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La família Sala Garcia a les bordes de Virós amb un pastor i en Cintet de la polla 
de Tírvia, el darrer traginer de Catalunya.
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NOTA LIMINAR 

Al meu pare, l’Anton Sala-Cornadó, 
que tant estimava els Pirineus.
A l’Ernest, l’Anna i el Bernat, 
amb arrels profundes al Pallars.

Ara fa cinquanta anys, a les terres altes del Pirineu català ens vàrem trobar una 
manera de viure i de veure el món que havia perdurat sense gaire alteracions. La 
descoberta de les muntanyes ens vinculava als pioners que les van recórrer feia més 
d’un segle. 

Encara ressonen emocions viscudes en aquell racó del Pallars, quan entrevèiem 
un paisatge humà arrelat a la tradició, que ens permetia situar-nos en una topogra-
fia plena de misteris, d’històries explicades entre murmuris. Era un temps i un país 
on els testimonis d’aquell patrimoni heretat —i que per a nosaltres, forasters, era 
estrany— es barrejaven amb el record encara viu de la Guerra Civil, amb trinxeres 
desertes davant per davant d’on hi havia hagut el front i la presència d’algunes bom-
bes abandonades perillosament. 

És evident que moltes coses han canviat. No obstant això, les muntanyes ro-
manen i els vestigis singulars del passat ens permeten desvelar riqueses in-
tangibles. De fet, no inventem, sinó que descobrim una mena de pertinença 
espiritual al lloc. Vàrem ser dels primers estiuejants de Tírvia i compartíem els 
tres mesos de vacances escolars amb els nens i les nenes d’allà. Quan hi vàrem 
arribar —la Pasqua de 1966— encara hi havia força gent al poble, funcionaven 
dues fondes, Nadalet i Perutxo, els bars de la Martineta i Casa Cisco, la Balbina 
venia carn, pels carrers ens topàvem amb les vaques del Ton del Metge, del 
Putxó, de l’Esteve, del Cisco, i el ramat del Juanito de Gendret transitava cap 
als prats i l’ermita de la Mare de Déu del Roser; el doctor Lluís Ferrer era un 
reconegut especialista en parts i posseïa una de les col·leccions de fòssils més 
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importants del país, la Guàrdia Civil convivia amb les famílies de tota la vida; 
Pepe Bringué, el guardabosc, ens feia conèixer racons i cançons de la comarca; 
Romà, el pastisser, sovint rememorava la seva estada a França, i l’estudiant de 
Burg ens ensenyava quines eren les herbes remeieres mentre mossèn Joan feia 
sermons incendiaris a l’església... Llavors, per les Cantarelles d’Estiu, que eren 
les colònies que l’Orfeó Lleidatà organitzava cada any, van anar desfilant tot 
un seguit de personalitats de renom que vàrem tenir la sort de poder escoltar, 
com el geògraf Pau Vila, l’historiador Josep Lladonosa i el seu fill Manel, tam-
bé historiador, i per Can Pistraus —nom amb el qual el pare va batejar l’antic 
estudi que havia comprat i que es va convertir en una mena d’abadia laica— 
va fer estada gent molt pintoresca, que fóra difícil d’enumerar sense deixar-se 
algú. No obstant això, recordo les estades d’amics i familiars, les visites de Joan 
Lluís, autor de Records de la meva vida de pastor i El meu Pallars, el poeta Rafael 
Alberti, l’escriptor Miquel Arimany, el cantant Pau Riba, el pintor Lluís Ventós, 
l’escriptora Maria Barbal, i un llarg etcètera. Dels xalets d’estil suís que es varen 
construir al cap de la vila, hem d’esmentar El Vent, el primer que Joan Enric 
Farreny i Dolors Sistach van fer construir, seguits dels dels Solans, dels Arturo, 
Les Rodes, dels Quintana... El darrer dels xalets se’l va construir Josefina Cas-
tellví, la primera dona que va anar a l’Antàrtida. 

Tírvia està situat en una talaia privilegiada, en una cruïlla magnífica de ca-
mins i d’històries. 
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Bitllets de l’empresa  
Alsina Graells (c. 1960).

Lluís Marià Vidal, Tírvia (1894). 
Museu Geològic del Seminar 
Conciliar de Barcelona.
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«QUADERNS D’ART I NATURA»

Amb Visions dels Pirineus encetem la col·lecció «Quaderns d’Art i Natura» del 
GRACMON-UB, que neix amb la idea d’enregistrar imatges i paraules que, 
d’una manera o d’una altra, relacionen el terreny de les arts amb la natura.  

Estrenem aquest primer quadern amb un recorregut episòdic per les 
muntanyes pirinenques en què podreu trobar anotacions diverses, dibuixos, 
croquis, imatges, fragments literaris, pensaments..., en una espècie de retaule 
compositiu que no pretén ser una història ordenada dels Pirineus. Al llarg 
d’aquestes pàgines ensopegareu amb diversos i variats episodis d’un imaginari 
col·lectiu en què podreu descobrir, com si fossin «objectes trobats», moments 
i imatges que es relacionen amb mites, històries, llegendes, rondalles, arts, 
tradicions i símbols. 

Com que els llibres, els articles i les referències existents sobre els Pirineus 
són molt nombrosos i alhora dispars pel que fa a l’abast, l’objectiu i la cronolo-
gia, els referents que van apareixent a les notes a peu de pàgina formen un cert 
sentit d’ordre que busca establir connexions de tot tipus. En el trànsit que va 
de la Renaixença al Modernisme és quan s’origina un determinat relat sobre el 
territori, que té ingredients de descoberta, d’estudi científic i de valoració pa-
trimonial, però, sobretot, de recorregut excursionista. Perquè, en aquell temps, 
l’excursionisme va néixer guiat per un afany col·lectiu de descoberta de la natu-
ra i de la història. Així, seguint aquests paràmetres i tot parafrasejant Brusatin, 

Josep Armet, Un país. Record dels Pirineus (1866), oli sobre tela, MNAC (dipòsit de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi), Barcelona.
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resseguim «les dues majors invencions de l’home, tan similars i tan diferents: 
paraules i imatges».1

En aquestes pàgines les visions són l’eix vertebrador comú, i poden venir 
tant del camp de les ciències com del de les lletres o bé les arts. De manera que 
la selecció discorre entre diverses formes de veure i d’interpretar el complex 
concepte de natura. 

A finals del segle xix els Pirineus eren vistos com una serralada que ens 
aïllava d’Europa. Això va canviar en part gràcies a l’enginyer de mines Lluís Ma-
rià Vidal, tal com posa de manifest Julio Gómez-Alba en la seva biografia: «Els 
mars que ens havien banyat des de temps immemorials eren els mateixos, les 
terres eren les mateixes, els fòssils eren els mateixos. Aleshores pocs ho arriba-
ren a entendre. Tanmateix, el salt que va fer Vidal fou, diguem-ho sense embuts, 
gegantí [...] erigí amb una tenacitat admirable una explicació de la serralada que 
fins avui només ha estat modificada de manera parcial».2 D’una banda, aquestes 
són unes visions dels Pirineus de disciplines científiques que s’estan gestant en 
aquell moment i que amplien el coneixement de la biografia de la Terra i de les 
diverses fases d’evolució des dels seus orígens. 

D’altra banda, el sentit que pugui tenir de l’alta muntanya un habitant de la 
ciutat és evanescent, força difús i llunyà. És el poeta Joan Maragall qui millor 
evoca imatges del passat en diàleg amb el present en forma de Visions. Amb 
data 9 de gener de 1900, en una carta dirigida al compositor Felip Pedrell, co-
menta que amb aquest títol vol publicar alguns poemes, «és a dir, figures de 
personatges llegendaris catalans tal com pot veure-les un poeta d’avui [...] es 
podria trobar quelcom de les mares de l’ànima catalana i de la seva evolució».3 
També el 1906 Juli Vallmitjana va escriure «Visió del Pirineu», en què recordava 
l’estada pirinenca del 1896 amb els seus amics Isidre Nonell i Ricard Canals. Va 
ser en aquell viatge quan van eixamplar el camp de visió de les excursions pictò-
riques que els de l’anomenada Colla del Safrà havien fet per Sant Martí de Pro-
vençals, a les quals cal afegir la descoberta del paisatge humà de la vall de Boí. 

1   Text traduït i extret de M. Brusatin, Historia de las imágenes, Madrid, Julia Ollero, 1992,  
p. 18. 

2   Julio Gómez-Alba, Lluís Marià Vidal (1842-1922). Biografia, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
Museu de Geologia, 1992, p. 43.

3   Joan Maragall, Obra completa, Barcelona, Selecta. 
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Podem dir que en tot acte creatiu la temporalitat i l’eternitat s’entrecreuen. 
Walter Benjamin diria que les visions que no es refereixen a un sentit místic són 
una «il·luminació profana». Per això aquí us volem oferir el traçat d’un itinerari 
multidisciplinari que va resseguint il·luminacions creatives i ens situa en la vi-
sió d’un paisatge ampli que emergeix de les belles línies del temps, dels racons 
insospitats de les muntanyes pirinenques, on la memòria i la història cultural 
tenen lligams molt profunds. Ens movem entre la memòria voluntària i la me-
mòria afectiva, que ens mena als records, veritable matèria primera de la histò-
ria que volem relatar, en una mena d’evocació que busca fonts on abeurar-se. 
Quan recollim testimonis, indicis, objectes i indrets que formen referències 
significatives del passat, i interroguem i interpretem la natura, es produeix una 
fusió convertida en narració en què la invenció esdevé una ressonància.

Voldria donar les gràcies de forma especial a Meritxell Anton, que des del 
primer moment em va encoratjar a tirar endavant el Quadern, Maria Assumpta 
Barjau, Glòria Escala, Maria Lluïsa Muntada, Aitor Quiney, Mireia Rossich (Mu-
seu Víctor Balaguer), Daniel Montesdeoca (Museo Néstor), Sergi Cubell, Fer-
nando Lázaro (Arxiu Comarcal del Pallars Jussà), Carme Carreño (MAE-Ins-
titut del Teatre). També als companys de ruta del projecte de recerca (Enric 
Ciurans, Pere Capellà, Carmina Salvatierra, Sergio González-Crespo i Toni 
Galmés), als geòlegs Enric Aragonès i Jaume Gallemí, a Ramon Barnadas, de 
Fotoconnexió, i sobretot a les muntanyes, que sempre han estat l’alè inspirador 
que intensifica la vida. 
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PREFACI

Fins i tot l’amant del mite és, en certa manera, filòsof, 
ja que el mite es compon de meravelles.

Aristòtil

La rigorosa imitació de la natura, fins a la més mínima 
particularitat, ha de ser l’aspiració de l’art; però la ri-
gorosa i també esclava imitació de la natura és pròpia 
de l’art maldestre... la tasca del pintor de paisatges no 
és la fidel representació de l’aire, l’aigua, les pedres i 
els arbres, sinó que són la seva ànima i el seu senti-
ment el que ha de reflectir-se.

Caspar David Friedrich
 

Un cedre és lo Pirene de portentosa alçada;
com los aucells, los pobles fan niu en sa brancada.

Jacint Verdaguer

El cos de Pirene, sepultat sota enormes pedres amb les quals el seu amant Hèr-
cules el va cobrir, constitueix l’alma mater dels Pirineus. Des de l’Atlàntic fins 
a la Mediterrània, la serralada pirinenca ondula entre mars i llums, alhora que, 
com les branques d’un arbre assegut —que diria Verdaguer—, s’estira pel nord 
i el sud de la terra ferma, entre la depressió del riu Ebre i la de la Garona. Una 
geografia i una cultura compartides per catalans, occitans, aragonesos, navar-
resos i bascos. 

Caspar David Friedrich, Caminant damunt un mar de boira (1817)
oli sobre tela, Kuntshalle, Hamburg. 
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Va ser amb la Renaixença que es va configurar un tipus de relat èpic sobre 
els Pirineus que se situa i s’endinsa en les profunditats del temps. De manera 
que, significativament, Mossèn Cinto Verdaguer a L’Atlàntida fa referència a la 
seva formació apel·lant al mite d’Hèrcules. Aquest heroi també es relaciona amb 
la fundació de Barcelona en el moment en què, convertit en lleó, davalla del cap 
de Creus fins a Montjuïc. De fet, Verdaguer recull un compendi de mites sobre 
el qual s’edifica un nou mite, que es fonamenta en una interpretació en clau 
romàntica de la natura i la cultura. 

El programa iconogràfic del Palau Güell està inspirat en l’obra verdagueria-
na. La relació del poeta sacerdot amb l’arquitecte Antoni Gaudí «es mantingué 
fins a la mort del primer [...] Gaudí tenia un exemplar de la primera edició de 
L’Atlàntida en la seva reduïda biblioteca de la Sagrada Família i el llegia sovint, 
així com un altre exemplar de Canigó».4 Cal destacar la imatge Hèrcules buscant 
les Hespèrides, pintada per Aleix Clapés, en què el «moment escollit» sembla fer-se 
ressò de la visió esfereïdora del Pirineu en flames, de l’incendi del qual esclaten 
les muntanyes: «Que gran Hèrcules allargant amb lo sepulcre de Pirene la cordi-
llera a què ha dat nom [...]!».5 Clapés també va fer les decoracions murals del pa-
lau dels Güell i una altra pintura on apareix representat Hèrcules amb el cos de 
Pirene (conservada actualment al MNAC). D’altra banda, la trama i el caràcter 
del mite els mostra de forma magistral el pintor canari Néstor Martín Fernández 
de la Torre a Hèrcules entre flames amansint el túmul de Pirene (1909). Aquestes 
són algunes de les representacions del sorgiment de la muntanya a partir del 
mite clàssic, encara que existeixen altres llegendes que també se’n fan ressò. 

L’evocació del retorn als orígens és una concepció romàntica de la natura 
com a reflex del sentiment i de l’estat de l’ànima que esdevé una de les carac-
terístiques essencials del canvi de sensibilitat. En els llocs comuns on s’exalça 
la força creadora, que engendra la trobada entre escriure i contemplar, hi ha 
l’experiència estètica. La pintura esdevé poesia muda, mentre que la poesia és 
una pintura parlant. D’aquesta manera, al llarg del segle xix la pintura d’histò-
ria i el gènere paisatgístic triomfen. El sentit de la natura, la manera d’observar-la 
i l’experiència que ens acosta al misticisme dels poetes conflueixen en un art 
inspirador que s’aproxima a la bellesa del món. A través de la contemplació de la 

4   Joan Bassegoda, «Verdaguer, els Güell i Gaudí», Anuari Verdaguer, 1986, Actes del I Col·loqui sobre 
Verdaguer, Vic, Eumo, 1987, p. 218.

