduïm– que enllaça a un 
vídeo de la ruta proposada. Però com que la 
caminada adaptava necessàriament els textos 
als punts per on passava, hem volgut repensar-
la i oferir-vos-la per ordre cronològic, mirant 
de reconèixer el perquè dels diferents estils 
i fórmules escollides pels autors. Trobareu 
també en aquestes pàgines cites més llargues 
–i alguna d’inèdita– que volen complementar 
el recurs que la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
presentà l’any passat i que s’acompanyen 
amb imatges d’època que ens han de permetre 
reconèixer el terreny que aquells personatges, 
curiosos de mena, van trepitjar.
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TIRA CÒSMICA  Keco Santos

A la dècada de 1930, 
la família Creixells va 
obrir i retolar els vials de 
l’urbanització Sant Jordi; 
un projecte que no va 
reeixir per les circumstàn-
cies del moment, però del 
qual encara queda aquest 
vestigi entre els barris 
d’accés a Can Rosselló i a 
Ca les Monges. 
Foto: Òscar Pallarès
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VIATGERS I PASSAVOLANTS

VIATGERS 
I PASSAVOLANTS:
visitants i excursionistes 
a l’Alella dels segles
XVIII i XIX
Descobrim, de la mà de Cristina Armengol, el patrimoni literari 
amagat rere les cròniques que literats, polítics, viatgers 
i excursionistes van fer de l’Alella d’aquells segles
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VIATGERS I PASSAVOLANTS

TEXT: CRISTINA ARMENGOL
IMATGES: DIVERSES FONTS

L’Alella d’abans no és només la 
dels que hi van néixer. Ni tan sols 
és patrimoni exclusiu dels que hi 
van viure. És també el poble dels 
passavolants –viatgers o excur-
sionistes– que ens n’han deixat 
el seu record al llarg del temps. 
Per fortuna, comptem amb nom-
brosos testimonis de personatges 
–alguns d’il·lustres, d’altres d’anò-
nims– que van passar pel muni-
cipi. Allò que van veure, sentir, 
flairar, els va colpir prou com per 
deixar-ne petjada per escrit.

El baró de Maldà, Francisco 
de Zamora o Arthur Young al se-
gle XVIII i Frederic Rahola, Víctor 
Balaguer i Manuel Rocal al XIX 
són, entre d’altres, els visitants 
que ens ofereixen una mirada 

diferent, viva i atenta, fresca, de 
l’Alella d’abans. No hi tenen més 
vincles que els que dóna, en el cas 
de Rahola, l’amistat, o ni tan sols 
això. És per aquest motiu que les 
seves descripcions no són gens 
afectades, al contrari: si aprecien 
allò que veuen no escatimen llo-
ances. I si no els fa el pes ho di-
uen, planerament i amb tranquil-
litat.

El paisatge –els boscos, les vi-
nyes, la plana ran de mar, les mun-
tanyes que circumden el poble– és 
el principal objectiu de la seva 
ploma. Però a vegades ens sorpre-
nen amb el retrat de la xiscladissa 
de les criatures, la música a plaça 
o el sermó del rector, i el quadre 
s’anima. Els edificis –l’església, 
Can Lleonart, Ca les Monges, Can 
Boy– són també objecte de la seva 
atenció, sempre amatent al detall. 

D’entrada, ben pocs dels textos 
que recollim tenen una voluntat 
literària: la majoria són pràctics 
i, o bé persegueixen una finalitat 
imposades des de més amunt, o 
bé expressen el desig d’establir 
rutes i deixar informació dura-
dora. Malgrat això, no en podem 
menystenir la qualitat, ho veureu. 

És aquesta mirada nova, nua, 
la que pot descriure la particula-
ritat, la que fa un poble sigui com 
és i es diferenciï dels altres. Ells 
van ensenyar-nos que dir Alella és 
com dir vi. I riera. I gent aquefera-
da i olor de flor de taronger. Ens 
conviden a passejar-hi. Hi voleu 
venir?

ELS PIONERS
Les primeres descripcions del 
municipi amb voluntat d’esdeve-

Riera d’Alella al 
seu pas per la casa 
del marquès del 
Masnou. Postal.
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nir un testimoni fefaent d’Alella 
i el seu entorn daten del segle 
XVIII. Per què? Per què precisa-
ment aleshores la informació co-
mença a ser considerable? Més 
que això, esdevé una veritable 
allau de dades que revela l’entusi-
asme de l’època per copiar docu-
ments, fer recomptes i enquestes 
sobre la població i aplegar mate-
rials diversos, tot plegat amb la 
voluntat de realitzar projectes de 
grans dimensions com ara des-
cripcions geogràfico-històriques, 

viatges literaris, publicació d’his-
tòries completes, etc. Igualment, 
és al segle XVIII que s’estableixen 
els fonaments que faran possible 
el desenvolupament modern de 
Catalunya, i possiblement d’aquí 
l’interès d’alguns per deixar cons-
tància dels recursos del país.

És en aquest context que cal 
entendre l’obra de Francisco de 
Zamora, el Viaje por Cataluña 

de 1787. Comissari general d’una 
junta d’investigacions creada per 
Floridablanca, sembla que va 
viure a Barcelona fins a les aca-
balles del segle XVIII, però no era 
només un vigilant: se l’ha descrit 
com un element polític posat a la 
vora dels capitans generals. La 
seva correspondència delata la 
sagacitat i els pocs escrúpols d’un 
personatge imbuït d’idees centra-
listes. Ferran Soldevila el va defi-
nir com a ‘comissari general del 
servei policíac establert a Cata-
lunya pel ministre Floridablanca’.

