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1. Introducció 

El descobriment de l'àlbum "Línea de Gerona a la Frontera Francesa. Construcción ‐ 1880" em 

va  fer  tornar  a mirar  l'àlbum del mecenes Rubaudonadeu  amb  fotografies de  l'empordà de 

1888  del  fotògraf  reusenc  instal∙lat  a  París  Josep Mª  Cañellas  amb  l'interrogant  posat  en 

l'enquadrament d'infraestructures i en  la configuració del paisatge on s'implantaven. D'aquí a 

la pintura del canvi del segle XIX al XX.  

Em rosegava des de  feia  temps un neguit molest, "no és això companys, no és això", des de 

que un  jurista, competent en el seu camp, em va parlar amb  il∙lusió d'un tipus de torres per 

telecomunicacions que simulaven l'apariència d'un arbre, i quan poc després un biòleg, també 

competent en el seu camp, em va parlar amb  la mateixa  il∙lusió del camuflatge cromàtic dels 

panells de formigó d'un equipament volumètricament excessiu.  

La nova mirada que he  fet al  territori a  través dels documents m'ha  suggerit  reflexions que 

més enllà d'un  interés historiogràfic poden  tenir  sentit en un debat de projectistes quan els 

paradigmes  de  l'optimisme  tecnològic  del  progrés  vuitcentista  han  estat  desplaçats  pels 

paradigmes de la integració mitjançant el recurs a la mimetització de l'apariència. 

 

 



2. Arguments. 

En  les  fotografies  anònimes  de  la  companyia  TBF,  sota  la  gràcil  figura  de  les  estructures 

metàl∙liques d'Eiffel et Cie. que recolzen en muntants petris, les lleres apareixen pràcticament 

buides de vegetació amb una presència dominant de les arenes. 

                    

         

Hauríem de pensar, en principi, en  l'efecte devastador dels moviments de terres de  les obres 

tot just acabades. Per contrastar‐ho ens adrecem a l'àlbum Rubaudonadeu vuit anys posterior. 

Cañellas tan sols va fotografiar una de  les  infraestructures, el pont de Colera,  i ho va fer amb 

un enquadrament més escenogràfic buscant, front la freda documentació frontal, l'escorç i les 

ombres dramàtiques. Al peu dels pilans  l'ombra de Cañellas ens amaga el que  l'anònim ens 

desvetlla: la petita vegetació de la quadrícula de les hortes a banda i banda del sorral net de la 

riera de Molinars,  i  al  fons  els  vessants  feixats  amb plantacions  joves. Molta  vida però poc 

natural, tot cultural. 

            



Hem  de  continuar  buscant  pistes  sobre  què  passa  amb  el  verd?.  La  resta  de  l'àlbum  ens 

permetrà  comprendre  la  implantació  dels  ponts  medievals  i  les  passeres  i  barcasses  i 

sorprenentment descobrim que el paisatge obert,  la nitidesa geomorfològica  i  l'espectacular 

presència mineral,  són  tret  comú...que  en  res no depèn de  la  transformació  suposadament 

operada per les noves infraestructures. 

   

   

   

Si  un  cop  superada  la  sorpresa  ens  situem  en  el  context  socioeconòmic  pensarem  en  l'ús 

massiu de la fusta serrada en la construcció, el  moblament, els carruatges, i els calafats, en la 

important manufactura cistellera,  i en  l'aprofitament de  la  llenya per combustible domèstic  i 

en part  industrial. Usos coetanis  i coherents amb  la  intensiva explotació agrícola de totes  les 

terres conreables des dels estanys dessecats fins les pedregoses vessants feixades, tot passant 

per la parcel∙lació menuda de les grans finques desamortitzades. 

En les imatges anteriors, podem fixar‐nos però, en la forma de les poques agrupacions d'arbres 

que  apareixen:  fileres  al  llarg  d'una mota,  sigui    a  la Muga  o  al  Llobregat.  L'arbrat  com  a 

element de construcció del paisatge artificial, com a eina d'una nova morfologia? 



Aquest  canvi  de  perspectiva  ens  permet  ara  tornar  a  la  resta  de  fotografies  de  l'àlbum 

Rubaudonadeu i hi trobarem que són precisament les carreteres i els passejos vuitcentistes, els 

que  associen  la  implantació  rectilínia  en  el  territori  amb  les  alineacions  que  configuren  el 

paisatge vegetal projectat.  

 

Així  l'arbrat  i els moviments de  terres associats, salvades monumentals excepcions de restes 

de  la  selva  primigènia,  serà  sobretot  una  eina  de  transformació,  alfabet  d'un  paisatge 

d'invenció,  ja  siguin  els  xiprers  que  arreceren  les  hortes,  els  tamarius  que  voregen  els 

drenatges, els plataners dels terraplens, les quadrícules d'ametllers sota dels quals enterren la 

sardina,  les retícules d'oliveres on  llauren bous, o  les  feixes de vinyes entre corriols de paret 

seca. 

      

    



En aquest mateixos anys es consolida el paisatgisme pictòric de  l'escola d'Olot que configura 

uns arquetipus densos i ombrívols, que acabaran sent hegemònics arreu del país. 