5   Jacint Verdaguer, L’Atlàntida, Barcelona, Ed. 62/La Caixa, 1979, p. 20. 
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natura s’estableix un contacte espiritual amb la creació, amb una concepció de 
la bellesa que esdevé una manifestació de l’infinit en el finit, com una espècie 
de teofania que amaga un tresor només perceptible als ulls de la imaginació 
creadora, capaç de fer visible l’invisible. Ja en l’obra de Novalis, traduïda al català 
per Maragall, trobem alguns dels fonaments d’aquesta visió. En la novel·la Enric 
d’Ofterdingen narra una experiència d’iniciació i aprenentatge, i és significatiu 
veure que la mateixa natura acaba fent poeta el protagonista: «En els cims de les 
muntanyes brillaven els vels lluminosos de les neus acolorides, i en la plana reia 
una fresca verdor».6 Es tracta d’una visió de caire panteista que troba l’ideal en 
la flor blava —la que floreix secretament en el blau infinit del cel, en el blau de la 

6   Joan Maragall, Obra completa, Barcelona, Selecta, p. 632.

Néstor Martín-Fernández de la Torre, Hércules amasando el túmulo de Pirene (1909), oli sobre tela, 
Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria.
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muntanya llunyana—. Novalis mescla de forma prodigiosa poesia, ciència i mà-
gia, un fenomen que té una gran repercussió en el romanticisme i el simbolisme, 
amb derivacions més endavant cap al surrealisme.

Com hem dit, els romàntics aspiren a acostar-se al paisatge i desvetllar 
emocions. I les muntanyes són una font inexhaurible de curiositats i merave-
lles. Alguns s’hi van acostar amb una actitud contemplativa; d’altres, amb un 
esperit descobridor. Una de les visions que ens transporta a l’esperit poètic 
que s’ha de reencarnar per fer-se visible és el Caminant damunt un mar de boira, 
de Caspar David Friedrich. Situats com a espectadors en la mateixa posició 
que el viatger i seguint els passos dels pelegrins o dels caminants a través del 
paisatge, arribem a l’expressió més profunda de sentiments i pensaments. És 
el que Franz Schubert també va recollir magistralment a Die Winterreise (Viatge 
d’hivern), obra en què el primer lied marca el to. A partir d’un poema de Müller, 
la música pren el ritme de marxa i ens convida a endinsar-nos en la tristor 
del caminant mentre recorre un paisatge hivernal —el del seu hivern vital—. 
D’aquesta manera, el trànsit pels camins de la nova sensibilitat prefigura l’inici 
d’un recorregut que abraça quimeres i utopies. 

Hèrcules buscant les Hespèrides, avui 
desaparegut, a la façana de llevant 
del Palau Güell (c. 1892). Fotografia: 
F. E. Puig. Biblioteca Nacional de 
Catalunya.
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Aleix Clapés, Hèrcules i Pirene (c. 1891), MNAC, Barcelona.
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VISIONS EPISÒDIQUES

La polisèmia del terme visió denota una significació múltiple. Quan es refereix 
a ‘episodi’, entès com el fragment d’una obra que té la seva unitat d’acció, és 
quan podem transitar per diversos passatges del període i per la seva diversitat 
de tendències. 

La visió estereotipada de la ruralia contrasta amb l’experiència viscuda, 
directa i personal dels poetes i dels excursionistes. I encara que la visió que 
tenen de la muntanya els habitants de la ciutat no és la mateixa que la dels 
que hi viuen, el sentit propi o el significat figurat de la visió comporta, a més 
a més, tant el que es veu com el que se sent, el que es pensa o es comprèn de 
cada indret visitat. Així, copsar en tota la seva dimensió «l’esperit dels llocs»7 és 
una forma d’aproximar-se, de relacionar la tradició ancestral del territori amb 
la interpretació i la cerca de nous significats, de manera que tractar de l’esperit 
d’un lloc és prendre en consideració el seu costat viu i acceptar que la seva 
història no està completament fixada en el temps i l’espai. De fet, com indica 
Annette Viel, el lloc encarna una visió compartida entre memòria i història, una 
visió que troba passarel·les entre el jo, el nosaltres i els altres. Aquestes visions 

7   Annette Viel, «Quand souffle l’esprit des lieux», a Actes du Colloque Médiation Culturelle dans un 
Lieu Patrimonial en Relation avec son Territoire, Château de Kerjean, 2001, p. 45-51.

Eugène Viollet-le-Duc, Circ de Gavarnie, aquarel·la, 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, París. 
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es contraposen al fenomen de massificació que entre els segles xix i xx s’estava 
produint a les ciutats. Això és el que Raimon Casellas expressa perfectament 
al proemi de Les multituds:
 

Mes, a mi per a les visions humanes que m’he proposat evocar, l’enigma no em fa 
nosa ni em desespera tampoc; ans, com tota cosa arcana, me sedueix i m’atrau. 
Jo no vull pas a tall de filòsof reduir a lleis la complicació i la incoherència de 
semblants fenòmens: sinó a manera d’artista, anotar-ne el gest i, si puc, mos-
trar-ne el símbol.8 

L’enigma amaga el misteri de la manifestació que els pensadors intenten 
discernir i els artistes, suggerir. La visió de la natura dels naturalistes contrasta 
amb la dels simbolistes, que deixen de banda la imitació per assolir un acte 
creatiu amb l’ajut de la imaginació, com novament planteja Casellas: 

Tots sabem que els aspectes naturals, al transformarse en obra d’art, constant-
ment se rectifiquen mercès a la influencia subjectiva de l’artista traductor, i que, 
per consegüent, tota traducció pictòrica, a més de portar impresos reflexos del 
natural, porta sempre involucrats més o menys elements de la idiosincracia de 
l’artista.9

Perquè l’artista és un intèrpret que ens acosta a la natura i ens fa partícips 
de la seva bellesa oculta. 

8   Raimon Casellas, Les multituds, Barcelona, Selecta, 1953 (1906), p. 33.

9   Raimon Casellas, Etapes estètiques, Barcelona, Societat Catalana d’Edicions, 1916, p. 40.

Miquel Renom, Paisatge  
amb església (sense data),  
gelatina de plata amb tocs  
de pastel sobre paper, MNAC, 
Barcelona.
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LA DESCOBERTA DE LA MUNTANYA 

Quan els habitants de la terra baixa penetren en els territoris desconeguts de 
les altes terres pirinenques, descobreixen un univers ignot. Com diu Francesc 
Roma, en la història del descobriment de la muntanya10 s’oposen diversos ava-
tars en lluita de cosmovisions, creences que formen una manera d’observar el 
món i que caracteritzen comunitats, que podem encarar des de fora i des de 
dintre. A finals del vuit-cents, la muntanya deixa de ser exclusivament un espai 
imaginari recreat per la poesia per esdevenir en si mateixa un motiu inspirador 
i d’estudi, que es plasma en els reculls de dades i les descripcions d’excursio-
nistes, alhora que esdevé una imatge capturada pels pioners de la fotografia. 
Segons Ramon Barnadas, els fotògrafs de muntanya europeus, ja a les dècades 
de 1850 i 1860, feien expedicions fotogràfiques als Alps i als Pirineus. Així, l’es-
tiu de 1853 el noble francès Joseph Vigier va obtenir diversos calotips que va 
incloure en el seu Album des Pyrénées, inici del que després van ser algunes de 
les vistes més cèlebres de l’alta muntanya, que a finals de segle tenien ja una 
gran difusió. 

El 26 de novembre de 1876 va néixer l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques amb la idea d’investigar «tot quan meresca la preferent atenció 

10   Francesc Roma, Del Paradís a la Nació: la muntanya a Catalunya, segles xv-xx, Barcelona, Cos-
setània, 2004. 
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sota els conceptes científic, literari i artístic de la nostra benvolguda terra».11 
El 1878 es produí una escissió a l’entitat de la qual sorgí l’Associació Catalana 
d’Excursions i el 1890 totes dues entitats es fusionaren per fundar el Centre 
Excursionista de Catalunya (Club Alpí Català). Aquestes entitats van contribuir 
a fer accessibles les muntanyes a la societat urbana i van tenir un paper molt 
rellevant en el recull de contalles populars, tradicions, plantes, minerals, i un 
ampli ventall d’interessos que van permetre conèixer i estudiar el país en tota la 
seva magnitud. També és interessant destacar que en els inicis del muntanyis-
me trobem lligams amb els clubs alpins existents a Europa, amb un emmiralla-
ment especial amb França. Per exemple, l’agost de 1879 van assistir a la reunió 
dels clubs alpins de Luz i Gavarnie una representació de l’Associació Catala-
nista d’Excursions Científiques i una de l’Associació d’Excursions Catalana. En 
aquella ocasió, de manera significativa, Mr. Favre declarava: «La montanya és 
nostra pàtria comuna; sa grandesa imposant y sublime, sa elevada poesia, los 
secrets que’ns ocultan sas entranyas, tot en ella acusa lo poder de Deu».12 

Entre el 1878 i el 1891, l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques 
publicà mensualment el butlletí L’Excursionista. Des de les seves pàgines podem 
anar resseguint detalladament les activitats i les iniciatives que s’anaven duent 
a terme. Un dels episodis que es destaca en el primer número és l’aparició del 
primer fascicle de l’Àlbum Pintoresc i Monumental de Catalunya el maig de 1878, 
fruit de la col·laboració entre Antoni Massó, ajudat per Garcia Villamala, i el 
fotògraf Mariercurrena, i amb làmines comentades per literats. 

Les escenes de muntanya es van anar introduint en les col·leccions vistes 
amb fins comercials, sobretot amb l’aparició de la targeta postal. També les me-
mòries d’excursions, amb descripcions de camins, paratges, persones i visions 
panoràmiques, ens permeten recompondre itineraris. Per exemple, en el But-
lletí de l’Associació d’Excursions Catalana de 1879 va publicar «Duas excursions 
a través dels Pyrineus de Catalunya y Aragó», resum de les conferències sobre 

11   Aquests eren els objectius d’un petit grup de joves encapçalat per Josep Fiter i Inglés que es va 
constituir a la platja de Montgat en associació, una entitat que va dur a terme nombroses activitats 
relacionades amb la salvaguarda del patrimoni i amb el muntanyisme. Vegeu L’Excursionista: Bo-
lletí Mensual de l’Associació Catalanista d’Excursions Científicas (1891-1891), Biblioteca de Catalunya, 
consultable en el dipòsit digital de documents de la UAB. 

12   «Conferència Internacional dels Clubs Alpins y XV Junta General del Club Alpí Suís, cele-
brades a Ginebra, els dies 1, 2, 3 i 4 d’agost de 1879», Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana, 
Barcelona, Imp. La Renaixensa, 1879, p. 6. 
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les excursions del comte de Saint-Saud de Bordeus i de Maurice Gourdon de 
Luchon. Altres rutes que cal resseguir són la del Puigmal (Ripoll, vall de Ribes, 
Queralbs, església, objectes de culte, vall de Núria, santuari, pla dels Aguacers, 
coma de l’Embut, cim del Puigmal, observacions, baixada, coma de Vaca, vall 
del Ter, Llanars, església, Camprodon), la del Pirineu oriental, el Canigó, les 
valls d’Andorra, i el Pallars i la Ribagorça. Volem destacar que el 22 de juliol de 
1880 un grup d’excursionistes, entre els quals hi havia Santiago Rusiñol, van re-
córrer el Ripollès: des de Ribes de Freser fins al Taga, passant per Sant Joan de 
les Abadesses i acabant a Ripoll. En l’Anuari de l’Associació Catalana d’Excursions 
se’n va recollir la crònica, acompanyada de dibuixos de l’artista: 

Belles muntanyes del Pirineu, voreres encisadores del Ter, claustre encantat de 
Ripoll, carrers ombrívols de Ribes, adéu-siau!

Jo guardaré sempre al fons del meu cor, en les més amagades fibres de les 
meves entranyes, una recordança d’amor envers vosaltres, jo conservaré grava-
des les vostres imatges en el meu esperit com un dels records més preuats de 
la meva jovenesa, com un dels somnis més agradosos de la meva vida, com una 
suau aroma del meu amor a la pàtria i a l’art.13

El 1881 es van recollir en el mateix anuari les investigacions sobre la his-
tòria, l’arqueologia, l’epigrafia, les ciències naturals, la topografia, l’estudi de 
tradicions i els cants populars de la terra, en un bell volum de 584 pàgines amb 
50 gravats. Tot plegat compila un seguit de disciplines que es complementen 
i adquireixen especificitat. En l’imaginari dels folkloristes i dels artistes, els 
Pirineus representen un espai primigeni i autèntic, allunyat de la ciutat. Amb 
l’afany de mostrar la realitat objectiva, els artistes seguidors de Ramon Martí 
i Alsina coincideixen en el temps amb els treballs i les visions de l’excursio-
nisme científic. Com a capdavanter en els estudis de la muntanya va ser re-
conegut Lluís Marià Vidal i Carreras,14 enginyer de mines que s’havia format a 

13   Santiago Rusiñol, «Impressions d’una excursió al Taga, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll», 
Anuari de l’Associació Catalana d’Excursions, vol. i, 1881, p. 29.

14   Julio Gómez-Alba, «Lluís Marià Vidal i Carreras», a Ciència i tècnica als Països Catalans, Barce-
lona, Fundació Catalana per a la Recerca, 1995. Pel que fa a les fotografies, Ramon Barnadas està 
estudiant les imatges conservades al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona. Vegeu Ramon 
Barnadas, «Pioners de la fotografia de muntanya a Catalunya», Vèrtex, 254, 2014, p. 30-42. 
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l’Escola de Mines de Madrid amb Lucas Mallada.15 Ambdós treballaren per a la 
Comisión del Mapa Geológico, que havia establert un patró descriptiu per a 
les monografies provincials, amb els apartats de fisiografia, geologia i mineria. 
Dels estudis geològics de Vidal cal destacar Geología de la provincia de Lérida 
(1875) i Cuenca carbonífera de la Seo de Urgel (1883), a més de diferents contri-
bucions sobre excursions per al Centre Excursionista de Catalunya, entitat de 
la qual va arribar a ser president (escollit el 1896). El més destacat és que va fer 
un àlbum fotogràfic, Atlas fotográfico de la provincia de Lérida (1890), que té un 
gran interès. Es tracta d’un recull de vuitanta-una fotografies que dedica a la 
Comisión del Mapa Geológico: «trabajo, si bien desprovisto de toda pretensión 
bajo el punto de vista artístico, pueda contribuir un poco al conocimiento de 
la provincia cuyo estudio geológico me está encomendado».16 Des del 1888 fins 
al 1896 va efectuar tot un seguit de recorreguts pel Pirineu lleidatà que podem 
resseguir amb les seves fotografies. Cal destacar les excursions que el 1895 va 
fer per arribar al cim de la Pica d’Estats per la via catalana.17 Tal com indica 
Ramon Barnadas, «pocs són els textos d’història de la fotografia en els quals la 
muntanya no estigui subordinada a les categories de paisatge, natura o viatge. 
Però si invertim la relació i ampliem els continguts, tindrem una visió general 
de com s’ha interpretat la muntanya, en aquest cas, des de Catalunya».18

A més a més, durant vint anys Vidal va configurar una col·lecció que aple-
gava les millors peces de la paleontologia i la mineralogia catalanes, i també va 
enllestir l’inventari de monuments megalítics del Pirineu català. D’altra banda, 
el seu company Mallada va esdevenir un dels principals intel·lectuals del rege-
neracionisme a Espanya19 i com a estudiós dels Pirineus va publicar Descrip-

15   L’interès dels geòlegs per les muntanyes arriba a la Península amb un retard considerable en 
relació amb França. Vegeu P. Santanach, «Els mapes geològics més antics dels Pirineus i altres 
aportacions dels neptunistes», a Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 21, p. 5-27. És obligatori 
esmentar Casiano de Prado (1797-1866), qui, de la mà d’Édouard de Verneuil, va explorar una part 
dels Picos de Europa l’any 1856. Vegeu E. Villa, «Casiano de Prado, un pionero en la exploración de 
los Picos de Europa», Geogaceta, 23, 1998, p. 161-164. 