Va néixer a la província de 
Conca el 1757 i va fer la carrera 
judicial. El seu neguit viatger el 
va dur a fer excursions per les 
nostres terres durant la dècada 
de 1780. D’aquí en va sorgir la re-
dacció del Diario de los viajes 

hechos en Cataluña. A partir dels 
anys 90 va començar a escriure 
el Viaje de España. Però què el 
movia a viatjar? Què cercava? Pel 
que diu a l’inici del Diario sem-
bla que fos per curiositat perso-
nal. Més endavant fa l’efecte que 
a aquest motiu s’hi van afegir mis-
sions oficials i polítiques de caire 
confidencial. 

En qualsevol cas, els darrers 
anys de la seva vida degueren ser 
poc agradables: va rebre diverses 
acusacions i se li va obrir un pro-
cés judicial per apropiació inde-
guda de béns. Va morir el 1812.

La tasca de Zamora s’inscriu 
en una de més vasta que Reglà va 
qualificar de ‘recollida de materi-
als per reconstruir l’edifici de la 
cultura espanyola’. El Diario no ha 
estat qualificat com a obra excep-
cional, però sí que és interessant 
pel fet que dóna notícia de l’estat, 
la situació o les activitats de molts 
indrets dels quals s’ha perdut tota 
referència històrica. Ens propor-
ciona, per tant, una imatge prou 
ajustada de Catalunya a la segona 
meitat del segle XVIII. 

‘Esta costa es sumamente 

hermosa y divertida por el 

grande plantel de viñas que 

se ve en sus montañas, por 

su crecida población, por la 

limpieza y aseo de las casas, 

por su temperamento.’ 

‘En Alella se crían naranjos, 

de que se hace gran comercio 

para fuera del Reino. Antes 

no se cogía trigo, pero en el 

día se pasa de 700 cuarteras. 

Es sumamente agradable el 

trozo de camino que pasa 

por el término de Alella, por 

lo bien cultivado y arbolado 

que se halla.’

Francisco de Zamora 
Viaje por Cataluña, 1787

L’escriptor més prolífic que tenim 
al segle XVIII té un caire molt di-
ferent. Res d’informes, missions 
oficials ni encàrrecs polítics. Ra-

fael d’Amat i de Cortada pertanyia 
a l’aristocràcia, un cercle selecte, 
cultivat si ho voleu, però que al-
hora sabia fer-se un lloc a les llars 
que visitava. Sembla, pels textos 
que ens ha llegat, que s’integrava 
al paisatge, que n’esdevenia un 
element més. El cinquè baró de 
Maldà va néixer el 1746, durant 
el regnat del segon dels Borbons, 
Ferran VI. Va viure en una època 
de canvis i de transformacions 
profundes. Nebot del virrei Ma-
nuel d’Amat, no va gaudir ni de 
grans riqueses ni d’un prestigi 
exagerat, tot i ser aristòcrata. El 
1816 va ingressar a l’Acadèmia de 
Bones Lletres. Val a dir però que 

la seva relació amb els cercles 
intel·lectuals barcelonins no va 
ser gaire estreta: era amant de la 
vida reclosa. Va morir el 1818.

Per bé que Viles i ciutats de 

Catalunya (1770) no és considera-
da l’aportació principal de Rafael 
d’Amat, és el primer document 
d’aquest autor en què trobem una 
descripció sobre el terme d’Alella. 
És possible que n’hi hagi més refe-

Francina Armengol 
davant la finca de 
Can Boy (actual 
Can Vera) abans 
de la reforma, amb 
el mirador encara 
dempeus.

LES PRIMERES DES-
CRIPCIONS DEL MUNI-
CIPI AMB VOLUNTAT 
D’ESDEVENIR UN TES-
TIMONI D’ALELLA I EL 
SEU ENTORN DATEN 
DEL S. XVIII
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rències al Calaix de sastre (1769-
1819), però l’obra –extensíssima– 
no ha estat publicada encara ínte-
grament. Aquí us deixem alguns 
fragments extrets d’aquests dos 
reculls:

‘Lo terreno de Alella, ab lo 

de Vallromanas cap amunt, 

sa major porció és de bosch 

y vinya, sent sos vins exce-

lents, a no arruïnar-los la 

pedra o altre contratemps. Lo 

poble, exceptuada la part de 

migdia, que se descobra com 

per troner a lo mar, és rodejat 

de montanyas y solitari dit 

terreno, per consegüent no 

gaire alegre; és prou regalat 

de aigua. A més dels exce-

lents vins, produheix aquell 

terreno taronjas dolsas, que 

poden casi igualar-se a las de 

Mallorca.’

‘Lo poble de Alella, que dista 

dos horas y mitja de Barce-

lona, està dintre de la riera 

del mateix nom a la vora. La 

parròquia, amb la rectoria i 

la casa de Lleonart, que és al 

davant, amb sa espaiosa tan-

ca plena d’arbres tarongers i 

altres, queda amb algunes 

cases de pagesos al mig de la 

riera, formant des del clos de 

la torre de Lleonart dos bra-

ços o divisions.’

