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Primera expedició 
científica al Montseny

Text i Fotografies d’Oscar Farrerons, Dr. arquitecte, estudiós del Montseny

El 26 de novembre de 1876 Josep Fiter Ingles, Pau Gibert, Eudald Canivell, Romà 
Arnet, Marçal Ambrós, i Ricard Padrós, funden l’“Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques”. Tres anys més tard, el secretari de l’asociació, Antoni Massó, impulsarà la 

primera expedició que podem qualificar de “científica” al Montseny. 

La Revolució de Setembre de 1868, 
anomenada la Gloriosa, suposà el 
destronament i exili de la reina 

Isabell II i l’inici d’un període democrà-
tic, primer en forma de monarquia par-
lamentària, sota el regnat d’Amadeu I de 
Savoia i, posteriorment, amb la Primera 
República Espanyola. Al 1870 la societat 
catalana volia aprofitar aquest moment 
per recuperar drets polítics, i en part per 
això, joves universitaris van fundar al 
febrer d’aquell any “La Jove Catalunya”, 
primera entitat catalanista que tenia tres 
seccions: lletres, ciències i arts. Pretenien 

estudiar els vestigis històrics que havien 
conformat el país, utilitzant la llengua 
catalana com a eina de futur. Es portaren 
a terme excursions arreu del país, amb 
finalitats culturals i científiques, però les 
diferències entre els socis van acabar pro-
vocant la dissolució de l’entitat al 1875. 
Abans, al 1872, s’havia creat la “Societat 
X” amb propòsits similars a “La Jove Ca-
talunya”, que procuraren un renaixement 
de Catalunya. El 26 de novembre de 1876 
Josep Fiter Ingles, Pau Gibert, Eudald Ca-
nivell, Romà Arnet, Marçal Ambrós, i Ri-
card Padrós, que havien estat membres de 

la “Societat X”, van fundar l’“Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques” 
on s’integraren ràpidament molts exsocis 
de “La Jove Catalunya”. La nova entitat 
promou conferències i homenatges a per-
sonatges històrics catalans. En opinió de 
la Dra. Carola Duran, experta en cultura 
catalana del segle XIX, “l’excursionisme 
amb finalitats culturals i seguint les di-
rectrius positivistes era un fet habitual 
entre els associats a l’entitat”.
En aquest entorn de renaixença cultural, 
basada en part en el coneixement 
intel·lectual del país, té lloc la primera 

Turó de l’Home i les Agudes des del Matagalls, una fotografia presa en direcció a com ho narra Massó
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expedició que podem qualificar de 
“científica” al Montseny al setembre de 
1879. Artur Osona havia publicat poc 
abans la primigènia guia “Excursió 
a la montanya del Monseny per un 
propietari de la vila de Breda”. 
L’excursió de 1879 era comandada per 
Antoni Massó, secretari de la secció 
topogràfica pintoresca de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques, i 
també hi participaven Artur Osona, Cèsar 
August Torras, Carles Garcia Vilamalla 
i dos amics més que no pertanyien a 
l’associació. L’expedició pretenia establir 
les altituds dels principals indrets i 
cims, carregada d’estris topogràfics i 
fotogràfics per fer les primeres mesures 
altimètriques i fotografies del Montseny.
Antoni Massó va escriure un article de 
l’excursió que es va publicar al volum IX, 
número 8, de la revista “La Renaixensa” 
amb data 31 d’octubre de 1879. En aquest 
escrit Massó explica que el treball havia 
estat llegit a l’Associació per ell en nom 
dels expedicionaris “per la predilecció 
que sento envers las bellesas y accidents 
naturals de la nostra terra”.
Comença l’article narrant el viatge en 
tren fins a Breda, on visiten el claustre del 
monestir de Sant Salvador, acompanyats 
pels delegats de l’associació Clarà i Vergès. 
Antoni Massó conta que no lloguen 
matxos perquè enderreririen el temps, 
però sembla ser que la qüestió  eren les 8 
pessetes per dia que costaven els animals; 

calia sumar el cost dels portadors i guies. 
A Breda consignen una altitud de 150 m.
Aquella mateixa tarda surten de Breda 
pel camí del nord-oest, seguint la riera, 
i deixant sempre a la dreta el castell de 
Montsoriu, del que Massó explica “abans 
guayta amenassador de l’encontrada y 
are inofensiu fantasma qu’esporugueix 
a la gent sensilla dels entorns”. Passen 
per davant de la torre defensiva d’en Pega, 