16   Ho extrec de Ramon Barnadas, «Pioners de la fotografia de muntanya», p. 40. 

17   Vegeu Excursions a la Pica d’Estats, Barcelona, Cossetània, 2002, col·l. «Pioners», núm. 1. 

18   Vegeu la nota 13. 

19   José Javier Gómez i Inmaculada Alonso, «Lucas Mallada. Un geólogo que intentó reformar 
España», De Re Metallica (Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero), 
14, 2011, p. 91-98. 
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Juli Soler i Santaló, Alpinistes encordats a la glacera de l’Aneto amb el coll Maldito (1907),  
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 
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ción física y geológica de la provincia de Huesca,20 en què analitza, al llarg de 191 
pàgines, l’orografia, les coves, els rius, les fonts i el clima d’aquesta zona; per 
als cims més alts es basa en els itineraris realitzats per Russell, que sens dubte 
va utilitzar per a les seves excursions, en les quals no pretenia altra cosa que 
esbrinar la composició geològica del terreny. 

Tant Vidal com Mallada observen i registren les muntanyes amb la sensibi-
litat de l’ull expert, de l’excursionista científic, que anota en quaderns les dades, 
els indicis, les proves, acompanyades de dibuixos i fotografies, que serviran per 
fer una anàlisi interpretativa. De fet, l’anomenat excursionisme científic veu en 
les forces de la natura el que alguns van trobar en els monuments del passat. 
D’altres també troben en la natura el creador de la bellesa del paisatge, tal com 
defensava el geòleg, espeleòleg, sacerdot i escriptor Norbert Font i Sagué. De 
nou són visions pirineistes que acaben configurant un «mitopaisatge».21 

Els episodis de descoberta de la muntanya són diversos i es produeixen de 
forma simultània. Tot i que no es tracta de fer-ne un recopilatori, volem desta-
car alguna fita important relacionada amb el moviment excursionista. El 1895 
es van mostrar al saló de la seu de La Vanguardia,22 a càrrec de Josep Maria 
Biada, Manuel Font, Cristòbal Fraginals i Josep Maria Roca, diverses fotogra-
fies dels Pirineus fetes pels socis del Centre Excursionista de Catalunya. Un 
any després, al carrer del Paradís, es feien projeccions lluminoses de «clixés 
fotogràfics» d’excursions pirinenques, imatges que transporten la muntanya 
a la ciutat. 

D’altra banda, convé fer esment de l’aparició de les guies dedicades al Pi-
rineu català que van difondre aquells indrets. Cèsar August Torras, president 
en dues ocasions del Centre Excursionista de Catalunya, va escriure nou volums 
de guies i Juli Soler i Santaló va ser l’autor de la primera guia dedicada a la Vall 
d’Aran. Precisament, les paraules de Torras són un bell resum de la conquesta 
dels cims: «La Maladeta ha vist guanyada sa més enlairada punta per alguns dels 
nostres decidits excursionistes. Lo Canigó ha vist sorpreses ses més amaga-
des belleses, lo Puigmal en plena vestimenta d’hivern ha vist sa orgullosa testa 
trepitjada per intrèpida caravana, com ha vist Puigpedrós petjades ses neus 

20    Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España: Descripción física y geológica de la provin-
cia de Huesca, Madrid, 1878. 

21    Tal com l’anomena Francesc Roma en els seus estudis sobre els Pirineus. 

22    Barcelona, 28 de febrer de 1896, p. 2.
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primeres i el Pedraforca abastats els seus enters pals i el Carlit escalada sa 
formidable aresta».23 D’aquesta manera, els pics més destacats dels Pirineus 
apareixen junts. Amb tot, són apassionants les històries de les primeres ascen-
sions, com la de l’Aneto, coronat el 20 de juliol de 1842 per un antic oficial rus, 
un comte francès i dos guies de Luchon, tal com explica Jean Escudier, membre 
del Club Alpí Francès. 

Si revisem les visites i les conferències que es van anar organitzant al carrer 
del Paradís, ens podrem fer una idea del tipus d’activitats que les forces vives del 
país duien a terme. En la conferència «Verdaguer excursionista»,24 que Joan 
Maragall va pronunciar l’any 1906, a manera de síntesi es descriu la visió que es 
té de les muntanyes des de la ciutat: 

Excursió, pera nosaltres habitants de la ciutat, vol dir principalment anar a fora 
ciutat, al camp, a sos llogarets, a les montanyes solitaries, a lo que’n dièm natura 
en oposició a la ciutat obrada i habitada per gran munió d’homes, i al baf espi-
ritual intens que se’n desprèn; no perquè això no sia també natura, sinó perquè 
alló’ns-e sembla que està més a la vora de l’origen amb tota aquella majestuosa 
inconsciència dels començaments. 

Doncs, una excursió, pera nosaltres, es quelcòm d’exquisit, d’excitant. El 
nostre sentit, esmolat per la intensitat de la vida ciutadana, frueix de la natura 
primitiva amb un gran dalè espiritual, com volent apoderar-se’n espiritualment 
i fer-la viure en nosaltres amb el ritme accelerat de la nostra sang enfebrada que 
li manlleva frescor, comunicant-li ardor. Es un bany d’aigua fresca que prenèm 
de tant en tant amb gran dalit, mes no sense esgarrifança [...].25

El poeta tracta del sentiment de retorn a la natura, als orígens primigenis, 
una visió d’allò real que no acaba de coincidir amb la de l’home de la natura, 
que es percep amb una certa estranyesa. Perquè, tanmateix, l’actitud de l’ex-
cursionista contrasta amb la posició del que té un coneixement quotidià de la 
muntanya, del que hi viu: 

23    Josep Iglésies, «Presència de l’excursionisme dins la cultura catalana», a L’excursionisme a 
Catalunya 1876-1976, Barcelona, Fundació Carulla, 1976, p. 29. 

24    Joan Maragall, «En Jacinto Verdaguer excursionista», Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, gener de 1906. 

25    Ibídem.

16718_Visions_del_Pirineu_Interior_Maqueta.indd   29 03/04/17   14:42



V I S I O N S  D E L S  P I R I N E U S

30

Així mateix nosaltres de ciutat semblem orats d’amor davant la natura, que d’un 
cop de vista restem extasiats, i cada flor del camí ens dóna meravella, i una posta 
de sol ens fa plorar, i el pas d’un vol d’aucells, quina alegria!, i la muntanya mig 
emboirada ens és sublim misteri, i pugem a la congesta sols per a tocar la neu 
com criatures. I al costat nostre l’home de la natura resta quiet i serè i té ben 
poques paraules d’alabança: ell coneix bé les senyals del temps i els perills de les 
muntanyes, i els camins dreturers i les marrades, els amagatalls de les bèsties, 
les virtuts de les herbes i les fonts, i els llocs mellors per al repòs, i el nom de 
cada plec de les terres que aprop i lluny obira; però no en parla més de lo just 
ni en mostra cap desfici. Si parla d’un cim alt, diu senzillament que és alegre; si 
parla d’una font, que l’aigua és freda; d’un coll diu que n’és forta la pujada, que al 
cingle hi ha un mal pas, i que l’anar pel món vol delit i bona cama. No és pas que 
no ho estimi, ell, tot allò: ben segur més que nosaltres. Ningú com ell sap mas-
tegar amb amor un bri d’herba, cap mà com la seva per a amanyagar una soca, 
i fins les pedres semblen coneixe’l quan amb el cap del bastó les colpeja com a 
un amic a qui toqués l’espatlla. Nosaltres, amb tot el nostre desfici, en un no res 
l’oblidem, la natura tan sobtadament aimada; mes ell, si el traieu del terrer, tot 
seguit l’enyora i es decandeix, i fins a tornar-hi no sap lo que li passa.

Es palesa que les sensacions envers el lloc no són, de bon tros, les mateixes. 
No és igual aquell que forma part de la terra i l’enyora quan és lluny, que el que 
la visita i la recorre per conèixer-la o estudiar-la. 

El tipus de descripció que es fa dels habitants de la muntanya adquireix un 
caire d’homenatge en les paraules de Rossend Arús, que va escriure en el Diari 
Català un article sobre el poble de la seva mare, Das (Cerdanya):

El caràcter dels fills de Das és franc, lleial i noble. Servicials i complerts, excedint 
a tota ponderació, l’hospitalitat per ells és el compliment d’un deure. Inflexibles 
com l’acer davant de la imposició, dòcils i humils a la súplica o demanda, en ells 
viu i en son cor es guarda la ruda altivesa i la natural bondat innates en nostres 
avantpassats; el geni independent, la primitiva i franca honradesa familiar a la 
nostra terra i el sant amor a la pàtria i a la llibertat com a bons cerdans; en una 
paraula, en tota sa puresa, en ells es troba el veritable caràcter català. A més, 
[Das] és tan poètic, està tan ben situat, té una posició tan magnífica! Voltat 
d’elevades muntanyes, a sa espatlla s’estén en magnífic panorama l’extensa so-
lana que rega benignament el Segre, limitant l’horitzó el gegantesc Pirineu, i 
ses frondoses ombredes, ses regalades i cristal·lines fonts, sos fèrtils camps, sa 
bonica horta, que més bé em pareix un immens jardí i un cel blau i transparent 
que mai, com a regi dosser, li falta, li dóna tal atractiu, fan son conjunt tan me-
ravellosa impressió en el foraster que a ell arriba, que sens recança l’abandona 

16718_Visions_del_Pirineu_Interior_Maqueta.indd   30 03/04/17   14:42



L A  D E S C O B E R T A  D E  L A  M U N T A N YA

31

quan després de retard sobre retard toca en definitiva l’hora d’absentar-se’n.  
I fent-ho amb pena, com havem dit, no és sense la formal promesa de retor-
nar-hi cada any.26

Arús va passar llargues estades a les muntanyes pirinenques i va decidir 
fer aixecar les escoles municipals i la casa del comú de Das, poble nadiu de 
la seva mare, com a testimoni d’estimació. L’encàrrec el va dur a terme el seu 
amic Eduard Fontserè i es va inaugurar el 1892, pocs dies abans de la mort 
d’Arús. Del cercle d’amistats del filantrop, al seu 
gran amic Valentí Almirall li agradava viatjar i 
fer excursions, com a bon catalanista activis-
ta de la Renaixença popular que era. En la re-
vista L’Avenç es va fer ressò de les seves idees 
progressistes, catalanistes i federals. I alguns 
articles de la publicació parlen de cròniques 
d’excursions com la que ell va fer al poble de 
Puigcercós i a Andorra. Un dels fundadors 
de L’Avenç, Jaume Massó i Torrents, que era 
un altre excursionista actiu, el 1883 va es-
criure Lo Freser i el 1888 Notícies històriques 
i arqueològiques de Sant Martí del Canigó. En 
aquest darrer escrit, en l’apartat «Records 
de noi» evocava que «malgrat esser criatu-
res, jo crec que a estones sentiem també la 
poesia de les ruínes; i de tant passejar-les i 
recórrer-les en tots sentits i de tant escol-
tar-ne les llegendes de llavis dels nostres amics els 
vells de Castell, pot esser molt bé que algunes de 
les meves afeccions a coses passades que més avant 
m’han corprès tinguessin principi i fonament en aquell llibre de pedra quals 
fulls passava tant sovint en la meva infantesa. La situació, la solitut, el magic 
nom de la montanya a la qual s’arredossa l’abandonat manestir, ja m’impres-
sionaven pregonament en aquella edat en que tot just comença a penetrar-nos 
la llum de la reflexió. Si mai per mai la moda restauradora arriba fins a tocar les 

26   Diari Català (Barcelona), any ii, núm. 451 (22 setembre 1880), p. 195.

Juli Soler i Santaló, Centre 
Excursionista de Catalunya 
(1912).
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pedres del monument i a segar-ne l’herba, pels meus pobres ulls, que estan tant 
avesats a veure-l, de les ruínes de Sant Martí en fugirà la poesia».27 L’evocació 
romàntica de la ruïna, del pas del temps recobrat, endinsa Massó en una certa 
nostàlgia poètica.

D’altra banda, tal com ja hem ressaltat, el fenomen de l’excursionisme a 
Catalunya es relaciona amb un sentiment compartit d’identitat, tal com diu 
Maragall:  

Ben be un, però ben be dels nostres, perquè’l nostre excursionisme no es pas un 
sport, no es pas un esbarjo, no es pas un estudi, que es un amor; i no es pas, 
tampoc, un amor abstracte a la natura, sinó a la nostra natura; i en això no hi ha 
esquifiment d’esperit, sinó humanitat de sentiment; perquè no hi ha veritable 
amor en el cor de l’home mentres no té un objecte especialment estimat; i mal 
pot estimar un home tota la terra si no comença per aquella de la qual es for-
mat; en l’amor a la patria està contingut l’amor viu a tot lo món, i’l qui en nom 
d’aquest renega d’aquell es que no té ni l’un ni l’altre. Pel nostre cel coneixèm el 
cel, i tota la terra per la nostra terra, i sols el petit amor es gran amor. Qui molt 
abraça poc estreny, i la més estreta abraçada es la més feconda pera tot el món. 
Doncs el nostre amor a la natura viu en l’amor a la natura catalana; Catalunya 
es pera nosaltres compendi del món, i el nostre amor universal en ella es hont 
més eficaçment s’exercita. Per això podèm dir, amb el cap ben alt, que l’ànima 
del nostre excursionisme es l’amor a Catalunya, i en això sí que tots som uns.28

27   Croquis (segona sèrie), p. 16. 

28   Art. cit. nota 24
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Portada del primer Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (1891). 
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Eugène Viollet-le-Duc, Caute-
rets, saltant d’aigua per sota del 
Pont d’Espagne, aquarel·la, Mé-
diathèque de l’Architecture et 
du Patrimoine, París. 

Eugène Viollet-le-Duc, Les mun-
tanyes de la vall de Luchon, des del 
Portillon, aquarel·la-guaix, Mé-
diathèque de l’Architecture et 
du Patrimoine, París. 

Eugène Viollet-le-Duc, Circ de 
Gavarnie, aquarel·la, Médiathèque 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
París. 
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LES GRANS CATEDRALS DE LA TERRA

Des del 4 de maig fins al 15 de setembre de 1833, Eugène Viollet-le-Duc va re-
córrer a peu, amb el seu amic músic Émile Millet, algunes contrades de les valls 
pirinenques i del Llenguadoc. Resten cent setanta-cinc belles aquarel·les del tra-
jecte que van fer caminant i que va esdevenir un veritable viatge iniciàtic, atès 
que aleshores Viollet-le-Duc només tenia dinou anys.29 A manera de manifest, 
el 15 d’octubre escrivia en el seu diari: «En la meva vida, els instants més feliços 
i els més dolços per a mi han estat aquells en què m’he trobat del tot sol amb 
la natura».30 Aquell mateix 1833, John Ruskin també descobreix les muntanyes 
suïsses. Curiosa casualitat, ja que la vista dels Alps significà per a ambdós una 
veritable revelació. 