La riera és un element central en 
pràcticament totes les referències 
que hem localitzat, d’aquest i de la 
resta d’autors. El baró la coneixia 
bé:

‘En alguns paratges se estrec-

ha y en altres és ample dita 

riera, per sis o set coches de 

frente, la que és molt llarga y 

pesada per sa arena y argila, 

que no és poca.’

L’any 1771 va trigar tres hores a 
fer el trajecte Barcelona-Alella en 
companyia de la seva esposa i ger-
manes. Hem transcrit unes frases 
dedicades a la riera, però el text 
complet destaca que Amat era un 

gran coneixedor del poble: sabia 
qui vivia a cada casa, qui n’era el 
propietari i fins i tot dóna mostres 
del caràcter dels masovers. Ca les 
Monges és un dels habitatges als 
quals dedica major atenció:

‘La torre de Amat, àlias de 

las Monjas, adnexo a ella un 

bonich caminal ab arbres 

tarongers a una y altre fila 

des de la vora de la riera, a 

manera de rampa amunt a 

la casa de las Monjas; prose-

gueix per lo altre costat fins a 

una glorieta de la Font de la 

Salut, per recreo de aqueslla 

torre, ahont hi ha una devota 

imatge de la Mare de Déu de 

la Font de la Salut y, escul-

pidas a un costat y altre de 

nincho, en enrajolat de Va-

lència, las ridículas figuras 

dels grosos y dels magres, per 

diversió de quants y quantas 

se las contémplian. Dita tor-

re, que era de la quondam 

senyora doña Teresa Amat 

y Santiscla, al present és del 

senyor marquès de Castell-

bell, y que’n rau bé el possehit 

ab la vigilància y treball de 

son masover, que és molt bon 

home, fora de ser un xiquet 

masa cansoner.’

‘La casa és petita y poch aco-

modada. Lo millor que té és 

lo caminal d’arbres tarongers 

que des de la riera munta a la 

casa de las Monjas, ample per 

lo pas dels cotxes i carretes. 

En sortir de la casa, a mà es-

querra, segueix altre caminal 

que fineix amb una capelleta 

o glorieta de la Mare de Déu 

de la Font de la Salut. En efec-

te, l’aigua que mana d’aquella 

font és saludable. Dita santa 

imatge és visitada de varias 

personas, tant del poble com 

de forasteras, en los dos se-

xos. Per cosa ridícula estan 

esculpidas en aquella glori-

eta en enrajolat de València 

las figuras representativas 

als magres y als grassos, los 

Postal que repro-
dueix una imatge 
de l’actual plaça de 
l’Ajuntament.

VIATGERS I PASSAVOLANTS
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uns fets uns bòtils o digam 

botif lers, que sòlan dir als 

cerverins, i los altres flachs 

com una quaresma, afectant 

menjar.’

Fragments extrets de Viles i 

ciutats de Catalunya (1770) i 
Passeig a Alella (1771)

Cases a banda, tot el terme hi 
surt retratat. L’església, la plaça 
i el magnífic lledoner que l’ador-
nava, que el meravellà fins al punt 
de fer-lo aparèixer en diversos 
textos (recollits a Viles i ciutats), 
contemplar-lo embadalit i mesu-
rar-lo:

‘La iglésia té cimbori. Lo 

campanar és quadrat, donat 

de color bermell y blanch. La 

parròquia en son interior és 

medianament capaz y clara, 

havent-hi orga medià per las 

festivitats entre any y de son 

gloriós patró sant Feliu, 1 de 

agost, que és la festa major 

de Alella. Hi ha estudi de mi-

nyons e el poble, al costat de 

la iglésia, y lo mestre é també 

lo organista.’

‘La plaza contigua a la par-

ròquia y rectoria la fa reco-

mandable un grosísim arbre 

lladoner a un costat que, per 

lo tant copat de ramas y fu-

llas, és fresca en temps de 

l’estiu per causa de no poder 

penetrar los raigs del sol, tan-

ta és la espesura de sas fu-

llas, que prenen extensió per 

lo rededor de la plaza.’

‘Isqui-me’n a la plaça, a on 

hi ha un grandíssim arbre 

lladoner, sumament copat de 

tronchs y fullas, que fa gran 

sombra en dita plaça, im-

penetrable casi als raigs del 

sol, est molt més gros que’l 

del fossà de la parròquia de 

Sant Miquel de Barcelona, 

que se apuntala amb la paret 

de casa Llaurador. Est de Ale-

lla per curiositat lo apamí, y 

tindria a ben segur més de 25 

palms de gruxa la soca de dit 

lladoner.’

A mig camí entre l’observació 
per encàrrec de Zamora i la des-
cripció sentida del baró de Maldà 
trobem els escrits d’Arthur Young, 
un assagista anglès que ha dei-
xat obres notables centrades en 
l’agricultura, l’estadística social i 
l’economia. El seu Tour in Cata-

lonia, del 1787, va ser publicat a 
la revista ‘Annals of Agriculture’ 
d’aquell mateix any. Per bé que 
Young mira de deixar testimoni 
de l’ocupació humana del terri-
tori i les activitats a les quals els 
habitants del país es dediquen, la 

seva prosa va més enllà: és una 
delícia d’estil, directe, despullat 
–sense les floritures pròpies de 
l’època-, que mostra un territori 
viu, i rere el qual intuïm un obser-
vador atent i respectuós. 