aleshores unes ruïnes en estat deplorable, 
que avui podem visitar en estat avançat 
de restauració. Després arriben a Can 
Roig, on mesuren una altitud de 350 m. 
Ja al terme de Riells, pel camí “cubreixen 
allí las atapahidas ombras dels 
espesíssims fullatjes las socas sapadas, 
tortas y abigarradas de las alzinas” 
i comencen a albirar de lluny el pic de 
Morou. Descansen a una font propera a 
Can Berenguer, que denominen font d’en 
Jaume, i que potser podria ser l’actual 
font de Can Berenguer, annexa a aquesta 
masia situada al peu de l’antic camí de 
Riells a Gualba. Més amunt arriben al 
Pla de Saba, on l’Artur Osona, que era el 
responsable científic de fer les mesures 
altimètriques, acredita 620 m d’altitud. 
Aquest pla es definit com “un descans 
en la interminable y penosa pujada 
qu’enmena á la Vall de Santa Fé”. 
Com que estan molt assedegats demanen 
aigua a Can Pla de Saba “que se’ns 
oferí fresquíssima per una aixerida 
noya casada de poch y un vellet, son 
sogre, que vestía encare un dels trajos 
característichs de Catalunya: amples 
calsas de vellut blau cel en forma de 
campana, arribant la cintura fins á 
dessota l’aixella, cos de camisa ab coll 
alt y molt ample, ahont amagava mitja 
cara y barretina vermella”. Amb esforç 
arriben a la font de Cors, avui perduda 
per nosaltres, i una mica més amunt a Sant Miquel de Barretons, avui en estat deplorable, molt pitjor que al segle XIX

L’actual observatori de Turó de l’Home, pel qual tan va lluitar Artur Osona, i que no 
va veure en vida seva
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coll de l’Alzinella (1.100 m) entrada a la 
vall de Santa Fe. Cal tenir en compte que 
aleshores no existia l’actual embassament 
de Santa Fe, que fou construït entre 1917 
i 1933, i que amb la seva presa de 19 m 
d’alçada 14 m de base i 170 m de llargada 
ha distorsionat en part la visió històrica 
que Massó narra al 1879.
Malgrat la boira que troben, Massó de-
fineix l’entrant a la vall de Santa Fe com 
“lo més deliciós i pintorech del Mont-
seny” on destaca els seus “prats de verdor 
eterna, extensos en suaus pendents á 
cada banda d’un platejat torrent”. Mit-
ja hora de camí més i arriben a la petita 
església de Santa Fe (1.180 m), de la qual 
avui sabem que apareix per primer cop 
documentada l’any 1231 en el testament 
de Pere Santaeugènia. Tenen temps d’anar 
a una fresca font “ab quina aygua’ns re-
galárem una bona estona”, de la que no 
dona nom i sols dius que està a pocs pas-
sos de l’església. Podria ser l’actual font 
del Cirerer, o més possiblement la font del 
Frare, que ja existia abans de l’actual con-
figuració arquitectònica de reminiscènci-
es modernistes. Els expedicionaris sopen 
a la casa de l’ermità, perquè les obres al 
santuari encara estaven molt endarreri-
des. Van a dormir aviat, cansats per l’es-
forç de l’ascensió, però per la nit devia 
passar alguna cosa que no sabem i Massó 
no relata “passaré per alt los esdeveni-
ments d’aquella nit gens interessants, 
més ab quina relació’s podrían omplir 
bon número de quartillas d’interés 
cómich-dramátich....”
Els nostres protagonistes es lleven encara 
de nit, i preveient la jornada esgotadora, 
decideixen no fer l’ascens al Turó de 
l’Home pel camí del coll de Santa Helena, 
sinó fer drecera i accedir directament al 
coll de Montllobar (1.500 m) i, arribats 
aquí, planejant una mica fins a “coll de 
l’Ayre” (1.560 m), suposo que l’actual coll 
del Vent. Seguint les ondulacions de la 
carena arriben al turó Gros, que mesuren 
en 1.810 m. d’altitud. Després Massó 
descriu que trepitgen “coll sas Bassas” i 
finalment al Turó de l’Home. És evident 
que el nostre cicerone s’equivoca perquè 
coll Sesbasses ho trobaran després, quan 
iniciïn la carena en direcció les Agudes, 
potser l’Antoni Massó es referia a Puig 
Sesolles.
Massó explica que el veritable nom del 
pic culminant del Montseny és Turó 
de l’Home Mort però que s’ha eliminat 
aquesta darrera paraula “en gracia a la 