Ruskin considera les muntanyes com les grans catedrals de la Terra i de 
forma metafòrica les descriu com a cancells de roca, paviments dels núvols, 
cors de torrents i pedres, altars de neu i voltes de púrpura travessades per 
una munió d’estrelles. Meravellat per la seva bellesa, dibuixa i fotografia els 
paisatges alpins amb la idea d’elaborar una mena d’inventari de la natura. Al 

29   Els documents (dibuixos, aquarel·les, cartes i un diari) es conserven en col·leccions públiques 
i han realitzat una llarga travessa (diverses donacions consecutives: 1880, 1967, 2002, 2007, 2011) 
fins a arribar a la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine de París i al Musée Lambinet 
de Versalles. 

30   La traducció és meva. Extret de «Premiers voyages, 1831-1833», a Viollet-le-Duc. Centenaire de la 
mort, París, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 1979, p. 23. 
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llarg del segle xix, la visió ruskiniana del temple de la natura com a font pri-
migènia d’inspiració deixa un rastre important fins i tot en la concepció con-
templativa de l’arquitectura, que vol conservar les ruïnes com a transformació 
natural dels edificis. 

Val a dir que el club més antic d’alpinisme es va fundar a Londres el 1857 
amb el nom Alpine Club. I va ser una expedició britànica la que va coronar el 
Wesshorn (4.506 m) als Alps, encapçalada per John Tyndall. Així, durant la dè-
cada del 1860 s’anaren creant diferents clubs alpins a Europa i Amèrica, que re-
presenten un afany i un plaer per aconseguir coronar els cims de les muntanyes. 

Com ja hem indicat, per a Viollet-le-Duc la muntanya té un significat molt 
especial a fer, entre el 5 i el 30 de desembre de 1884, un total de set conferències 
agrupades sota el títol «Nocions de geologia».31 En realitat van ser unes nocions 
destinades als excursionistes no versats en la matèria, sobre els grans grups 
de roques i els minerals que les formen. No sabem del cert si va desenvolupar 
tot el programa exposat a l’inici de la publicació, ja que s’hi troben a faltar dos 
temes, que Domènech no va arribar a escriure o bé no va arribar a fer: l’estudi 
de la naturalesa dels terrenys (una mena d’estratigrafia bàsica) i alguna cosa 
sobre el Mapa geològic de Catalunya (que un any abans havien començat Almera 
i Bofill per encàrrec de la Diputació).  

En la mateixa línia ruskiniana, els viatges d’observació de Domènech tenen 
com a fita primordial analitzar la configuració de les serralades, per la qual cosa 
en les seves classes recomanava fer ús del dibuix i de la fotografia per a l’exer-
cici d’observació. Així, posant en relació l’art i la geologia, els recorreguts del 
treball de camp els servien per plasmar el volum estructural de les muntanyes. 
La Secció de Geologia del Centre Excursionista es va crear el 1908, impulsada 
per Lluís Marià Vidal, tres anys després que Domènech restaurés les columnes 
romanes i dissenyés les estances del local social del carrer del Paradís. L’arqui-
tecte va ser un membre actiu del moviment excursionista i va publicar unes 
nocions de geologia per a aquest públic entre el gener i el maig de 1885. 

Els paisatges amb roques conserven la petjada de catàstrofes geològiques 
o l’estructura dels períodes glacials i impressionen per la immensitat, el sen-
timent de solitud i l’atmosfera espectral que els caracteritzen. Tanmateix, els 
aspectes tectònics i morfològics de la geologia fascinaven especialment l’arqui-
tecte Antoni Gaudí. Moltes de les solucions que va utilitzar són d’aparença 

31   Vegeu L’excursionista (Barcelona), núm. 73, 30 de novembre de 1884. 
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John Ruskin, Carlina, aquarel·la, Works, «The Library Edition», ed. E. T. Cook  
i Alexander Wedderburn. 39 vol. Londres, George Allen, 1903-1912.
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Notícia apareguda a la 
revista Pèl i Ploma de  
la traducció del llibre de 
John Ruskin, Fragments, 
per Cebrià de Montoliu, 
editada per la tipografia 
L’Avenç, 1901.

John Ruskin, Works,  
The Library Edition,  
ed. E. T. Cook i Alexan-
der Wedderburn. 39 vol. 
Londres, George Allen, 
1903-1912.
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geològica i de vegades va emprar elements geològics al natural (com les colum-
nes basàltiques de la cripta de la Colònia Güell). Es diu popularment que per a 
la Casa Milà, que per la seva aparença s’ha anomenat la Pedrera, es va inspirar 
en un indret de singular bellesa on els travertins amb neu semblen una bella 
obra d’argenter, per això rep el nom de roca de l’Argenteria. De segur que havia 
llegit els versos del poema Canigó de Verdaguer dedicats al Pirineu: 

De cim en cim va de Rubió a Pentina.
I, sota Bresca en Collegats, li ensenya
la rica Argenteria que en la penya
parà algun geni amb enciseres mans.
Cortinatges de tosca i brodadures,
cascades d’argent fos en l’aire preses,
garlandes d’heura en rics calats suspeses,
d’alguna fada finestró diví,
de lliri d’aigua i de roser poncelles,
com ulls closos de verges que hi somien,
tot hi és blanc, com los coloms que hi nien,
papallones gentils d’aquell jardí. 

Detall d’una postal de Juan Rocafort-
Pobla de Segur, Desfiladero de  
Collegats. Cascada «L’Argenteria» 
(verano), col. particular.

Antoni Gaudí, Casa Milà «La Pedrera» (c. 1915), 
reproducció Thomas, Càtedra Gaudí, Barcelona. 
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Visió del monestir 
en el seu entorn 
pirinenc amb 
els peregrins, 
dins «Voyages 
pittoresques et 
romantiques 
dans l’ancienne 
France, II», 
L. Turpin de 
Crissé, Thierry 
Frères, 1834.

Sant Martí del 
Canigó (el Con-
flent) abans de 
la restauració, 
dins «Voyages 
pittoresques et 
romantiques 
dans l’ancienne 
France, II», 
L. Turpin de 
Crissé, Thierry 
Frères, 1834.
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NOTÍCIES SOBRE EL RESCAT PATRIMONIAL 

La paraula llatina monumentum significa ‘mitjà per al record o la memòria d’al-
guna cosa’. El seu ús es va fer extensiu a construccions amb un valor artístic, 
arqueològic o històric. Així, l’exploració de monuments i l’atresorament de re-
cords que es van anar fent al llarg del vuit-cents van prenent forma en àlbums 
d’imatges amb localitzacions descrites minuciosament. Aquests reculls cons-
titueixen un repertori d’espais naturals o llocs sacralitzats en què sobretot els 
monuments d’època medieval es revivifiquen mentre es valoren. Primer van 
ser alguns romàntics francesos els que van copsar imatges d’indrets pirinencs 
monumentals, com és el cas d’Alexandre Laborde dins del seu Voyage pittoresque 
et historique de l’Espagne, en col·laboració amb l’artista Jean Charles Langlois. 
Laborde dedica algunes litografies a Ripoll i a la Seu d’Urgell. També el baró 
Isidore-Justin Taylor publica Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 
France, amb dibuixos de Sant Martí del Canigó fets per Joseph Chapuy. 

A Catalunya, un primer estudi de referència en què apareixen els mones-
tirs de Ripoll, Cuixà i Sant Martí del Canigó és el de l’arxiver i historiador 
Pròsper de Bofarull Los condes de Barcelona vindicados (1836). Poc temps des-
prés (1839) veiem que els Pirineus no surten en la primera edició del volum 
dedicat a Catalunya del recull Recuerdos y bellezas de España, que l’escriptor 
Pau Piferrer va elaborar en col·laboració amb l’artista Francesc Xavier Parce-
risa. En canvi, en el segon volum (1848) hi ha una descripció de Pi i Margall 
en què figuren els monestirs de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. Les 
litografies van ser dibuixades gairebé totes al natural per Parcerisa, que va 
ser l’introductor d’aquesta tècnica a Catalunya i que pertanyia a la Comissió 
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Provincial de Monuments Històrics i Artístics i a l’Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Jordi.  

Sens dubte, a partir de la Renaixença el monestir de Ripoll es considera 
un dels monuments «eterns», símbol del bressol de Catalunya. No debades, 
el director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Elies Rogent, va redactar el 
projecte de restauració de l’església del monestir de Santa Maria de Ripoll. 

Al llarg del segle xix, viatgers, excursionistes, estiuejants, amateurs i erudits 
van recórrer els Pirineus. En aquell temps, artistes i poetes anaven a la recerca 
d’escenaris en què la relació entre la natura i la història es trobessin de forma 
significativa, tot recuperant paisatges i monuments, així com també el patri-
moni immaterial dels contes, les llegendes i els mites. Com una entrada de la 
natura en l’art, amb una contemplació silenciosa que s’interioritza, Lluís Rigalt 
es convertí en un dels dibuixants paisatgistes32 per excel·lència. Durant tota la 
seva vida, les excursions dibuixístiques el van dur a recórrer diversos i variats 
indrets del país. Sabem que entre el 1850 i el 1851 va estar a Ribes de Fresser, 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. També entre el 1860 i el 1861 va participar 
en la il·lustració de l’obra de Víctor Balaguer Història de Catalunya. A les dècades 
de 1870 i 1880 va continuar fent dibuixos per les valls de Ribes de Freser. 

Tot i que Pau Rigalt impartia a Llotja una assignatura sobre «perspectiva i 
paisatge»,33 va ser amb els artistes realistes Ramon Martí i Alsina i sobretot el 
seu deixeble Joaquim Vayreda quan es desenvolupà el paisatgisme a la denomi-
nada Escola d’Olot. La descoberta de l’Escola de Barbizon per Vayreda, arran 
d’un viatge a París, va ser l’inici d’un corrent pictòric que plasmà temes rurals i 
muntanyes de fons dels camps i els animals. Tal com indica Francesc Fontbona, 
«el paisatgisme realista català sol reflectir la geografia que envolta les comuni-
tats humanes, sol ser càlid i planer quan no deriva cap al lirisme bucòlic. Fins i  
 
 
 

32   Vegeu Raimon Casellas, «Lluís Rigalt, el dibuixant païsista», Pèl i Ploma (Barcelona), 1 de 
juny de 1900, p. 8. Victoria Durà, Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi III, amb dibuixos de Lluís Rigalt, Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, 2002.

33   Vegeu Cristina Mendoza, «El gènere del paisatge a Catalunya en el segle xix», a Cent anys 
de paisatgisme català. Centenari de la mort de Lluís Rigalt, Ramon Martí i Alsina i Joaquim Vayreda, 
Barcelona, Ausa, 1994.
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tot els paisatges purament muntanyencs d’un Berga o un Borrell fan pensar en 
la proximitat de l’home o dels seus habitatges».34

Els artistes excursionistes participen del paper que l’excursionisme va tenir 
propiciant el descobriment del medi natural i cultural català. 

34   Francesc Fontbona, El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, Destino, 1979, p. 84.

Fotografia de la por-
talada de Ripoll, Fons 
Salvany, Biblioteca de 
Catalunya.

Monestir de Ripoll, re-
producció de la revista 
Pèl i Ploma (Barcelona, 
maig de 1902), p. 378.

Foto per afegir?
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JACINT VERDAGUER, 
EL POETA I SACERDOT EXCURSIONISTA

Verda, soliua, agraciada i bella
obre son si florit la Vall d’Aran.

 
Jacint Verdaguer

Les paraules del poeta Verdaguer sobre la Vall d’Aran fan de pòrtic a la captació 
de la bellesa de les valls pirinenques, que ell va recórrer i estimar, amb el desig-
ni de documentar-se per escriure el seu poema Canigó. 

De les «impressions i records memorables» que recull Joan Torrent en el 
resum biogràfic de Jacint Verdaguer, en destaca que «el sublim l’arravatava, 
l’embadalia l’espectacle de tempestes i d’escenaris de grandiositat de la Na-
turalesa».35 De fet, el poeta ens diu que «en treure a llum mos Idil·lis i cants 
místics, a quiscú que es proposava aixecar escrúpols dins de mi per haver escrit 
L’Atlàntida, li responguí que per quelcom havia cantat primera missa entre un 
dolmen i un altar».36 De fet, tant l’antigor del sepulcre petri del dolmen com la 
pedra consagrada per al culte es relacionen amb la funció mística que el poeta 
sacerdot els atorga. Va ser un pioner que va explorar muntanyes amb gran delit. 

Durant la Renaixença es consolida —o, millor, podríem dir que s’afavo-
reix— una visió dels Pirineus com a espai natural mític, atès que representa 
un paisatge originari dels valors espirituals. Per a Verdaguer va ser decisiva la 
influència del llibre de l’asceta Juan Eusebio Nieremberg Diferencia entre lo tem-
poral y lo eterno (Madrid, 1641), que tracta de l’enfonsament de l’Atlàntida. En el 

35    «Col·lecció Popular Barcino», núm. 150, 1952, p. 9.

36   Ibídem, p. 27.

Del poema Canigó de Verdaguer es van fer diverses edicions entre la Renaixença i el Modernisme 
(1886, 1889, 1901, 1912). Portada dibuixada per Joan Llaverias.  
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«Cant I» de L’Atlàntida un terrible incendi es propaga entre Roses i el Canigó. 
La llegenda diu que l’heroi Hèrcules va cobrir el cos mort de la princesa Pire-
ne amb pedres gegantines, la qual cosa va originar el naixement dels Pirineus. 
L’any 1883, quan Verdaguer estava treballant en el poema Canigó, va fer una 
excursió a Elna amb motiu d’una trobada entre escriptors, artistes, periodistes, 
erudits, editors i dirigents de l’excursionisme científic, entre els quals destacaven 
Narcís Oller, Àngel Guimerà, Artur Mariera, Jaume Collell, Alexandre de Riquer 
i Antoni Gaudí.37 Tots ells eren «entusiastes per l’actual renaixença literària 
d’ençà i enllà del Pirineu, a fi d’estrènyer la germanor que existeix entre els dos 
pobles que, a pesar de llur separació política, tenen la mateixa sang, un mateix 
caràcter, iguals costums i tradicions i parlen una sola llengua».38 Aquell estiu de 
1883, Verdaguer va passar dos mesos caminant pel Conflent, la Cerdanya, l’Ur-
gellet, la Ribagorça, la Vall d’Aran, Arieja, Andorra..., i va ascendir als cims del 
Canigó i la pica d’Estats, mentre anava prenent notes de les seves excursions de 
cara a publicar Canigó. Llegenda pirenaica del temps de la Reconquista. Podem dir 
que es tracta d’un poema monument de filiació romàntica en el qual el poeta 
excursionista barreja personatges reals de la història medieval amb d’altres de 
ficció, amb la voluntat de posar els fonaments reedificadors del país. El 1884, 
Verdaguer va pronunciar a l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, 
entitat de la qual era soci, una conferència —l’única de la seva vida— sobre 
una excursió que havia fet a l’Alt Pallars. Inicià el discurs parlant de Castellbò, 
important per la seva posició «alterosa y estranya damunt d’altas rocas, per sa 
fesomía d’etat mitjana y sobre tot per sa historia, lligada llarch temps ab la dels 
comtes de Foix. Ells comanaren als vescomtes de Castellbó la heretgia albigen-
se».39 El sacerdot explica que uns frares dominics van anar allà a fer prèdica, 
però no van ser gaire ben rebuts. Després parla del castell i inicia el camí cap 
a Sant Joan de l’Erm, passant per la muntanya de Rubió, des d’on es veuen les 
principals muntanyes de Catalunya: l’interminable Montsec, a migdia i a ponent 
la serra de Boumort, les serres de Boí, la Maladeta i Montvallier, i la pica d’Es-
tats, cap al nord; i a llevant les serres de Cadí i de Meranges. Des d’allà hom es 
pot formar una idea del Pallars. El camí cap a Santa Magdalena «desplega paisat-

37    Vegeu Ricard Torrents, «Verdaguer-Gaudí. Una aproximació», a Gaudí-Verdaguer, Barcelona, 
Museu d’Història de la Ciutat, 2002, p. 55-85.