Després de passar per casa no-
tra, Young es dirigí a França, on 
explorà el país fins a l’adveniment 
de la Revolució Francesa.

‘Algunes moreres. Tarongers 

als horts. [...] Bous de color 

de crema als carros, amb les 

banyes serrades a una llar-

gada de 6 polzades, junyits, i 

una mula al davant. [...] 

Tenim el mar al costat, a la 

dreta, tot el trajecte, i la pla-

na de què parlo s’estén entre 

el mar i la muntanya. Algu-

nes d’aquestes muntanyes són 

arenoses i plantades de ceps. 

[...] Hi ha una enorme quan-

titat d’arbres fruiters de tota 

mena. [...] Les muntanyes són 

a una distància de mitja milla 

o una milla, i són conreades 

parcialment fins al cim. Tot 

ben tancat, i homes apariant 

les escletxes de les tanques.

Vinyes i conreus a 
l’entorn de la Coma 
Clara. Postal.

LA RIERA ÉS UN 
ELEMENT CENTRAL EN 
PRÀCTICAMENT TOTES 
LES REFERÈNCIES QUE 
HEM LOCALITZAT, DE 
TOTS ELS AUTORS

VIATGERS I PASSAVOLANTS
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Les mostres d’activitat indus-

trial en aquesta costa no po-

den ser més evidents. Molts 

vaixells i xarxes de pesca, 

amb fileres de bones cases 

blanques a la vora del mar. I, 

mentre els homes són a pes-

car, les dones s’afanyen fent 

punta.’

Arthur Young, Viatge a 

Catalunya, 1787

EL SEGLE XIX, ENTRE DOS MÓNS

Passà el temps, però el relat de 
Young, amarat de poesia, sembla-
va cridat a quedar-se. Els autors 
de mitjan segle XIX sembla que es 
resisteixin a deixar l’àmbit pura-
ment literari, tot i que comencen 
a assentar-se les bases del que es-
devindrà el model excursionista. 

Adolphe Desbarrolles és un 
d’ells. L’artista, considerat el pare 
de la quiromància moderna, rela-

ta  a a Deux artistes en Espagne 
el seu recorregut entre Badalona 
i Mataró (passà, doncs, per Alella 
de Mar) en aquests termes:

‘Avançàvem lentament men-

tre gaudíem de la fresca del 

capvespre i de la brisa mari-

na. Uns bevedors asseguts en 

una terrassa emparrada ens 

van convidar a unir-nos-hi. 

A cada pas podíem admirar 

restes d’arquitectura mo-

risca, i una gran varietat 

d’escenes que es desencade-

naven davant nostre. Així, 

vam passar prop d’escoles de 

punta on les nenes repetien 

alhora els versos que la mes-

tra llegia en veu alta. Vam 

assistir fins i tot a una pesca 

que havia atret molta gent. 

El peix, a mesura que el fil 

s’aproximava a la costa, feia 

bullir la mar, i els darrers 

raigs de sol cobrien de lluen-

tons d’or la plata de les seves 

escates’.

Adolphe Desbarrolles, 

Deux artistes en Espagne, 

1846

Víctor Balaguer neda també en 
aquesta mar a mig camí de l’ob-
servació i el relat purament lite-
rari: la seva Guía Cicerone que 

retrata el recorregut del tren de 
Barcelona a Arenys vol ésser 
això, una publicació pràctica que 
anunciï allò que el viatger anirà 
trobant pel camí. Però no es pot 
estar d’oferir informacions d’una 
altra mena, revestides de metàfo-
res i recursos propis de l’àmbit de 
la literatura, amb l’afectació prò-
pia de l’època.

‘Cruzamos la riera llamada 

de Alella porque es el camino 

que á dicha pintoresca pobla-

cion conduce. No podemos 

ver el pueblo, pero sí nos es 

fácil distinguir parte de sus 

bosques de naranjos. Alella es 

una poblacion de 308 vecinos 

y 1.605 habitantes. Vive entre 

naranjos como la rosa entre 

perfumes. Es un deliciosísi-

mo sitio de recreo en el que la 

vida se desliza agradablemen-

te, en una atmósfera pura y 

sana, perfumada continua-

mente con el incienso de los 

naranjos y limoneros y con 

las frescas brisas del mar. 

Alella tiene hermosas quin-

tas de recreo y goza de mucha 

fama por la escelencia de sus 

vinos.’

Víctor Balaguer, Guía Cicero-

ne del camino de hierro del 

este en su primera seccion de 

Barcelona á Arenys de Mar, 
1857.

En tots dos casos, llur biografia 
s’imposa. Desbarrolles era un 
artista. I Balaguer (1824-1901) va 
ser, a més de polític i historiador, 
també periodista, escriptor, dra-
maturg i poeta. En definitiva, un 
dels impulsors de la Renaixença, 
moviment del qual fou un actiu 
indiscutible. Exiliat durant dos 
anys a Provença per haver parti-
cipat en la conspiració del general 
Prim, va reivindicar l’ús del català 
com a vehicle literari. 