                                                

No estem pas referint‐nos principalment a una questió d'idiosincràsia local, plana de l'Empordà 

versus valls d'Olot, ja que la mirada de Rusiñol al paratge de les fonts de Sant Roc ens mostra 

un paisatge olotí també construit des dels murs de contenció que suporten la plataforma de la 

línia del carrilet  i els marges del  riu,  l'organització constructiva de  les captacions d'aigua  i  la 

plantació de  les fileres. Aflorem en canvi una mirada  ideològica que es clarifica brutalment si 

posem de costat les bugaderes del reportatge del fotògraf  reusenc (el paisatge de la gana i el 

suor) amb les lluminoses, inodores i indolores bugaderes de Vayreda.  

   

La realitat  territorial de  la plana conreada té, en canvi, uns  intèrprets  fidels en el context de 

l'escola empordanesa de pintura que s'associa als mestres del jove Dalí, i  als seus coetanis.  

                                           

                                             

En aquestes escenes de cels esbatanats els espais oberts queden afitats per roques emergents,  

quadrícules d'oliveres o ametllers,  i  fileres de xiprers o d'atzavares que envolten els conreus 

dels  terraprims o dels  fondals, al mateix  temps que  les escenes urbanes  reflexen  la simbiosi 

indestriable, en la ciutat com a les carreteres, entre infraestructura i arbrat planificat. 



3. Algunes lliçons que s'en podrien extreure. 

El paisatge de  l'Empordà  conserva,  sota aspectes epidèrmics  i més  llaminers,  traces  formals 

que  expliquen  la  indestriable  relació que  es dóna  continuadament des de  la  centuriació de 

l'antiguitat entre infraestructures, moviments de terres, hidrologia i ordre geomètric de l'espai. 

El caràcter humanitzat, fressat i dibuixat, s'expressa simultàniament en diverses escales des de 

les petjades de grans poders forasters en terra de pas, de la Via Augusta als ferrocarrils, fins les 

més  insignificants cledes de  la petita propietat, el "paisatge fet a cal notari" segons expressió 

de Josep Pla. 

La  plana  i  l'amfiteatre  de  vessants  que  l'encerclen  és,  com  a mínim  fins  a  la  caiguda  de 

l'activitat  agrícola  del  segle  XX,  un  paisatge  productiu,  una  factoria  agroindustrial  on  les 

plantacions  (fileres de  xiprers, pollancres, plataners,  tamarius,  atzavares... malles de  vinyes, 

oliveres, ametllers, suros, pins, figueres, ...) arrelen de manera gens casual ni pintoresca.  

        

En els darrers seixanta anys s'ha produit però, un doble procés de desdibuixament:  

D'una banda l'abandó de l'activitat ha portat al creixement del bosc sec sobre feixes ermades 

però a  la vegada també  l'embardissament, el canyer  i finalment el bosc humit sobre els  llavis 

de tots els fils d'aigua des de reguerons i canals fins a les lleres dels rius principals.  

D'altra banda, en  l'imaginari col∙lectiu, els espais oberts  i  lluminosos, d'horitzons amplis  i aire 

transparent  que  caracteritzaren  durant  una  època  daurada  la  pintura  empordanesa  dels 

coetanis de Dalí s'han substituït per bucòliques  imatges semiboscoses transplantades d'altres 

escenaris rústics suposadament més idiosincràtics. 

                                              

Aquesta  estandarització  del  que  seria  el  simulacre  ideal  del  paisatge  natural,  emboscat  i 

trencat  (garrotxí) amb mirall d'aigua sota  l'ombra,  i uns  tocs d'activitat  rural puntual  (masos 



autosuficients)  que  es  trasllada  banalment  als  rènders  de  tramitació,  s'ha  combinat  en  els 

taulells professionals amb automatismes pseudocientífics de mapes on  l'arbustiva dels erms 

esdevé bosc‐en‐potència i on tots els fluxos d'aigua s'agrupen en una mateixa‐capa‐blava sigui 

quina sigui la seva gènesis ( rius desbordants endegats, rieres d'escorrentia, malles excavades 

de dessecació, canals agroindustrials, xarxes de regants, etc...) amb el resultat de l'ocultació de 

la morfologia productiva, genuïna i real del lloc. 

   

Hauríem de tornar a mirar el paisatge cultural amb pocs apriorismes, i exigir‐nos cartografiar, 

com a mínim amb la mateixa dedicació que posem en el medi natural, tant les plantacions com 

les infraestructures i els artefactes construïts que a molt diverses escales palesen les traces del 

treball sobre les formes de la terra i de les aigües. 

     

Voldríem entendre el territori en transformació, en el seu dinamisme històric i no pas fixat en 

l'apariència  recent, acceptar que  les  infraestructures no només en són part  indestriable sinó 

sovint matriu  generadora,  i  ser  capaços d'imaginar  noves  intervencions, només quan  siguin 

justificadament necessàries, ben lluny de falsos mimetismes, amb solidesa pètria local, o amb 

lleugeresa metàl∙lica global o amb tots els matisos intermedis de la construcció proporcionada 

als reptes i a l'economia dels recursos.  

 

   



Amb  la franquesa  i el rigor que traspuen sobre els estreps petris  les malles d'Eiffel, patrimoni 

contemporani no reconegut, dignes successores dels aqueductes il∙lustrats, i de les set arcades 

del  pont  vell  de  Castelló,  que mai  van  perseguir  un  premi  de  paisatge.  Tan  sols,  austers,  

mesuraren amb finor les condicions reals del territori on s'assentaven. 
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Àlbum "Companyia de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia. Línea de Gerona a 
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