38   Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. iv (1883-1885), Barcelona, Barcino, 1974, p. 53.

39    Jacint Verdaguer, «Excursió al Alt Pallars», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, p. 50. 
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ges i vistes dignes del llapis de [Gustave] Doré». Segueix fent camí i des del cim 
de Salòria es dirigeix cap a Tor, i dues hores abans d’arribar-hi «contemplava los 
márgens y boscuries, y darrera’ls pradells de la Regina, una esmeragda en forma 
de petxina tota plena de perles y de flors: es la vall delitosa de Saturia [...]». 
Quan arriba a Ribera de Cardós destaca el seu campanar, com el de Ripoll o el 
de Cuixà, com un dels més bells dels Pirineus. Després camina per Esterri i els 
seus voltants, i passa des d’Alós d’Isil cap a Montgarri, anant cap a la Vall d’Aran. 

Segons explica Narcís Garolera, «tot anant d’excursió, el poeta recull les 
tradicions i les llegendes que li conten els rectors de les parròquies on fa nit, 
els pagesos i els pastors. Anota els noms de les flors, de les plantes i dels in-
drets que visita, dibuixa croquis dels paisatges muntanyencs, i apunta en una 
llibreta les paraules i les expressions que li són desconegudes».40 També hi fa 
anotacions dibuixades, amb la captació d’imatges i visions plàstiques, que tan 
bé recull en la seva poesia. 

En l’esborrany d’un pròleg a l’edició del Canigó de 1886, Verdaguer parla de 
com va passar els darrers dies de l’estiu al «solei de Canigó [...] vegí la munta-
nya, trepitgí ses congestes que tot l’any blanque-
gen, baixí al Monestir de Sant Martí, coneguí la lle-
genda del comte Guifré, que recorden tots nostres 
vells cronistes, sentí parlar i parí d’encantades als 
pagesos i pastors, de monjos i monestirs a les àni-
mes piadoses, doní la volta a la muntanya, la torní 
a pujar segona i tercera vegada i me’n torní ena-
morat del Rosselló i d’eix cantó de Pirineus, que 
coneguí, després, acompanyat de bons libres i de 
millors amics».41 

El testimoni oral recollit és una font de primer 
ordre. Com els folkloristes, el poeta sacerdot recu-
pera un patrimoni immaterial valuosíssim, ànima 
de la terra catalana. A la coberta, atribuïda a Lluís 

40    Homenatge a Jacint Verdaguer (1845-1902). Esbós biogràfic i antologia, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 2002, p. 33.

41    Esborrany del pròleg a l’edició del Canigó de 1886. 

Portada del Canigó, Barcelona, 
Llibreria Catòlica, 1886.   
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Domènech i Montaner,42 podem resseguir els atributs simbòlics que sintetitzen 
el pathos de l’obra: veiem que a la banda baixa disposa el cavaller guerrer que 
lluita contra el drac —clara al·lusió a sant Jordi— amb «la rodella que du les Qua-
tre Barres i un sol ixent damunt», en simbiosi amb la muntanya i l’arc de Sant 
Martí, exaltació de la natura, on «per ésser gran avui te despertares a l’ombra 
de la Creu», que és la que emergeix per darrere del cim del Canigó, plantada per 
l’abat Oliba. Així acaba el llibre, que es completa amb el bell epíleg «Dos cam-
panars», en què el poeta conclou que «resta sempre el monument de Déu; i la 
tempesta, el torb, l’odi i la guerra al Canigó no el tiraran a terra, no esbrancaran 
l’altívol Pirineu».43 En les construccions d’identitat nacional trobem diferents 
tipus de recuperació de la història passada, amb imatges literàries i artístiques 
que versen sobre el mite dels orígens. L’inici de les obres de restauració del mo-
nestir de Santa Maria de Ripoll va representar un moment i un monument sim-
bòlic paradigmàtics del poble català. El seu fundador, el comte Guifré el Pelós, va 
ser qui va crear la base patrimonial del Casal de Barcelona, seguit del seu besnét, 
l’abat benedictí Oliba, que també ho fou de Sant Miquel de Cuixà i del monestir 
de Montserrat. Sens dubte, la figura d’Oliba és una de les més rellevants per a 
la gestació de la identitat catalana que es recuperava i renaixia com l’au fènix. 

42   Vegeu J. M. Domingo, «Verdaguer i Domènech i Montaner. A propósit d’uns inèdits verda-
guerians de la Casa-Museu Domènech i Montaner», Barcelona, Revista de Catalunya, 178 (novem-
bre de 2002), p. 55-69. 

43    Jacint Verdaguer, Canigó, Barcelona, Ed. 62, p. 144. 

Verdaguer, 
Dibuix de la 
silueta del 
Canigó, enviat 
el 1885 a Lluís 
Domènech 
i Montaner, 
Arxiu Munici-
pal de Canet 
de Mar.
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Canigó (1886), a partir d’un dibuix atribuït a Lluís Domènech i Mon-
taner i coberta signada per F. Jorba, amb treballs de gofrat daurat i 
argent. FJV.

El poema és un quadre plàstic bellíssim que ens corprèn amb les seves 
imatges: «Lo Canigó és una magnòlia immensa que en un rebrot del Pirineu se 
bada; per abelles té fades que la volten, per papallons los cisnes i les àligues». 

Verdaguer coneix i estima la natura en tota la seva amplitud, des del més 
petit detall fins a la immensitat de les muntanyes regalades. 
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en tela estampada, Barcelona, Imp. Heinrich, 1892. 
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ELS PIRINEUS, DE VÍCTOR BALAGUER: 
UNA VISIÓ DRAMÀTICA I OPERÍSTICA

Víctor Balaguer va tenir un paper molt rellevant en el moviment de la Renai-
xença. Des que el 1857 va escriure el seu primer poema en català, a El conseller, 
dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, va decidir anomenar-se Lo trovador de 
Montserrat, aquell que, en una de les seves poesies, diu: «Jo l’amor de la pàtria 
catalana / de vila en vila he passejat pel món». Sens dubte, Montserrat és la 
muntanya símbol. Quan, el 1890, Víctor Balaguer escriu Lo romiatge de mon àni-
ma (que es va publicar el 1897, amb dibuixos de Josep Lluís Pellicer) confessa 
poèticament els seus pensaments sentimentals amb el lema dels Jocs Florals. 
Així, la seva ànima diu: «Me’n vaig. La dama dels teus pensars secrets vol que 
en romiatge visitis els llocs que un dia correguérem tu i jo, cantant l’amor, la fe 
i la pàtria».44 D’aquesta manera, passant per Montserrat, s’enlaira i travessa els 
Pirineus, cap al castell de Montsegur, on havia regnat l’amor del cristianisme 
càtar, dels bons homes i les bones dames. Podem situar-ho dins del context 
estètic historicista wagnerià, de recuperació del llegendari i dels mites, com 
Parsifal, que situa el domini i el castell del Greal, anomenat Montsalvat, en el 
paisatge de les muntanyes del nord de l’Espanya gòtica. Això ha donat lloc a 
interpretacions diverses, que situen a Montserrat o a Montsegur. En el cas de 
l’obra de Balaguer, el que va passar allà és recordat pel trobador, amb un cant 
i un crit de dolor que es va deixar sentir per tots els Pirineus, muntanyes que 

44   Víctor Balaguer, «Parlament de l’ànima», a Lo romiatge de mon ànima, Barcelona, Lluís Tasso, 
1897, p. 4. Aquesta obra va ser traduïda al castellà, al provençal, al francès, a l’alemany, a l’italià, al 
suec i a l’hongarès.
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en un temps van ser bressol i tomba dels nostres avantpassats: «Pirineu altiu, que 
de la gent llatina ets la mansió pairal, records de pàtria». Els Pirineus són la mun-
tanya santa, on s’entona la cançó de les terres llemosines, que contenen «les més 
nobles històries de gesta, per terme les ones de la mar llatina i per fita les serres 
del Pirén boirós [...]». En definitiva, veiem que en aquest pelegrinatge de l’ànima 
Balaguer ens ofereix les claus fonamentals per interpretar el seu pensament i la 
seva obra. Un any després, el 1891, escriu la trilogia que porta per nom Els Pirineus, 
amb un fort significat simbòlic. En el «Pròleg» apareix l’ànima mare, composta per 
les serres, les valls i les muntanyes pirinenques. I, en una escena única, domina la 
presència del bard dels Pirineus, que s’encarrega —com és tradició antiga— de 
transmetre les històries, les llegendes i els poemes. Es tracta d’un personatge ve-
nerable que vesteix túnica blanca —com els bards celtes— i porta a la mà una arpa 
d’or. Ell és qui recorda els fets i llega la memòria dels pobles, amb les veus i els cors 
dels éssers invisibles dels Pirineus. En la presentació, dirigint-se al públic, diu que 
l’obra va ser escrita per un «vell trovaire que va pel món escorcollant les gestes, 
honor i espill de nostra mare Pàtria». I tot seguit incita el «monsenyor Públic» a 
veure els Pirineus com ell els veu, és a dir, com a «aula de glòria, alcàsser i palau, 
tribuna i temple, de totes les grandeses reliquiari, i alberg de tots els esplendors, 
refugi de tot proscrit i pensador, i empara de tota llibertat i tota escola [...]».45 
Aquesta manera de veure i de sentir ens permet comprendre el misteri. I, encara, 
«Raig de Lluna, la moresca, la juglaresa més gentil y gaya de quantes hi ha memo-
ria [...] Es mora y, segons conten, es filla de un rey moro de Granada». És molt 
interessant remarcar que Raig de Lluna sembla que va ser un personatge històric. 
En una crònica es parla d’una noia moresca que va quedar captiva en la batalla de 
Las Navas de Tolosa (1212), que passà després a la Provença i es féu joglaressa: 

Perquè en los Pirineus està la pàtria
m’afillà’l Pirineu... y llavors foren per sempre més los Pirineus mos pares.
En ells visch, y ells en mi. Jo’ls am`, jo’ls sento.
D’ells visch y per ells visch. 
Sé sas historias, sas llegendas conech, conech sas gestas,
conech tots los recons d’estas montanyas,
sé’l nom de cada roca y de cada espluga,
lo pas de cada coll, de cada riera,
lo curs, y fins los nius que té cada arbre.

45   Ibídem, p. 4.
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Apel·les Mestres, Roger de Lauria, Brunisenda, Rayo de luna i Sicart, figurins de l’obra Els Pirineus, 
aquarel·les sobre paper (1892), Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú. 
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Res per mi hi ha secret en aquests cingles.
¡Si fins sé lo que senten... lo que pensan.

La visió dels Pirineus «com encarnació dels ideals de la Pàtria, el bressol 
històric català dels esperits nacionals»46 és el fonament de la composició musi-
cal que amb aquest llibret fa Felip Pedrell. La correspondència entre l’escriptor 
i el compositor és una eina valuosa per entendre els detalls del procés de ges-
tació i desenvolupament. Són molt significatius l’argument i els moments de la 
història dels càtars escollits per Balaguer, que va ser ultratjada pel marquès de 
Comillas, de qui Pedrell diu que es mostra «arxicatòlic».47 Aquesta posició és 
comuna i compartida pel crític conservador Francesc Miquel i Badia i, en ge-
neral, pel corrent del nacionalisme català conservador catòlic, representat so-
bretot per l’eclesiàstic Josep Torras i Bages, del qual La tradició catalana (1892) 
tenia per lema «Catalunya serà cristiana o no serà». 

L’obra Els Pirineus de Felip Pedrell va comptar amb uns figurins dissenyats 
per Apel·les Mestres, que actualment es conserven a la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, de Vilanova i la Geltrú. Es pensava reproduir-los en una magnífica 
edició que preparava l’editor Henrich, la qual no sortí a llum fins després del 
juny de 1892. També es volien fer servir per a una exposició a l’Ateneu de Ma-
drid i per a una representació al Teatre Reial, escenografies que havien d’anar a 
càrrec de Francesc Soler i Rovirosa. 

El 1892, el primer concert de la Societat Catalana de Concerts va estrenar, 
sota la direcció del mestre Antoni Nicolau, la peça breu Lo cant de la muntanya, 
de Felip Pedrell. També és interessant remarcar que a la revista L’Atlàntida, que 
va aparèixer el 15 de maig de 1896 sota el nom i el guiatge de Jacint Verdaguer, 
hi trobem entre els col·laboradors «el notable escriptor pirinenc» Carles Bosch 
de la Trinxeria i «el delicat poeta de la natura» Apel·les Mestres, així com alguns 
dibuixos i articles de Santiago Rusiñol i Alexandre de Riquer, entre d’altres. La 
visió idíl·lica dels ambients rurals deixa pas a personatges més reals, com els 
que conreen Bosch de la Trinxeria, Marià Vayreda, Víctor Català i Sebastià Juan 
Arbó. Així és com es va formant un imaginari compartit per poetes i artistes.  

46   Francesc Cortès, «La música escènica de Felip Pedrell: Els Pirineus. La Celestina. El Comte 
Arnau», Recerca Musicològica, Universitat Autònoma de Barcelona, núm. 11-12, 1991-1992, p. 63-97.

47   Ibídem, p. 85.
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IMPRESSIONS D’ESTIUEIG DE MUNTANYA  

El mar és l’acció i la muntanya la contemplació.
De mar a mar només hi ha uns Pirineus.

  Joan Maragall

El viatge fins als Pirineus des de les terres baixes era llarg i difícil. El mal estat 
de les comunicacions amb la ciutat mantenia un aïllament que per a alguns 
representava un món primitiu i autèntic. Per exemple, segons el testimoni de 
Pascual Madoz, es tardaven quaranta-nou hores de camí de Barcelona a Sort. 
Per aquest motiu, la línia de ferrocarril Ripoll-Puigcerdà va facilitar l’accés a 
aquesta zona.