Però fou precisament el seu 
paper central en el context de 
la Renaixença el que el situa a la 
frontissa entre aquests dos móns: 

L’actual avinguda 
de Sant Josep de 
Calassanç. Postal.
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el dels reculls del segle XVIII i l’ad-
veniment de l’excursionisme clàs-
sic, que ens ofereix una nova tan-
da d’informació local vista amb 
ulls foranis. 

Hi ha però un altre model que 
conviu amb el dels erudits: és el 
de la guia-diccionari, obres de cai-
re enciclopèdic com la de Pascual 
Madoz (1806-1870), més pròpies 
potser del segle precedent, per la 
qual passarem de puntetes –tot i 
que ofereix molta informació, no és 
ni un visitant ni un excursionista i 
sospitem que no trepitjà personal-
ment totes les poblacions que refe-
rencia al llibre. El polític espanyol 
fou ministre d’Hisenda i governa-
dor de Barcelona i va escriure, el 
1845, el Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España 

y sus posesiones de Ultramar. En 
aquells moments, a Alella hi havia 
309 veïns i 1.794 ànimes.

‘Alella: lugar de la provincia, 

audiencia territorial y cor-

regimiento de Barcelona (2 

leguas y media), partido ju-

dicial de Mataró (2 1/2). Di-

vídese esta población en dos 

partes, alta y baja, llamadas 

Alella de Arriba y Alella de 

Abajo. El primitivo ó sea el de 

Arriba, está situado á la fal-

da de un cerro poco distante 

del mar, y el de abajo, en la 

misma playa en un terreno 

sumamente delicioso por las 

agradables vistas de que dis-

fruta. Entre ambos cuentan 

300 casas de buena fábrica 

y distribucion interior, espe-

cialmente las del espresado 

barrio, que son en estremo 

pulcras y aseadas: tiene escue-

la de instruccion primaria 

pagada de los fondos publicos 

a las que concurren unos 100 

alumnos, y una iglesia par-

roquial bajo la advocación de 

san Felix el Africano, servida 

por un cura parroco y un teni-

ente. Sus alrededores son muy 

amenos, adornados con mag-

nificas casas de campo que 

han mandado construir para 

su recreo algunos pudientes 

de Barcelona, adornadas con 

jardines y bosquecillos plan-

tados de naranjos y limone-

ros regados con manantiales 

perennes que acopian para 

ello en hermosos aljibes. El 

término es continuado vergel 

que confina por el N. con el 

de Vallromanas; por el E. con 

el de Tayá; por el S. con el de 

Tiana y con el mar, y por el O. 

con el de Martorellas. El ter-

reno, como todo el de la costa 

inmediata al Mediterráneo, 

es de ínfima calidad, pero la 

actividad é inteligencia de los 

naturales le hace ser feraz y 

á propósito para todo género 

de productos. Le fertiliza la 

ribera de Alella que baja de 

la parte del O. y va á unirse 

al mar, dando antes impulso 

á un molino harinero; en la 

parte del N. tiene un pequeño 

monte poblado, del que se 

surten los vecinos para com-

bustibles. Los caminos son 

buenos, y por Alella de Abajo 

cruza la carretera que va de 

Barcelona a Mataró, Gerona y 

Francia, por donde pasan los  

correos, diligencias y un sin 

número de carruajes, cuyo 

tránsito continuado da una 

animación tal á dicho barrio, 

que es difícil describirla con 

la viveza que se experimenta’.

Pel que fa a la producció, apunta 
que s’hi conrea:

‘trigo, legumbres, y abundan-

te y rico vino, muy estimado 

en Barcelona y toda la cos-

ta; se cogen muchas frutas 

dulces, y abundancia de na-

ranjas y limones. Industria: 

la principal es la pesca, y 

ademas se fabrican telas de 

algodon y medias del mismo 

genero, y las mujeres casi to-

das se dedican al trabajo de 

ricas blondas y finísimos en-

cajes; también se encuentran 

algunos alambiques para ela-

borar aguardiente.’

Pascual Madoz, Diccionario 

geográfico-estadístico-his-

tórico de España y sus pose-

siones de Ultramar, 1845

Façana de Can Viló 
(1930). Fotografia 
de Josep Danés 
i Torras. Arxiu 
Fotogràfic Centre 
Excursionista de 
Catalunya.
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FAL·LERA EXCURSIONISTA

A les acaballes del segle XIX regna 
la practicitat: ara toca redescobrir 
el territori, aquest cop ja no amb 
finalitats polítiques o d’abast més 
global, sinó més aviat des del ves-
sant purament artístic, científic i 
folclòric. Si Young es caracterit-
zava per una prosa poètica exqui-
sida, cap a la dècada de 1880 les 
bases del que serà el model de l’ex-
cursionisme ja tenen fonaments 
sòlids: narracions eminentment 
pràctiques, amb observacions ci-
entífiques i dades concretes (dis-
tàncies, alçades, temperatures). 

Sense fer gaire soroll però amb 
pas ferm la tradició excursionista 
arrela com a precursora d’un turis-
me incipient que, a principis segle 
XX, ja estava plenament instaurat 
a Catalunya. De fet, tots dos con-

ceptes es confonien encara per-
què, com fa palès Jordi Hernàn-
dez en un article publicat al web 
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya: ‘Era una època en 
què l’excursionista turista encara 
pertanyia a la burgesia benestant 
i sovint disposava d’un vehicle 
particular. Aquest excursionisme 

turístic conviu amb l’excursionis-
me esportiu, que encara es dotava 
dels serveis de guies i matxos.’ 