brevetat y potser també per repugnacia”. 
Artur Osona consigna l’altitud en 1.910 m, 
més que l’avui oficial de 1.706 m, i és que 
aleshores els instruments de mesura no 
eren tant precisos com els actuals. Totes 
les altituds mesurades en aquesta primera 
excursió científica (i que he reproduït 
entre parèntesi en aquest article) estan 
per sobre de les actualment acceptades. 
Massó, opinant sobre la polèmica de 
l’època sobre quin era el turó culminant 
del Montseny,  creu que el Turó de l’Home 
és el cim més alt, tot i que “és lo que 
ménos domina y son preferibles, en 
mon concepte, los panoramas de las 
Agudas y del Matagalls”. Tot i això, el 
dia de l’excursió la boira els priva de cap 
vista. 
Iniciada la carena per accedir a les Agudes, 
un dels companys ha d’abandonar i 
baixar cap a Sant Marçal acompanyat 
per un dels guies, i una mica més enllà 
també abandona Osona per rodament 
de cap i un altre guia l’acompanya de 
baixada pel camí de la font de Briançó. La 
resta d’expedicionaris prossegueix cap a 
les Agudes que “ab son aspecte selvatje 
nos atreyan y fascinaven”. Però abans 
d’arribar al cim queden espantats per 
dos homes que estan amagats darrera les 

pedres amb els seus fusells, però després 
descobreixen que no tenen res a patir 
perquè es tracta de dos caçadors en una 
batuda contra els llops, per acabar  “ab 
aquestes bestiotas” que tant estralls 
causen al Montseny. Arribats a les Agudes, 
el substitut en la tasca científica d’Osona 
pren l’altitud en 1.905 m però la boira els 
impedeix de veure el panorama que Massó 
escriu “es allí grandiós y bellíssim”. Les 
Agudes “son d’una configuració selvatje 
en grau superlatiu; anguloses, de colors 
abigarrats, arrestelladas en desordre 
caprotxós, penjadas y abocadas unas 
sobre un abisme espantós, extenentse 
altras en forma de cresteria per una 
serra accidentada y tortuosa”; una 
descripció de les Agudes que si l’adaptem 
a l’ortografia lingüística actual podria 
ser plenament vàlida, sobretot quan 
acaba dient que “més que posats en lo 
cim d’una montanya, vos sembla estar 
penjants del firmament”. 
Les expedicionaris baixen a Sant Marçal 
acompanyats per un dels caçadors 
per una drecera “ fentnos precipitar 
perpendicularment per un camí, no 
de cabras, sinó de feras”. Al santuari es 
retroben amb els seus companys, però 
queden decepcionats de les lamentables 

Joves universitaris van fundar al febrer de 1870 “La Jove 
Catalunya”, primera entitat catalanista que tenia tres 
seccions: lletres, ciències i arts

Santuari de Sant Segimon, temps enrere un dels de més predicació de Catalunya

Primera expedició científica al Montseny
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condicions i la impossibilitat de fer un 
bon àpat, i es van haver de conformar 
amb “un llodrigó que havíem comprat 
als caçadors” i les poques provisions que 
els quedaven. Tampoc no els plau la visita 
al temple “qu’está plé d’objectes del culte 
en sa major part xavacans y ridículs”.
Ràpidament emprengueren l’ascensió al 
Matagalls, primer passant pel coll i la creu 
de Sant Marçal “damunt d’una llosa de 
pedra (....) hont se fa la partió de las 