Des de Ribes, el jove Maragall va pujar amb el seu amic Josep Soler i Miquel 
a Núria. Allà va tenir una visió de l’alta muntanya que el va captivar per a tota 
la vida. En la trajectòria del poeta, la presència de la natura és una inspiració 
constant per a les seves creacions líriques. Alguns episodis de la seva biografia 
tenen com a teló de fons les muntanyes pirinenques de les seves visites estivals 
al Ripollès i a la Cerdanya. Estiuejant a Puigcerdà va conèixer la que va ser la 
seva esposa, Clara Noble. En el poema escrit allà el 1897, intitulat «A munta-
nya», recull les seves impressions:

M’agrada el balcó gran de la muralla
quan la gent de la vila hi va a badar,
i amb ull ja quasi incommovible aguaita
el pas de la llunyana tempestat.
Passa la tempestat esgarrifosa
per damunt de la serra allà al davant,
tremolant de llampecs, silenciosa
per la gent de la vila i la del pla.
Com hi deu ploure en les profondes gorges
i en els plans solitaris de les valls!
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Prou l’huracà els assota aquells cims nusos
i peta l’aigua en aquells rocs tan grans;
s’astoren els ramats, el pastor crida,
i algun avet cau mig partit pel llamp!
Però en el balcó gran de la muralla
no se sent res: la gent hi va a badar,
i amb ull ja quasi incommovible aguaita
el pas de la llunyana tempestat.

La vila de Puigcerdà va esdevenir l’escenari d’estiueig a muntanya predi-
lecte de les famílies de la burgesia barcelonina, amb festes que se celebraven 
en cases particulars i als hotels, i activitats al voltant de l’estany. Víctor Bala-
guer, Francesc Matheu, Narcís Oller i Santiago Rusiñol hi van fer estada. Aquest 
darrer evoca a Fulls de la vida els dies passats allà plàcidament amb els seus 
pares. L’artista no hi retorna fins a l’estiu de 1889, amb el seu amic Ramon 
Casas, des de Ripoll, en un recorregut amb carro.48 L’estiu de 1890 Rusiñol hi 
passa els mesos d’agost i setembre, estada de la qual resten dues cròniques a 
La Vanguardia intitulades «En la Cerdaña»,49 lloc on situa l’ànima mateixa dels 
Pirineus, i catorze olis, seguint els postulats del naturalisme. Aquestes obres es 
van poder veure a la Sala Parés a l’octubre de 1890 conjuntament amb vistes de 
París. L’artista hi retorna en altres ocasions i participa activament en la festa 
de l’estany que se celebra el 14 d’agost, amb una carrossa que ell mateix s’havia 
encarregat de dissenyar. També decora el saló de l’Hotel Europa, situat a la pla-
ça Cabrinetty, on ell tenia el costum d’hostatjar-se.50 Anys després, un altre dels 
estiuejants de Puigcerdà, Narcís Oller, en la novel·la Pilar Prim (1906) descriu el 
viatge en carruatge de cavalls des de Ribes de Freser i l’arribada a la Cerdanya: 

La frau anava realment eixamplant-se, obrint-se, com un compàs capgirat, el cel 
alegrant-se i estenent-se fins a l’altre horitzó llunyà de muntanyes transversals 
[...] Era com passar de mort a vida. Els ulls no es cansaven d’esplaiar-se sobre 

48   Vegeu Mercedes Palau-Ribes, «Rusiñol, un estiuejant singular a la Cerdanya», Revista de Giro-
na (dossier), juliol-agost de 2001, p. 92-95.

49   Dirigides a Modesto Sánchez Ortiz, director de La Vanguardia, i signades per Santiago Rusiñol, 
Puigcerdà, 3 i 10 d’agost de 1890. 

50   Notícia extreta de l’article citat en la nota 47.
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Postal de l’estació de 
Puigcerdà, col. particu-
lar, Barcelona.

aquella vall oblonga partida per les formoses arbredes del Segre i sos afluents 
i enclosa per dues grans serralades del Pirineu, que enlairaven fins al cel llurs 
crestes moradenques.51

51    Narcís Oller, Pilar Prim: Novela de costums del nostre temps, Barcelona, Ilustració Catalana, 
1906. 
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Tornant a la figura de Maragall, la seva família materna estiuejava a Sant 
Joan de les Abadesses, lloc on l’estiu de 1893 va compondre, dins la sèrie Pi-
rinenques, «La vaca cega», un dels seus poemes més coneguts. A partir d’una vi-
sió a la font del Cubilà, el sentiment d’amor i compassió envers l’animal queda 
palès de forma magistral en el vers:

Topant de cap en una i altra soca,
avançant d’esma pel camí de l’aigua,
se’n ve la vaca tota sola. És cega.
D’un cop de roc llençat amb massa traça,
el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre 
se li ha posat un tel. La vaca és cega.

Pels volts del 1900, arran de la mort del seu pare, Joan Maragall va patir una 
depressió, agreujada pel suïcidi de Josep Soler. El doctor Robert va recomanar-li 
que se separés de la vida urbana i es traslladés a Cauterets a prendre les aigües 
termals. En una carta del 4 d’agost de 1901 a Enric Fuentes li comenta: 

Demà me’n vaig a la Preste (per Prats de Molló) a fer una visita an els meus 
sogres; i podria molt ben ser que després me n’anés a passar una tongadeta a 
Cauterets, que el doctor Robert m’ha dit que aquelles aigües m’anirien d’allò 
més bé per la gorja. I cop de veure Pirineu! Per això m’engresca la idea.52

Amb la gran capacitat de descripció de les realitats muntanyenques de Car-
les Bosch de la Trinxeria ens situem al destí de Maragall, la Presta (1.175 m): 

Arribem a la Presta, establiment grandiós, confortable, com els millors hotels 
d’Aigües Bones i Cauterets, rodejat de cingleres calcàries; naturalesa salvatge 
però de rica vegetació [...] Ningú no diria que en aquest racó de món s’hi tro-
bessin edificis tan importants: grans salons, cambres ben moblades, galeria de 
banys, menjador immens; a dinar som 150 a primera taula i 100 a la segona. És 
que les aigües de la Presta no tenen rival per curar les malalties urinàries, sobre-
tot el mal de pedra [...] Durant els dies que seren a la Presta, respirant els aires 
vius de l’alta muntanya i pensant en el sol abrusador que sentiran els desgraciats 

52   Glòria Casals, Joan Maragall. Poesia, edició crítica, Barcelona, La Magrana, 1998.
p. 622-626.
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companys que hem deixat a Barcelona, farem algunes excursions als voltants de 
la comarca.53 

Un dels nuclis d’estiueig de la burgesia barcelonina, però, era Camprodon, 
al cor dels Pirineus orientals. En paraules de Bosch de la Trinxeria, aquest mu-
nicipi era «la Suïssa dels barcelonins».54 La primera vegada que el doctor Robert 
va anar a aquesta vila va ser el 1882. Robert recomanava sovint als seus pacients 
l’aire de Camprodon, on deia que hi havia «una humitat molt seca».55 Amb el 
seu cunyat, Emerencià Roig i Bofill, que també era metge, s’hi van fer construir 
unes cases d’estiueig i es van integrar plenament en les activitats que es feien 
al poble. 

L’estiu de 1901, Francesc Cambó va passar uns dies a Camprodon amb el 
doctor Robert:

En separar-nos vàrem quedar que ens trobaríem a Olot, per Festa Major, on 
ell presidiria els Jocs Florals. Jo vaig aprofitar el temps fent salut. Recordo una 
excursió pirinenca en què vaig enfilar-me a peu des de Ripoll a Núria, de Núria 
al pic de Noucreus i del pic de Noucreus al Canigó. Com me’n sentia de feliç 
llavors pujant muntanyes!56 

Aquell mateix estiu de 1901, Maragall va presentar-se al premi ofert pel 
doctor Robert al millor glossador de «la vida de les muntanyes» i el va guanyar 
amb el poema «Les muntanyes»:

A l’hora que el sol se pon,
bevent al raig de la font, 
he assaborit els secrets 
de la terra misteriosa.

És una etapa visionària en què Maragall vibra amb el paisatge i el fa vivaç, com 
veiem en els cinquanta-vuit versos del poema que va escriure a Camprodon. 

53   Carles Bosch de la Trinxeria, Records d’un excursionista, Barcelona, Selecta, 1978 (1887), p. 343.

54   Ibídem, p. 344.

55   J. L. Martí (ed.), El doctor Robert, Barcelona, Fundació Uriach, 2004, p. 9. 

56   Francesc Cambó, Memòries (1876-1936), vol. i, Barcelona, Alpha, 1981, p. 77.
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La seva poesia és panteista, ascendeix cap al cel, i les muntanyes s’enlairen amb 
un «anhel agitador». Les percepcions sinestèsiques de l’escriptor barceloní se 
succeeixen amb una visió entusiasta i vitalista, que sent l’ànima del paisatge, 
«l’ànima blava de l’estany que guaita el viatger amb ull estrany, la boira, el soroll 
de l’esquelleig del ramat o el crit de la cascada, la sensació de frescor de l’ombra 
del saule o la flaire de la prada a punt de dallar». La plasticitat poètica esdevé el 
sentit i la sensibilitat envers les muntanyes: 

Plau-me, el bastó del caminant al puny,
abraçar els horitzons d’una mirada;
fer-me entrar dins la immensitat del cel
i el gran adormiment de les muntanyes;
sentir el riu invisible per la vall
i el llunyedà ressò de la tronada [...].

El poeta expressa un sentiment d’immersió en la natura i fins i tot de fusió. 
L’any 1902, Maragall pronuncia a l’Ateneu Barcelonès el discurs «Elogi de la 

paraula», que conjuntament amb «Elogi de la poesia» representa la seva visió 
de la paraula viva. Aquell mateix any publica Pirinenques, un conjunt de poemes 
en què expressa la seva devoció per la natura i en particular per la muntanya:

A dalt del Pirineu
les flors són esblaimades,
les flors són d’un blau clar,
blavoses o morades;
són tristes dels alts monts
les crestes emboirades,
i tristos els ramats
estesos per les prades,
i la del dret pastor
figura solitària.

La natura és percebuda per Maragall des d’una mirada incisiva sobre el que 
és primigeni. Exalça el contacte amb la natura i el sentiment d’intensitat de la 
vida ciutadana. Per això, quan hi retorna, evoca de nou el sentiment del paisatge:

Oh Pirineu! En tes profondes gorges,
fill de la plana, m’he sentit com pres,
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i amb l’esguard demanava al cel altíssim
amplària i vent.

El poeta venera i escriu goigs a la Mare de Déu de Núria, silencis malenco-
niosos de «dins la cambra xica, xica [...] on la muntanya em vetlla el son  La 
muntanya alta, alta, que se’m menja tot el cel [...] Els meus somnis volen, volen  
cap els plans i vora el mar [...] Part de fora negra, negra  la muntanya em vetlla 
el son», del poema «Pirinenca». 

El 1908 Maragall escriu el poema «L’Empordà» a petició d’Enric Morera, que 
el va musicar en forma de sardana. És un cant a la terra, a «la plana riallera» de 
l’Empordà que s’obre «cap a la part del Pirineu, vora els serrats i a ran del mar». És 
una visió plàstica de l’amor entre la muntanya i el mar, entre el pastor i la sirena.  

Aquella predilecció especial que Maragall va tenir per les muntanyes també 
ressona en les veus de la terra, que recull a través del mite del comte Arnau. 
Durant anys va anar madurant el poema, publicat en tres etapes a Visions i cants, 
Enllà i Seqüències. Cada una d’aquestes parts correspon a un moment diferent 
de la vida del poeta i de la vida del comte. L’inici de l’interès de Maragall pel 
mite va ser una estada a Sant Joan de les Abadesses. Els relats mítics que cir-
culen al llarg del temps oralment i que els folkloristes de la Renaixença van 

Eugène Burnand, Instal·lació del jutge d’apel·lacions a Andorra. La cuina del Consell, gravat 
(1850-1921), La Casa de la Vall d’Andorra. 
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recuperar, ens fan descobrir visions preservades com a expressió d’un deter-
minat sistema de valors, alhora que ens fan reflexionar sobre l’ànima humana. 
Des que Milà i Fontanals va presentar la cançó popular citada més avall, molts 
escriptors en van crear diverses versions, com Víctor Balaguer (1861), Àngel 
Guimerà (1895), Frederic Soler (1900), Joan Maragall (1900, poema al qual Fe-
lip Pedrell posa música el 1911), Jacint Verdaguer (1901), Josep Carner (1905, 
que Enric Morera musica), unes adaptacions que foren seguides, més tard, per 
les de Josep Maria de Sagarra (1928) i Joan Brossa (1975), entre molts d’altres.57 

Un fragment de la cançó popular ens el fa imaginar cavalcant envoltat de foc:  

—On us han donat posada, Comte l’Arnau? A on us han donat posada, valga’m 
Déu val! —A l’infern me l’han donada, muller lleial, a l’infern me l’han donada, 
viudeta igual. —Per què allí us l’han donada, Comte l’Arnau? Per què allí us l’han 
donada, valga’m Déu val! —Per soldades mal pagades, muller lleial, i mesures 
mal rasades, viudeta igual [...]. 

En una carta del 15 d’agost de 1895, Maragall fa referència a sant Joan de la 
llegenda del comte Arnau, que estudia i evoca poèticament. La influència de 
Nietzsche en la primera part és patent, amb la passió del comte i d’Adalaisa. 
En la segona part, l’ànima del comte vagareja per les muntanyes tot cercant 
la salvació. S’adona que la bondat sense amor no serveix, i aquest és el primer 
símptoma que la consciència reviu i el porta a la cançó, però la cançó sola no 
pot redimir-lo. Al final de la segona part, el poeta expressa la idea central del 
poema. I, finalment, en la tercera part Arnau cerca la salvació i s’acosta a la 
humanitat. Aquest apropament fa que el poble el redimeixi i s’encarna en una 
pastora que canta la cançó amb una veu ben viva: 

Totes les veus de la terra
acuden al comte Arnau [...].
Ara ets arbre, ara ets penya,
ara ets mar esvalotat,
ara ets aire que s’inflama,
ara ets astre rutilant.

57   Vegeu Josefina Roma, «El llarg camí del Mal Caçador. El Comte Arnau i el Barón d’Espés revi-
sitats», Estudis de Literatura Oral Popular, núm. 4, 2015, p. 95-105. 
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Ara et sents de tota cosa,
i tens nom i sobrenom;
Ara ets home sobre home
que pateixes per tothom [...].

És una visió wagneriana i simbòlica de l’heroi intel·lectual modernista.58

58   Joan Lluís Marfany, Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curial, 1975, p. 122-185.

Joan Maragall a cavall, d’excursió pels Pirineus el 1900 (Obra completa, 
Selecta). 
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DELS CROQUIS PIRINENCS A LA FADA 

La definició de l’època de la paraula paisatge com a «tros de país que’s pot dis-
tingir ab la vista. Pintura que representa un tros de país»59 és una descripció que 
coincideix amb la que escriu Jaume Massó i Torrents sobre la muntanya escolli-
da: «massa imponent del Canigó amb vesta blavosa i cimera nevada, destriant-se 
en petites valls, formant deliciosos replecs curulls de verdura fins arribar al turó 
de Vernet».60 Els seus Croquis pirinencs, com bé indica Enric Faura, «tenen una 
importància destacada en la formació i elaboració d’un imaginari català lligat a 
la muntanya».61 En les seves pàgines trobem una muntanya pirinenca que parla 
de la seva condició catalana: «L’endemà ja caminàvem en direcció a les Alberes, 
i l’alegre i accidentada serra semblava cridar-nos amorosament: “Per vosaltres 
no som una frontera: nosaltres som verdes, som poblades, som alegres i oferim 
al vianant, fins en el cor de l’hivern, colls i ports de bon passar. ¿Què hi fa que 
de l’una banda siguem de França, de l’altra d’Espanya, si els estats muden i no-
saltres som catalanes i ho serem eternalment?”». 