Un dels màxims exponents 
d’aquesta darrera modalitat fou 
Artur Osona (1840-1901), autor 
de catorze guies que encara avui 
són referent. L’excursionista i es-
criptor va ser un membre destacat 
de l’Associació Catalana d’Excur-
sions Científiques, entitat prede-
cessora del CEC. Es diu que tenia 
tres fòbies: Castella i els polítics 
madrilenys, la vinya i Montserrat. 
Sigui com vulgui, el cert és que era 
un apassionat de la muntanya, que 
va recórrer el país del Pirineu fins 
a la mar i que l’excursionisme ca-
talà seria tota una altra cosa avui 
si Osona no hagués existit.

Hem parlat del tàndem turis-
me-excursionisme; caldria afe-
gir-hi encara un altre concepte, 

el de la fotogafia. Tenim així un 
trinomi que funcionava a la per-
fecció. Nosaltres, a més, hi barre-
jaríem un altre ingredient: el de 
l’excursionista-cronista, perquè 
de la mateixa manera que les imat-
ges són un testimoni valuosíssim 
de les sortides i observacions dels 
afiliats a les entitats, val a dir que 

el seu relat és també una peça 
clau: són les narracions que no-
dreixen els Butlletins de les asso-
ciacions, les guies i fins la premsa.

Entre els ‘clàssics’ de la xiruca 
trobem a Joaquim Olivó i Alfred 
Gaza o a Manuel Rocal. Els pri-

mers van publicar la seva excur-
sió particular a Alella, La Roca i 
Santa Quitèria els dies 29 i 30 de 
març de 1880 a L’Excursionista, 
el butlletí menusal de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científi-
ques fundada quatre anys abans. 
Van dirigir-se al ‘pintoresch poble 
d’Alella’ on feren certes averigua-
cions a l’arxiu parroquial sobre 
el cèlebre sepulcre del comte Ra-
mon Borrell que havia servit com 
a pica d’una font davant la casa del 
rector. Hem rescatat un retrat fet 
amb traç gruixut  que més enda-
vant enfoca l’objectiu en una edi-
ficació concreta, la de l’església de 
sant Feliu:

‘[...] L’esglesia es del segle XV 

y com á tal es gótica y de molt 

bonas proporcions si be pe-

titeta; mes en lo segle XVII, 

pera engrandirla, obrirense 

á abdos costats arcadas pera 

capellas, se foradá lo sostre 

pera fer un cimbori, s’afegí 

un chor, s’alsá una portada 

barroca y cambiá tot l’aspecte 

de la meteixa. De igual época 

que l’esglesia ó potser un xich 

abans data una bonica creu 

de terme, y moltas de las casas 

de pagés de la població que 

encare ostentan sas teuladas 

á duas vessants, los matacans 

y finestras bessonas d’archs 

travallats partidas per l’esbelta 

Can Sans (1931). 
Fotografia de Josep 
de Cabanyes. Arxiu 
Fotogràfic Centre 
Excursionista de 
Catalunya.

ARTUR OSONA ÉS 
AUTOR DE CATORZE 
GUIES DE TURISME-
EXCURSIONISME QUE 
ENCARA AVUI SÓN 
REFERENT A CASA 
NOSTRA
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columneta de marbre, carac-

terísticas de nostras cons-

truccions de l’etat mitjana.’

Joaquim Olivó i Alfred Gaza, 
Excursió particular 

a Alella..., 1880

Com a curiositat, sabem que en-
tre els dibuixos que Olivó féu du-
rant l’excursió, va dedicar-ne un 
a la creu de terme d’Alella. Poc 
després, el mateix Artur Osona 
visitava el municipi amb dos com-
panys més:

‘Al costat meteix de l’estació 

de Masnou desemboca una 

riera que porta en temps de 

plujas gran caudal d’ayguas, 

que provénen de las vehinas 

serras. La salva un pont de 

pedra, per lo qual passan lo 

camí carreter y’l de ferro. 

Aquesta riera, durant 4 ki-

lómetres, serveix de carretera 

que prossegueix fins á Grano-

llers, recorrent una distancia 

de uns 16 kilómetres; es am-

pla i espaiosa, però en extrem 

pesada, per ésser son llit de 

fina arena. 

Seguírem dita riera du-

rant 1/2 hora fins a la villa 

d’Alella, separada del Masnou 

per una distancia de poch 

més de 2 km. N. y á una altu-

ra aproximada sobre l’ mar de 

70 metres.

Alella es població situa-

da a dues llegües i mitja de 

Barcelona i en punt imme-

llorable, en qual terme se 

recol·lecten moltes taronges i 

llimones, exquisit vi i excel-

lent blat. La indústria també 

produeix blondes. Está domi-

nada al N. per lo coll de Font 

de Sera, al NE, per Sant Ma-

teu y al NO. per lo Turó de Fi-

guerals y lo d’en Ciuret.’

