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Les muntanyes del Maresme a  
mitjan segle XX. 

Una visió ecobotànica

Pere Montserrat Recoder

Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Jaca

The mounTains of The maresme in The 1940s. an ecoboTanical vision. – The study I made of the 
flora of the Maresme region on the Catalan coast included many pictures taken with a tripod and a 
great deal of help in Mataró. The mountain has plants that have adapted and varied over time and 
their location should be studied with a view to preserving and using the landscape. Many of my 
photographs were published (Montserrat, 1968) and now I wish to highlight the ecological dynam-
ics in the Mediterranean coastal mountains. I will discuss the ecology of some outstanding oaks 
and indicate their position in the text prefaced here. I also wish to highlight some climatic aspects 
and land uses of the past.

In Mataró we know the marinada, a cool wind coming from the sea and reaching the heated 
mountain in hot, dry, summers such as those of 1945 and 1947: a cloud 600 m above sea level is 
formed and wets the oak, making it drip in those drier summers. In the shade, a warm moisture is 
produced by condensation. This microclimate allows Quercus canariensis to reach the crest of the 
hills (Fig. 9), and the heights of the Montnegre massif are kept in shade by a stable forest of this 
African oak and also by the dominant oak Q. petraea subsp. huguetii. These endemic, large-leaved 
trees form an extensive forest cover from 600 m above sea level. No other oaks are found on the 
Montnegre.

The Montnegre, reaching a height of 700 m above sea level, receives the marinada but in the 
Montalt mountain (600 m) only a small cloud is formed. Pinus sylvestris grows very well in the poor 
soil, as in the whole of NE Catalonia; it is an oligotrophic ecotype with short blades and small cones 
that has adapted and persisted through natural selection in its mountain setting. The density of ev-
ergreen oak forest (Q. ilex) and alder forest (Alnus glutinosa, Fig. 61) in streams and rivers prevented 
the late entry of the European Q. humilis into the Montnegre-Vallalta mountain. In the Cirers Stream 
in Argentona (Fig. 90) we can find the Q. montserratii, C. Vicioso, with hanging inflorescence, simi-
lar to some oaks collected by José Vicente Ferrández in the Bajo Cinca region of Aragon.

Humans soon colonized this region and their prehistoric villages are indicated by friar’s cowl 
(Arisarum spp.) and other geophytes (Fig. 70). Coppiced stone pines (Pinus pinea) can be seen 
in all landscapes. Their branches were burned in the tile factory and used for baking bread: my 
grandmother used bakery ashes every Saturday to whiten the laundry. Charcoal (Fig. 32) and bar-
rels are made with chestnut trees (Fig. 33), etc. The people knew and respected the forest so that it 
could continue to be used. Then I was young and enjoyed the mountains, admiring so much natural 
beauty and its Creator.

Figura 1. Situació de l’ambient de muntanya mediterrània humida amb roures i plantes d’afinitat 
eurosiberiana.
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Figura 2. Els faigs a la solana de la Casa Nova de Maspons. Veiem dos grans faigs (Fagus 
sylvatica L.) a la font propera a la Casa Nova de Maspons (600 m). Al fons a l’esquerra podem 
observar un vessant cremat dos anys abans, ara cobert per arboç (Arbutus unedo L.) i brots de 
sureres (Quercus suber L.) (23-7-1948).

Figura 3. Magnífic exemplar de faig vell i 
foradat. Aquest faig (Fagus sylvatica L.) prop 
del Vaivé de la Casa Nova (700 m) té un tronc 
d’uns 80 cm de diàmetre (3-11-1946).

L’exploració de la muntanya humida
(figs. 1-33)

Iniciem l’ambient de muntanya mediterrà-
nia humida localitzat bàsicament al Montnegre 
(fig. 1). Es caracteritza per la presència de rou-
res i plantes d’afinitat eurosiberiana. Dos rou-
res, el de fulla gran (Quercus petraea (Matt.) 
Liebel.) i l’africà (Q. canariensis Willd.) es po-
den distingir per la forma de la seva capçada i 
la persistència hivernal del fullatge.