D’altra banda, en la narració intitulada «La sirena de montanya», Massó  
personifica la boira, «que amb la seva blancor ubaga i amb els seus braços in-
visibles ho atreu tot, arbres i roques, i s’extén, es dilata per graus, abraçant 
boscos, prats i singleres».62 També aquí trobem el precedent del paisatge que 

59    Josep Aladern, Diccionari popular de la llengua catalana, Barcelona, 1906.

60   Jaume Massó i Torrents, Croquis pirinencs. Primera sèrie, Barcelona, Biblioteca Popular de 
l’Avenç, núm. 3, 1903 (1896), p. 98. 

61    «Introducció», p. 9. 

62    Jaume Massó i Torrents, Croquis pirinencs. Segona sèrie, Barcelona, Biblioteca Popular de 
l’Avenç, núm. 16, 1903 (1896), p. 35.
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apareix en el drama líric La Fada, amb el tenebrós gorg Negre d’Èvol i els voltants 
del Canigó. És un llac envoltat completament de boscos. Els nerets, arbustos de 
flors alpines de color rosat, contrasten amb el color de les aigües. Precisament, en 
la dedicatòria que fa a l’autor de la música, Enric Morera, diu: «Una vegada que, 
sol, vaig anar a raure a la barraca del pastor d’Evol, ell me va contar vagament i 
en poques paraules l’esquelet de la llegenda que és fonament d’aquesta obra, tot 
mostrant-me una roca en la qual se deia que el senyor d’Evol hi havia fet penjar 
el jove senyor de Paracolls, raptor de sa filla».63 Així, una llegenda recollida al 
Conflent esdevé el leitmotiv d’un drama musical en un acte sobre els amors trà-
gics entre Jausbert i Gueralda en època de Jaume I. L’òpera vol representar una 
síntesi de les arts a la manera wagneriana, i va ser musicada per Morera «després 
d’una gran excursió que ambdós amics emprengueren per les perdudes valls del 
nostre vessant pirinenc».64 En paraules de Massó, «a través de la teva música la 
lletra m’agradava més [...] Si tu als teus oients i jo als meus lectors hem pogut 
portar-los una mica de la flaire de les grans muntanyes, no estarem poc animats 
per a tirar endavant els altres projectes que ara vagament ens il·lusionen».65

La visió que té Massó de la Fada es correspon amb una metàfora que repre-
senta l’esperit de la muntanya, que encanta l’enteniment dels que ascendeixen 
pics i travessen boscos, deixant-se prendre per la blavor dels estanys. La Fada 
és una dona d’aigua (les fades també són anomenades goges, aloges o encan-
tades) que Alexandre de Riquer va il·lustrar amb la influència de Beardsley. La 
seva figura ocupa un espai primordial en la narració visual, que es completa 
amb una franja superior on apareix la llegenda dels enamorats. Representa una 
natura misteriosa, d’estanys i gorgs, amb grutes humitoses i degotalls de pedra, 
que són l’escenari privilegiat de les fades. L’aigua és font de vida, i per aquest 
motiu l’esperit femení de les aigües és present en l’imaginari popular en forma 
de llegendes i rondalles, en què apareix representat per bellíssimes donzelles 
que sedueixen amb una veu melodiosa. 

Santiago Rusiñol, en el memorable discurs al Prado Suburense de Sitges 
quan es va estrenar l’obra el 14 de febrer de 1897, fa una defensa del món so-
miós del moviment simbolista, de la religió de l’art: «[...] voldríem que la nostra 
noble terra no fos tan sols la laboriosa, la menestrala i endreçada botiguera, 

63   La Fada, Barcelona, Imp. L’Avenç, 1897. 

64   Op. cit., Pèl i Ploma, p. 5.

65   Proemi a l’edició de La Fada, op. cit. 
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la matrona del negoci, la pagesa fornida i morenament colrada, sinó que fos 
també la fada somiadora, la verge de rosses trenes inspiradora de càntics, de 
colors i d’harmonies, la sirena de l’art atraient amb la seva hermosura els ferits 
de poesia i els devots de la bellesa».66 

Tal com bé indicava Massó, «La Meca del Modernisme [...] ja s’ha tornat 
Bayreuth». I la tasca del compositor Morera és rememorada de la manera se-
güent: «A cada una de les delicioses sessions íntimes, mentre tots admiràvem 
les belleses de la teva obra, jo vessava de goig en veure’m interpretat com mai 
no hauria cregut possible, paraula per paraula, frase per frase, idea per idea, 
sentiment per sentiment. Quina emoció més fonda en veure el caràcter definit de 
cada personatge i l’aire tan fondament català que envolta la fada constantment! 
A través de la teva música la lletra m’agradava més».67

66    Xosé Aviñoa, La música i el modernisme, Barcelona, Curial, 1985, p. 366.

67    Proemi a l’edició de La Fada, op. cit.

Miquel Utrillo, fragment del cartell de l’òpera La Fada, amb música d’Enric Morera i poemes de 
Jaume Massó (1897), Museu Maricel, Sitges. 
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D’aquelles aigües encantades es conserven nombroses llegendes populars, 
com la que es refereix al rector de Noedes, que sembla que pujava sovint al gorg 
per beneir-lo, perquè en el seu fons, segons la tradició popular, s’hi congregaven 
les pedregades, invisibles i misterioses moradores, les quals, en tirar-hi algú una 
pedra, removien les aigües i formaven tempestes. 

Tanmateix, una natura «adormida, deixa passar les hores vençuda per la 
boira»,68 tema que es converteix en el nucli neuràlgic del recull de poemes de 
Massó intitulat precisament Natura. Editat per la tipografia de L’Avenç el 1898, 
amb un disseny d’inspiració japonista, el llibre es tanca amb un poema dedicat 
als Pirineus, en el qual convida els catalans d’Espanya i els catalans de França a 
mirar els Pirineus i a cantar un himne d’esperança.

El descobriment de les muntanyes per pintors com Nicolau Raurich, que va 
exposar a la Sala Parés un quadre que porta per títol Pirineus, denota un interès 
creixent per les muntanyes en l’època del Modernisme. Així, Alfred Opisso destaca 
en el comentari de La Vanguardia un cementiri al peu de les muntanyes nevades: 

[...] cuyas azuladas laderas armonizan felizmente con la sombría tonalidad del 
agreste camposanto. El cuadro está vigorosamente ejecutado, con grandes em-
pastelamientos de color, revelando brioso empleo de la espátula.69 

68    Ibídem, p. 38.

69    15 de juliol de 1899, p. 5.

Jaume Pahissa, coberta 
de Croquis Pirenencs de 
Jaume Massó i Torrents, 
Barcelona, L’Avenç, 
(1898), col. particular, 
Barcelona. 
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Pàgina amb retrat a carbó realitzat per Ramon Casas de Jaume Massó i Torrents, Pèl i Ploma  
(Barcelona, maig de 1900), p. 5. 

16718_Visions_del_Pirineu_Interior_Maqueta.indd   69 03/04/17   14:42



V I S I O N S  D E L S  P I R I N E U S

70

16718_Visions_del_Pirineu_Interior_Maqueta.indd   70 03/04/17   14:42



71

LES ALTES TERRES CATALANES70 I TERRA BAIXA:  
DRAMES RURALS VERSUS DRAMES URBANS

La poesia té per palau esplèndid la catedral de les 
muntanyes.
 

Àngel Guimerà

Ah! Les viles, les viles...! Que en fan de mal, al món! 
Cataus de pesta i dolenteria... M’estimi més un roc 
de la muntanya que tot aquell sementer de cases...

Víctor Català

Pintava lo qu’ell s’imaginava de lo que veya.
 

Juli Vallmitjana

L’antagonisme entre dos mons, allunyats simbòlicament entre ells, és descrit 
per Àngel Guimerà de forma magistral en l’obra Terra baixa. Situa la terra alta a 
les muntanyes, on viuen homes purs i autèntics com Manelic, que no ha sortit 
mai dels Pirineus, en contrast amb la vila de la plana boirosa, símbol de la false-
dat i el conflicte. A les espesses boscúries es refugiaven escamots de llops que 
feien la vida impossible als ramats. La por ancestral del llop, que en l’obra de 
Guimerà simbolitza el mal, era present en terres pirinenques. El llop representa 
la bèstia humana i Manelic, en baixar de la muntanya i descobrir una realitat 

70   «Massó i Torrents», Pèl i Ploma, Barcelona, 5 de maig de 1900, p. 5.

Ramon Casas, Enric Borràs com a Manelic (c. 1897), oli sobre tela, 
MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, 
Institut del Teatre, Barcelona.
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que desconeixia, és qui pot matar-lo. D’aquesta manera, la mort del llop és la 
mort de l’amo, que amb la seva autoritat esclavitza la dona i enganya l’innocent.

Combinar línies estètiques simultànies és, en més o menys proporció, un 
factor que podem trobar en l’època del Modernisme. Hi ha diverses interpreta-
cions melòdiques sobre el simbolisme de la muntanya que es contraposen en 
un paisatge descrit com una creació que tradueix estats anímics. En un joc de 
dualitats, entre les llums i les ombres de l’existència, podem resseguir les traces 
de diverses històries, de diferents percepcions trobades. 

Des de les pàgines de la revista Joventut, entre el març de 1904 i l’abril de 
1905, es podien anar llegint els capítols de Solitud, de Víctor Català (pseudò-
nim de Caterina Albert), en què l’autora convidava el lector a situar-se en un 
escenari inquietant: la muntanya. Es tracta d’un espai simbòlic on combaten 
dues forces contràries, que trobem metafòricament en la imatge del cim coro-
nat per una creu i la del ganivet. Com remarca Alan Yates, «la natura no és un 
rerefons passiu, ans representa el concepte d’una força còsmica, opressora i 
aniquiladora, que aclapara l’individu, inspirant-li les passions més elementals 
i la consciència turmentadora del seu ésser».71 De manera descarnada, Víctor 
Català descriu la muntanya, l’escenari simbòlic de l’existència de Mila, prota-
gonista de l’obra, que s’acaba de casar amb Matias, un home gandul i apàtic que 
fa d’ermità d’una petita i solitària església. En un moment determinat, dos per-
sonatges antagònics es troben amb Mila: d’una banda, Gaietà, pastor generós i 
símbol de la bondat, que li ensenya la bellesa i les qualitats de la muntanya; de 
l’altra, l’Ànima, un caçador d’aspecte monstruós, símbol del mal i la violència. 
Aquest darrer és qui assassina Gaietà i posteriorment viola Mila. Ella sent una 
enorme desesperació i una solitud que és pròpia i còsmica alhora: «[...] sentia 
el buit immens, quan a son darrera, quan a son costat». Quan la protagonista 
s’adona que el mal ha vençut, decideix retornar a la terra baixa, on potser acon-
seguirà trobar la llibertat. L’entorn solitari i salvatge de la muntanya és un espai 
contradictori on combaten les forces elementals de la natura. Amb data 23 de 
maig de 1905, Maragall escriu a l’autora per dir-li que acaba de llegir el seu llibre 
i, després de donar-li l’enhorabona, remarca: «Hi ha sobretot en aquesta obra 
de vostè la creació d’una figura que restarà sempre més: el pastor: forta i dolça 
figura, i gran. Després hi ha l’altra: vull dir la Muntanya: mai vostè havia fet sen-
tir un medi com aquesta muntanya de la Solitud: els tres primers capítols són 

71    Alan Yates, Una generació sense novel·la?, Barcelona, Edicions 62, 1984 (1975), p. 93.
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Josep Triadó, coberta de Solitud, de Víctor Català, Ed. Joventut, 1905, col. particular, Barcelona.
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delitosos com quan un va a la muntanya».72  En una altra carta, del 13 d’agost 
de 1905, comenta: «Fa pocs dies he tingut el gust de parlar de vostè amb la se-
nyora Karr de Lasarte; i parlant de Solitud em referí que vostè no coneixia l’alta 
muntanya. I, doncs, com pot ésser això? Perquè allí n’hi ha fins l’olor, l’ànima. 
I he pensat molt en això, perquè tira per terra una pila de coses que tenia per 
indestructibles sobre la relació entre l’art i la vida. Ja em faig càrrec de lo molt 
que pot fer la sola intuïció artística, i de lo molt que pot ajudar-se de lo ben 
adquirit i assimilat d’altres obres artístiques ben contemplades; però arribar 
a donar la sensació de la vida de les muntanyes com vostè la dóna en Solitud 
sense haver-hi estat, i ben estat, ho tinc per meravella».73 

Si Solitud és la contraposició de la bellesa sinistra i sublim d’una prosa poè-
tica d’estètica naturalista portada al límit, trobem un retrat plàstic similar en 
els drames urbans descrits per Juli Vallmitjana, que són testimoni d’una cruesa 

que despulla els personatges, les 
accions i els ambients on viuen. El 
suburbi de la muntanya amagada 
—Montjuïc— emergeix en les seves 
descripcions de manera radical, en 
què la vida de cada dia és el tema es-
sencial dels gitanos i els baixos fons 
barcelonins. Una natura inquietant, 
com la de les històries d’Edgar Allan 
Poe, amb contes com El corb, A l’om-
bra de Montjuïc i Muntanyes blanques, 
o una natura humana que apareix 
tractada de forma versemblant en 
la peça en un acte Els zin-Calós (Els 
gitanos), en què l’acció es desenvo-
lupa a la barriada d’Hostafrancs, o 
també en el sainet El casament d’en 
Tarregada, amb una nota a l’inici 
que esdevé significativa: «L’autor 
suplica de tot cor que, qui no hagi 

72   P. 949-950.

73   P. 951.

Isidre Nonell, Cretins a la sortida de l’església (1896), 
ploma, tinta xinesa polvoritzada, llapis plom, 
aquarel·la, llapis de color i collage, col. particular, 
Barcelona. 
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estat mai pels barris baixos, no s’atreveixi 
a representar l’obra». 

D’altra banda, el «temperament ar-
tístic primitiu»74 de Vallmitjana el porta 
a implicar-se vivencialment en les seves 
obres, per això empra un llenguatge que 
és plasticitat i no retòrica. De fet, un dels 
trets característics de les seves descrip-
cions és que pintava «amb escenes, com 
un altre pinta amb colors».75 Imatges 
com la de La festa del porc, que comença 
així: «Feia pocs dies que en un femer dels 
suburbis de la ciutat, prop de la muntanya 
on hi ha un castell, s’havia mort un porc 
dels molts que allí criaven aprofitant les 
escombraries que de la ciutat recollien». 
Sens dubte, estudia el caràcter i les formes 
de vida dels gitanos amb una certa nos-
tàlgia del seu passat nòmada, que vivien 
amb certa harmonia amb la natura, que 
han perdut en situar-se a la ciutat moder-
na que crea pobresa i marginalitat. En aquella època, la ciutat era per als cri-
minòlegs l’espai natural on es desenvolupava la mala vida.76 La visió d’alguns 
periodistes i fotògrafs contribuí a crear l’estigmatització de les classes popu-
lars i els barris baixos, amb una mirada de pretensions científiques i preju-
dici constant envers ells que va dibuixar una mena de geografia del mal que 
amenaçava la resta del cos social i la ciutat burgesa. D’aquesta manera, Max 

74    Francesc Foguet i Albert Mestres, «Pròleg», a Juli Vallmitjana: Teatre, Barcelona, Edicions de 
1984, vol. 2, 2006, p. 44-45.