Artur Osona, Ricard Puig 
i Josep Castellanos. Excursió, 
23 de gener de 1887

Una descripció succinta, eixuta 
fins i tot. L’excursionisme espor-
tiu no està per orgues, fixa rutes 
i va per feina. Aquest és el model 
adoptat per A. Germond de Lavig-
ne en una guia titulada Espagne et 

Portugal editada a París el 1892 i 
organitzada per rutes. A cadascu-
na hi ha, per quilòmetres, les en-
trades de municipi disposades a la 
manera d’un diccionari clàssic. A 
Alella li correspon la que segueix:

‘Travessem el petit riu d’Aleya 

que baixa d’una bonica vila 

del mateix nom tota envolta-

da de tarongers. Les tartanes 

porten a Aleya des del Mas-

nou.’

A. Germond de Lavigne, 

Espagne et Portugal, 1892

L’anomenat excursionisme ‘parti-
cular’ es recrea més en l’escenari 
i recorda els dies de Balaguer i 
Desbarrolles. Tot seguit us vo-
lem oferir dues visions molt pro-
peres en el temps però fortament 
contraposades. L’una prové d’un 
literat que ve al municipi com a 
convidat i contempla el poble sen-
se sortir-ne: en la ploma de Fre-
deric Rahola es nota l’empara de 
la gent, de les cases, l’abric de la 
companyonia, tot i que el colpeix 
també la força de l’aigua. L’altra, 
en canvi, centra la seva mirada en 
l’entorn natural. Manuel Rocal de-
cidí fer una excursió a Vallroma-
nes després de llegir una carta a 
‘La Vanguardia’ que explicava la 

Ca les Monges 
(entre 1890 i 1936). 
Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.

Artur Osona. Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya.
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situació dels pagesos de la po-
blació a causa dels estralls de les 
pedregades i la sequera. La seva 
descripció, basada en l’itinerari 
previ d’Osona, destaca per la seva 
força i desesperança –no tot eren 
flors i violes. En passar per Alella 
per dirigir-se al Vallès, topà amb 
un municipi davastat per la fil-
loxera, amenaçat per les aigües, 
erm.

‘Dejando a un lado el Masnou, 

emprendimos enseguida el 

camino de la riera de Alella. 

En su álveo seco y arenoso 

marchan pesadamente las 

mulas y se hunden las rue-

das: de vez en cuando después 

de lluvias torrenciales se lle-

na de bote en bote y se convier-

te en río avasallador. Unos 

pobres húngaros nómadas 

fueron sorprendidos por una 

avenida y arrastrados al mar 

que escupió a los pocos días 

sus cadáveres, con ese desdén 

con que devuelve el mar sus 

despojos á la tierra.’

‘A uno y otro lado de la Riera, 

cerca de la desembocadura, 

se levantan rocas macizas 

que forman como el portal de 

aquella fértil y encantadora 

comarca de Alella. Compren-

do la afición que han mostra-

do los barceloneses á erigir 

quintas en aquellas márge-

nes deliciosas donde crecen 

las cepas, los naranjos, los 

avellanos, los algarrobos, 

formando verde y lujurioso 

tapiz en cuyo fondo se nota 

la gradación desde el verde 

amarillento de la vid al verde 

oscuro del algarrobo. ¡Y luego 

que abundancia y profusión 

de flores y frutos!’

‘Al entrar en la quinta del 

señor Boy, quedamos sor-

prendidos de la hermosura de 

la vegetación y del buen cui-

dado del cultivo. Los caminos, 

arenosos están limpios como 

piel de armiño; mil doscien-

tos rosales de variadas espe-

cies adornan sus margenes;

árboles frutales repletos de 

sazonados frutos se apoyan 

en las paredes, y los cuadros 

están poblados por centenares 

de naranjos entre cuyas hojas 

siempre verdes llamean toda-

vía frutos de las pasadas co-

sechas. Nos llamó la atención 

ver los naranjos con sus rai-

ces casi al descubierto, teni-

endo alrededor del tronco pro-

fundo hoyo, y el inteligente 

colono nos contó como de esta 

manera se evitaba la enferme-

dad que solía producirse en la 

parte que enlaza al tronco con 

las raices. Me recordaron esos 

naranjos los niños que en ple-

no invierno van por esas ca-

lles con las piernas desnudas, 

con lo cual quiere procurár-

seles una fortaleza que cuesta 

muchas veces cara á su débil 

organismo.’

L’economista i polític Frederic 
Rahola i Trèmols va ser fundador 
de la revista ‘Mercurio’. El 1905 
va ser escollit diputat de la Lliga 
Regionalista per Barcelona i dos 
anys després per Igualada. A més 
dels diversos càrrecs que ostentà 
i de les obres –nombroses– que 
llegà en matèria d’intercanvis co-
mercials entre Espanya i Amèrica, 
Rahola fou també un autor litera-
ri respectat i col·laborador de ‘La 
Vanguardia’. Fou autor del cèle-
bre poema ‘La llengua trossejada’, 
que va presentar als Jocs Florals 
el 1902. 