ayguas. Es la divisoria dels bisbats de 
Barcelona, de Girona y de Vich”, l’actu-
al taula dels Tres Bisbes. En el camí d’as-
censió el primer punt ressenyat és el coll 
del Parany (1.460 m) destacant els faigs 
gegantins que es troben al lloc. 
I arriben a coll Sesportadores (1.550 m) on 
“en lo fons, per entre’l brancatge potent 
dels faigs y dels abets, se veu la població 
de Viladrau, de la més pintoresca pers-
pectiva”. Aquí Massó es queixa de “la 
destrucció que s’apoderá dels propieta-
ris dels pomposos boscos del Montseny” 
per les tales indiscriminades que veu fins 
arribar a coll Pregon (1.640 m), que retra-
ta “incomparable es la bellesa d’aquest 
coll, y apenas pot descriures”. 
Penetren a la fageda en direcció ponent 
fins al collet de l’Home Mort, on “la ve-
getació alta desapareix” i, tot trepitjant 
“herbes molsosas”, arriben a Matagalls, 
en el que mesuren una altitud de 1.900 m. 
Massó s’extasia al afirmar “vos dona om-
bra la gegantesca creu y la terra de Ca-
talunya vos ensenya sas montanyas, sas 
valls, sos rius, sas ciutats, vilas, pobles 
y masías”. A títol personal afirma que “es 
en mon concepte la millor vista pano-
ràmica del Montseny”. Atordits per les 
vistes, i també per la forta ventada que no 
para, inicien la baixada, que segurament 
fou per les Saleres Velles i el pla dels Gine-
bres, perquè tot i que Massó no dóna topò-
nims en aquest lloc, si que diu que baixen 
“suaument per deliciosos prats” fins que 
“poch a poch la baixada va fentse més 
aspre pera ficarse entre aspadats cin-
gles”, i acaben arribant a Sant Miquel dels 
Barretons “entremitj d’una confusió de 
puntes de roca que’lrematan y tot al 

voltant (...) s’hi veu enfonsar una tim-
ba horrorosa que cau á plom damunt 
de las teulades del antich monestir” de 
Sant Segimon. Sobre l’estat de ruïna del 
santuari assevera “trista condició de tots 
els monuments que guardan los recorts 
de nostra historia poetisats per la lle-
genda y la tradició!”.
Els expedicionaris van camí avall passant 
pel torrent i el salt de l’Oratori, i més avall 
per la Castanyeda Gran de Can Gat, on 

queden bocabadats pel “bosch grandi-
ós de castanyers gegantins y seculars”, 
un paisatge molt similar al d’avui, per 
després arribar a l’ermita de l’Erola, on 
“havíam acabat la tasca en lo mateix 
moment en que la vesprada extenía 
son vel”. Aquí s’acomiaden amb emoció 
“Adeu, Montseny! Montanya venera-
ble, que guardas tants recorts y tantes 
bellesas”. L’endemà els expedicionaris llo-
guen matxos a Viladrau per  visitar Puig-
l’agulla, Vilalleons i arribar fins a Vic, on 
prendran el tren de tornada a Barcelona.
Posteriorment a la publicació de l’article 
de l’excursió a “La Renaixensa”, al 1880 
la narració va ser reproduïda de nou al 

La pionera expedició científica al Montseny va permetre tenir 
les primeres fotografies i altituds del massís lluny de les visions 
romàntiques d’inici de segle XIX

volum 3 del butlletí de l’Associació Ca-
talanista d’Excursions Científiques; ara 
amb fotografies del Montseny captades 
per Massó amb la càmera que l’Associació 
havia comprat al 1879 a petició d’Heri-
bert Mariezcurrera Corrons, per il·lustrar 
l’“Àlbum pintorech i monumental de Ca-
talunya”. La reproducció de les fotografies 
és feta amb el procediment de fotogravat, 
novetat important en la rèplica d’imatges 
per mitjans mecànics.Els fotògrafs Heri-
bert Mariezcurrera, Josep Thomas, Joan 
Serra i Miquel Joaritzi eren membres de 
l’Associació Catalanista d’Excursions Ci-
entífiques, havien estat membres de “La 
Jove Catalunya” i havien fundat la “So-
ciedad Heliogràfica Española” per intro-

Baixant per la Castanyeda Gran de Can Gat

duir la tècnica fototípia a Catalunya. La 
pionera expedició científica al Montseny 
va permetre tenir les primeres fotografies 
i altituds del massís, lluny de les visions 
romàntiques d’inici de segle XIX, com la 
de Bonaventura Carles Aribau en la seva 
“Oda a la Pàtria”, que el positivisme im-
pregnà a les novedoses associacions ex-
cursionistes científiques arreu d’Europa. 
L’excursionisme científic e s v a a nar c on-
solidant amb el temps, amb el naixement 
del Centre Excursionista de Catalunya al 
1890, per la fusió de les dues associacions 
excursionistes catalanes, i amb la confe-
rència que Norbert Font i Sagué va 
impartir al CEC l’any 1902.