75   Prudenci Bertrana, crítica de l’obra «A l’ombra de Montjuïc», La Veu de Catalunya (Barcelo-
na), 13 de desembre de 1922.

76   Max Bembo (pseudònim de José Ruiz Rodríguez) va dedicar a Juli Vallmitjana el seu llibre La 
mala vida en Barcelona, Barcelona, Torre Ninga, 1912. Anteriorment, a Roma i a Madrid s’havien 
publicat, respectivament, el 1898 La mala vita a Roma, d’Alfredo Niceforo i Scipio Sighele, i el 1901 
La mala vida en Madrid, de Constancio Bernaldo de Quirós i José María Llanas Aguilaniedo, que es 
van convertir en autèntics best-sellers. 

Isidre Nonell, Cretina (1986), llapis conté, 
color i polvoritzat, col. particular, Barcelona.
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Bembo expressa que «la población mala 
de una ciudad es una fuente inagotable de 
datos para el pedagogo y el criminólogo».77 

Tanmateix, una visió contrastada és la 
del paisatge dels Pirineus que Vallmitjana 
va recollir arran d’una estada a la vall de 
Boí l’any 1896 amb Isidre Nonell i Ricard 
Canals. A Coses vistes i coses imaginades és 
un conjunt d’impressions emotives recor-
dades, tal com veiem a «Visió del Pirineu» 
en el relat d’una excursió a l’estany En-
cantat: 

La boira, a l’enlairarse refregant per les 
montanyes, formava estranyes figures 
que nosaltres, seguint l’impuls de la ima-
ginació, enmotllavem, guiats per la fan-
tasia. 

Les idees sens iniciaven al cap, i dei - 
xantnos portar per aquell desvari refi-
nat, feia passarnos horas com extasiats. 

¿Quant sento no tindre un’altra visió com la que vareig tenir dalt d’aquells cims, 
pera mí miraculosos!78 

Tal com destaca Julià Guillamon,79 les empremtes de la teosofia es fan pre-
sents en el pensament de Vallmitjana, el qual creu que tant la literatura com 
l’art poden ser una eina de divulgació de les idees de fraternitat i harmonia 
universal. 

Les visions que Isidre Nonell va pintar en els tres mesos que durà la seva 
estada a la vall de Boí, on va descobrir una comunitat d’individus afectats per 
una malaltia que provocava greus afectacions mentals i físiques —el cretinis-

77   Ibídem, p. 13.

78   Juli Vallmitjana, Coses vistes i coses imaginades. Recull d’impressions, Barcelona, Egisto Bossi, 
1906, p. 120.

79   Julià Guillamon, «Pròleg. Juli Vallmitjana i els gitanos», a La raça que es perd, Barcelona, Edi-
cions de 1984, 2005, p. 7-44. 

Isidre Nonell, Cretí amb forca (1896), fregit 
extret de Barcelona cómica (16 de gener 
de 1897.
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me—, les va reflectir en una sèrie de pintures excepcional.80 L’artista desvela 
una realitat amagada d’una geografia indòmita i endèmica, i la mostra sense cap 
tipus de concessió, deixant de banda qualsevol idealització. Aquestes obres es 
van exposar al Saló de La Vanguardia el mes d’octubre de 1896 i més endavant a 
París, amb Ricard Canals, a la galeria Le Barc de Boutteville. La crònica del diari 
que en va fer Raimon Casellas és prou eloqüent:

(De Nonell) Anotador cruel de las miserias que engendra la naturaleza y la socie-
dad, han debido sin duda herir la imaginación del dibujante aquellos infelices idio-
tas, condenados a una deformación que no carece de rasgos pintorescos. Porque 
si hay una verdad inconcusa entre todas las verdades, es la de que el mundo de 
lo grotesco, de lo feo, de lo hediondo, pueda sacarse de tipos de belleza artística, 
imperecederos y universales... el joven 
dibujante, al emprender estos nuevos 
asuntos, ha entrado más francamente 
en posesión de su personalidad. Sus di-
bujos de ahora saben menos á Ibels y 
á Steinlen, de lo que sabían antes; úni-
camente la sombra maleante de Goya 
y ciertos dejos de japonismo parecen 
flotar así sobre las escenas del suburbio 
barcelonés como sobre las figuras de 
los pobres cretinos del valle de Bohí.81 

Les escenes escollides són també 
significatives, són mirades al món tan-
cat de la vall pirinenca, al paisatge humà. 
Una de les obres, Retorn del Rosari, mos-
tra les persones davant del campanar ro-
mànic d’Erill la Vall, mentre que els cre-
tins són a l’església, en una capella ardent 
o realitzant tasques quotidianes, com ara 
portar aigua, o anant al camp amb la for-

80   Glòria Escala, «La transcendència de Boí en Isidre Nonell. Els dibuixos dels cretins», Revista 
de Catalunya, 2014, p. 161-181.

81   «Dibuixos de Nonell. Saló de La Vanguardia», Barcelona, La Vanguardia, 25 d’octubre de 1896.

Isidre Nonell, Dues cretines (1897), ploma, 
llapis conté, llapis de colors i polvoritzat, 
col. particular, Sabadell.
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ca... La manera com plasma les figures i el paisatge denota una clara influència de 
Gauguin: la vida rural i primitiva que va descobrir a la Bretanya és com la que 
Nonell va descobrir als Pirineus. En Els drames de la mar, Els goigs de Bretanya i 
Les bretones en la tanca, Gauguin desfigura les cares i el paisatge de fons és sintè-
tic, essencialista. Aquestes obres es van poder veure a Brussel·les en l’exposició 
Els XX de 1889 i també al cafè Volpini de París. Per tant, és plausible que No-
nell les conegués. De fet, Misèries humanes és una obra en què barreja elements 
bretons amb la seva visita a la Provença. Dibuixos com el de Ricard Canals, La 
primera missa de l’any (1896), que es troba a la col·lecció Casellas, comparteixen 
aquest mateix pathos.82

El degà dels excursionistes i arxiver Marià Aguiló emulava la vall de Boí a 
través d’una cançó de la nit de Sant Joan que ell havia recollit i que de forma 
visual descriu la tradició de les falles del solstici d’estiu: 

Anirem a collir roses
al roser de sant Joan,
ne farem una enramada
als fallaires d’aquest any.

En aquest contrast generacional i de canvi en el punt de vista adoptat, Agui-
ló representa l’actitud renaixentista de recobrar les festes, les tradicions, men-
tre que Vallmitjana i Nonell presenten una posició i una actitud que els perme-
ten plasmar artísticament la deformitat, la misèria i la lletjor per comprendre 
millor i, en certa manera, redimir els desheretats, els malalts i els marginats. 

82    Vegeu Eugeni d’Ors, «La fí de l’Isidro Nonell», Pèl i Ploma, Barcelona, 1902.
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VIATGES PER L’ARQUITECTURA ROMÀNICA CATALANA 

El 1896 i el 1897, tal com destaca Francesca Español a «El Pirineu desvetllat: 
viatges i descoberta del patrimoni medieval»,83 Guillem M. de Brocà i Joaquim 
Miret i Sans havien visitat la Seu d’Urgell i el Pallars amb Francesc Carreras i 
Candi. Els seus viatges pirinencs i els que durant la dècada anterior s’havien anat 
fent amb Elies Rogent certifiquen l’interès per recuperar i conèixer els vestigis 
del món medieval existents en aquelles contrades. Una mica més endavant, va 
ser l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner qui, amb la intenció d’elaborar una 
història de l’art romànic a Catalunya, va estudiar en especial les esglésies romà-
niques. Per aquest motiu, entre el 1904 i el 1906 va viatjar pel Pirineu,84 on va 
prendre tot un seguit de notes descriptives i va fer un ric conjunt de dibuixos i 
fotografies que li van permetre elaborar fitxes del que anava visitant: Àger, Mur, 
Sant Pere del Burgal, Santa Maria d’Àneu (Pallars Sobirà), Mosoll (Cerdanya), 
Durro, Sant Climent, Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí. Aquest viatge va 
ser el precursor de la missió arqueològica que tres anys després va organitzar 
l’Institut d’Estudis Catalans i que va encapçalar l’arquitecte Josep Puig i Ca-
dafalch, alumne i col·laborador de Domènech. Ambdós havien coincidit a l’As-
sociació Catalanista d’Excursions Científiques i compartien l’afany de fer sortir 
a llum i d’estudiar el patrimoni artístic que havia restat oblidat. En el Butlletí 
Excursionista de Catalunya es recollia anys després: 

83    Francesca Español, «El Pirineu desvetllat: viatges i descoberta del patrimoni medieval», IBIX. 
Annals, 2010-2011, p. 13-36.

84   Vegeu el catàleg de l’exposició «Lluís Domènech i Montaner i el descobriment del romànic», 
Barcelona, MNAC, 2006. Vegeu també el llibre d’Antoni Ramon i Enric Granell, Lluís Domènech i 
Montaner. Viatges per l’arquitectura romànica catalana, Barcelona, COAC, 2006.
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[...] ressorgir, tot respectant-lo, l’art de tants avantpassats, destruint l’obra mor-
ta que els amaga, sense fer caure una pedra que hagi tingut vida; és tornar a sa 
bellesa primera l’obra antiga, tot conservant les que, com flors arrapades a la 
pedra, hagin nascut en èpoques més modernes.85

El 1906, Enric Prat de la Riba considera a La nacionalitat catalana que el ro-
mànic és l’art del poble català, en sintonia amb el pensament del bisbe Torras i 
Bages. I el 1907 Puig i Cadafalch planteja en una conferència la necessitat de crear 
una institució acadèmica que vetlli pel patrimoni. I així va ser com a la sala d’ac-
tes del Centre Excursionista de Catalunya es va crear l’Institut d’Estudis Cata-
lans, que havia de tenir una secció històrico-arqueològica que s’havia d’encarregar 
de gestionar el patrimoni romànic català. Com a institució hereva de l’esperit de 
l’excursionisme científic, primer es va organitzar en quatre seccions (Història, Ar-
queologia, Literatura i Dret), amb una simplificació duta a terme el 1911 (la Secció 
Històrico-Arqueològica, la Filològica i la de Ciències). Val a dir que els membres 
destacats de l’Institut eren excursionistes coneguts, com Antoni Rubió i Lluch, 
Jaume Massó i Torrents, Joaquim Miret i Sans, Josep Puig i Cadafalch, Pere Coro-
mines, Guillem Maria de Brocà, Francesc Carreras i Candi i Norbert Font i Sagué.  

L’expedició que es va organitzar per anar als Pirineus el 1907 tenia un caire 
de missió amb la idea de realitzar un acurat treball de camp, a càrrec de Josep 
Puig i Cadafalch, mossèn Josep Gudiol, Josep Goday, Guillem Maria de Brocà i el 
fotògraf Adolf Mas, que els permetés estudiar de forma sistemàtica l’art medieval 
pirinenc. Els quaderns de notes, els dibuixos de Puig, els apunts de Gudiol i les 
més de dues-centes cinquanta fotos de Mas van constituir un material valuosís-
sim per a la valoració del patrimoni pirinenc d’època medieval.86 Dos anys més 
tard, l’Institut d’Estudis Catalans publicava el primer volum de L’arquitectura ro-
mànica a Catalunya. En definitiva, endinsats en l’època del Noucentisme, aquesta 
obra representa la consagració dels mètodes de l’arqueologia medieval moderna 
i dels inicis de la història de l’art medieval català.

85    Joan Danés, «Monestir de Sant Joan de les Abadesses», Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, núm. 368-369.  

86    Vegeu el catàleg de l’exposició «La missió arqueològica del 1907 als Pirineus», Barcelona, La 
Caixa en col·laboració amb l’Institut Amatller d’Art Hispànic, 2008. Vegeu també la ponència de 
la professora Francesca Español, «El Pirineu desvetllat: viatges i descoberta del patrimoni medie-
val», IBIX. Annals, 2010-2011, p. 13-36. 
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Josep Puig i Cadafalch, Mossèn Gudiol i Adolf Mas. Missió arqueològica organitzada  
per l’Institut d’Estudis Catalans, 1907, Arxiu Mas, Barcelona. 

(Faltal)
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Anna Rubio a Santa Maria de la Serra de Farrera, Aplec Saó,  
Centre d’Art i Natura, 2015.
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CLOENDA 

En les primeres pàgines d’aquest quadern destacàvem alguns elements del relat 
que sobre els Pirineus es va construir durant la Renaixença i que va seguir el 
seu camí amb el Modernisme fins a arribar a les portes del Noucentisme. No 
sabríem, doncs, acabar sense fer una breu referència a l’actualitat. 

Al cor dels Pirineus, al poble de Farrera (Pallars Sobirà), es va crear el Cen-
tre d’Art i Natura, una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu 
del món. Des de finals del segle xx, els espais recuperats d’una antiga bastida 
s’han convertit en el lloc idoni per a la reflexió i la creativitat. Les visions fo-
menten la creació artística contemporània vinculada a la natura i el paisatge des 
de diferents disciplines. En el 3r Aplec Saó, el 2015, la ballarina Anna Rubio, 
dins del projecte «El ressò de les ermites» (set ermites, set danses), a Santa 
Maria de la Serra interaccionava amb la ruïna, arrelada al passat des del present. 
Ella mateixa escrivia de forma significativa en el seu blog: 

Aquests dies em retorna una i altra vegada la sensació que hi ha llocs on cal fer 
poqueta cosa i fins i tot em plantejo si cal intervenir-hi amb un públic expectant. 
Sí, així estem a dos dies de la intervenció... Què puc aportar a aquest lloc de tan-
ta bellesa i força? Què vull explicar que no s’expliqui per si sol? I em repeteixo, 
poqueta cosa, Anna, poqueta cosa.

Poques accions se’m precipiten, accions ben quotidianes. La toco, l’escolto, 
la respiro i algun cop la ploro. Pocs són els dies que hi ballo, perquè aquí cal ben 
poqueta cosa. M’agrada trepitjar els fems descalça i sentir la brutal llum que pe-
netra per l’escletxa i m’escalfa. M’hi sento jove i vella alhora, sense temps.
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No podré fer una gran dansa, en tot cas, pensaré en la silenciosa dansa que 
ha fet l’ermita durant segles des de la serra estant.87 

L’escolta del moment ens fa partícips dels espais creats pels nostres avant-
passats i especialment ens fa sentir la transformació dels entorns naturals. 

Si existeix una unitat pirinenca, és en la diversitat de confluències on millor 
s’expressa. Els espais de vida, les bordes, les cabanes i les esglésies romàniques 
es combinen amb els gegants de pedra, les aigües dels rius, dels llacs i dels es-
tanys, els boscos, les congestes, les tarteres, les geleres i tot tipus de vestigis 
que configuren el patrimoni humà i natural dels Pirineus. 

87   Anna Rubio, «Cal poqueta cosa», www.farrera.cat/sao/cal-poqueta-cosa/ [consulta: 8 d’octubre 
de 2015].
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A l’hora que’l sol se pon
bevent al raig de la font
he assaborit els secrets
de la terra misteriosa

Joan Maragall, 

La vida de les muntanyes
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