‘Subimos luego al elevado mi-

rador de la quinta [Can Boy] 

y nos deleitamos con la her-

mosa vista que desde allí se 

disfruta. En el fondo está el 

blanco pueblo, destacándose 

en la verdura cómo un cisne 

en el césped; enfrente se dis-

tingue la montaña de San Ma-

teo, desde cuya cima se divi-

san a la vez el llano del Valles 

y el llano de Barcelona; detrás 

los montes que conducen á la 

Ca les Monges 
(1931). Fotografia 
de Josep Danés 
i Torras. Arxiu 
Fotogràfic Centre 
Excursionista de 
Catalunya.
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Conreria; en lo alto y no muy 

lejos el cementerio del Mas-

nou y el campanario de su 

iglesia, y en último término 

el mar, cuyas modulaciones 

llegan graves y solemnes. Los 

efluvios delicados de la mag-

nolia ascienden hasta aquel 

sitio; enmedio de la verdura 

de infinitos matices está la 

riera árida, recta, de un solo 

color, como esos pasillos que 

se colocan en el centro de una 

alfombra; en todas partes 

aparecen quintas de reciente 

construcción, extensas ala-

medas, bosques de naranjos. 

El sol ilumina espléndido 

el paisaje, vertiendo color y 

alegría doquiera; sus rayos 

de luz son como pinceles que 

difunden el color azul en el 

mar, desparraman el verde 

por el paisaje, manchándolo 

de puntos blanco y rojos con 

las flores de la magnolia y las 

naranjas que brillan entre el 

follaje.’

‘Fuimos también á la igle-

sia, construida á mediados 

del siglo XVII. Nada tiene 

de particular, á no ser su 

blancura y carácter risu-

eño en armonía con el resto 

de la población. El rector en 

tono familiar y bonachón, 

predicaba á unas cuantas 

beatas sobre la eficacia de la 

confianza absoluta en Dios. 

Desde el recinto sagrado se 

oía perfectamente el piano 

de manubrio que tocaba en 

la plaza, llamando al baile á 

los jóvenes y muchachas de 

la población; mientras el rec-

tor explicaba el milagro del 

paralítico, tocaba el organi-

llo una polca endemoniada 

que distraía á mas de una 

oyente. Allí estaba el gran 

enemigo, el rival de todos los 

párrocos, que sienten por fu-

erza en todas sus vísperas el 

influjo del baile dominguero.’

Frederic Rahola, 
La Vanguardia, 21/07/1888

‘De Masnou tomé tartana has-

ta Alella, y de pronto pude ver 

que el trozo de carretera de 

Masnou á Alella, que se esta-

ba terminando, ha sido casi 

destrozado por la inmensa 

mole de agua, de 7 palmos de  

altura, que bajó a ella para- 

lela por la riera, llevándose las 

paredes construidas, arras-

trando la grava y tierra de nu-

evo puesta, y dejándola llana 

como si nada hubiera existido. 

Llegado á la población me con-

taron innumerables desgraci-

as personales acaecidas por la 

fuerte avenida de aguas en la 

riera, que sirve actualmente de 

camino y que atraviesa la po-

blación en su punto más cén-

trico, siendo la más tétrica la 

de haber sido arrastrados por 

la corriente tres infelices cria-

turas, que, entregadas al sueño 

debajo de un puente, precie-

ron ahogadas, yendo á parar 

al mar, frente a la estación del 

Masnou.’

‘En Alella paredes de huertas 

sólo se ven, pues éstas son 

yermos no cultivados, don-

de sólo troncos de naranjos y 

malas hierbas crecen; y a no 

ser las propiedades del Mar-

qués de Alella, de inmenso 

Vista general del 
poble (entre 1880 i 
1912). Fotografia de 
Lluís Marià Vidal. 
Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.

Frederic Rahola vist per Ramon Casas. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

VIATGERS I PASSAVOLANTS



20

arbolado y jardín, y las de 

don Antonio Rovira y Anselmo 

Clavell de grandes huertas de 

frutales, podría decirse que 

ni un solo árbol sano existe 

en la población. Sus viñedos, 

casi muertos por efecto del 

pedrisco de estos dos últimos 

años y la filoxera, hacen que 

las montañas que circuyen al 

pueblo presenten un aspecto 

triste y desolado, por falta de 

verdor y arbolado.’

Manuel Rocal, Jornadas de 

excursionista, 1893

Només cinc anys separen aquestes 
dues visions. Cinc anys i la malura, 
la temuda fil·loxera que a principis 
de la dècada de 1880 sacsejava ja 
el Maresme. Tant havia canviat 
tot? És evident que la mirada diu 
molt de l’observador, però és ben 
veritat que l’un –Rahola– es delec-
ta en una visió idílica d’Alella des 
d’una finca d’estiueig i que Rocal, 
com a excursionista ‘professional’, 
es despulla de l’abric de l’amistat i 
es mira l’entorn, tal qual.

Al segle XX aquesta visió es 
tornaria a capgirar i l’optimisme 
guanyaria de nou adeptes. Ho 
deixem per a una altra entrega. 
Volem acabar, però, amb una re-
flexió molt assenyada de Rahola 
a propòsit de l’entusiasme que tot-
hom mostrava per la qualitat de 
l’aigua de la Font de la Salut:

‘Una de las cosas que mayor 

gracia nos produjo fué el em-

peño de los habitantes de Ale-

lla en hablarnos de la bondad 

y virtudes de sus aguas, ellos 

que tienen un vino digno de 

figurar en mesas de prínci-

pes.’

Sembla que, almenys això, ja ho 
hem arreglat. 

Can Lleonart (1912). 
Fotografia de Josep 
Salvany i Blanch. 
Biblioteca de 
Catalunya.
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