Ara aprecio detalls que no vaig percebre al 
1950 i són notoris en comparar el Montnegre 
amb altres serralades del nord peninsular. Els 
avellaners (Corylus avellana L.) actuen en el di-
namisme de vessant, frenant col·luvis i emma-
gatzemant aigua (Montserrat, 2011). 
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Figura 4. Faigs i roures a l’hivern. Els faigs (Fagus sylvatica L.) i els roures (Quercus petraea ssp. 
huguetii) a l’hivern, al fons el Sot Gran de can Preses (2-2-1947).
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Figura 5. Faigs al cim del Montnegre. Al cim del Montnegre prop de La Miranda trobem aquests 
exemplars de faig (Fagus sylvatica L.). El més gran presenta una cavitat en el tronc on podria 
amagar-se un jove (19-4-1949).

Figura 6. El faig persisteix malgrat la sequera. Al 1945 no va ploure en tot l’estiu. Les boires 
paràsites i la rosada freqüent conjuntament amb les precipitacions horitzontals, com passa a la 
laurisilva canària, fan que el faig (Fagus sylvatica L.) pugui persistir malgrat la sequera (agost de 1945).
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Figura 7. La roureda al Montnegre de Ponent. Roureda densa en el sot de la font de Llorà, 
entre Prat Perelló i coll de Basses (720 m). Aquesta coberta vegetal és una bona defensa del sòl. 

Figura 8. El roure africà. Observem el roure africà (Quercus canariensis Willd.) a l’obaga entre 
can Preses i coll de Basses, pujant pel Sot Gran de can Preses (580 m). Aquest roure amb fulla 
verda encara el 20 abril i el roure de fulla gran (Quercus petraea (Matt.) Liebel.) ja té la fulla nova 
i treu uns brots vigorosos (s´aprecien en el ramatge tan obert al seu costat) (20-4-1950).
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Figura 9. Roureda a l’obaga del Montnegre de Ponent. En aquesta roureda del Sot de la font 
de Llorà (600-700 m) predominen els roures africans (Quercus canariensis Willd.). Distingim a la 
capçalera la forma piramidal de les seves capçades. Aquests arbres superen els 15 m d’alçària 
(8-9-1946). 

Figura 10. Cims plans del Montnegre oriental. Pla de les Barqueres prop del turó de ca l’Alomar 
(680 m). Veiem en els cims plans del Montnegre oriental una barreja d’alzines (Quercus ilex L.), 
avellaners (Corylus avellana L.), gatasssa (Ranunculus ficaria L.) i vidalba (Clematis vitalba L.), 
exemplar gran assenyalat. A l’obaga, els avellaners formen una avellaneda densa eficaç en la 
defensa del sòl; a la solana hi predominen les alzines (7-4-1947).
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Figura 11. Solana del Montnegre de Llevant. Solana amb alzines (Quercus ilex L.) i sureres 
(Quercus suber L.). Es poden observar els conreus de can Castellar des de can Pera i al fons can 
Giralt. Localitat on trobem la luzula (Luzula multiflora (Retz.) Lej.) en els prats molt humits. Cases 
instal·lades en uns nivells d’erosiò del barranc de la Casa Vella de Maspons. Al fons els cims del 
Montnegre oriental coberts per roures (Quercus canariensis i Q. petraea). Alguns roures baixen 
lleugerament per la solana i es barregen amb els alzinars espessos (450-500 m) en els barrancs 
arriben fins als 300 m. 
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Figura 12. Alzinar dens de ca l’Alomar a les Índies, solana del Montnegre. Aquest alzinar, 
situat a 500 m d’alçària, porta uns 50 anys sense ser explotat i representa un perill d’incendi. S’hi 
pot observar una extraordinària abundància de lianes, principalment arítjol (Smilax aspera L.) i 
vidalva (Clematis vitalba L.) (7-4-1947).
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Figura 13. Vessant meridional del Montnegre vist des de Montbrugós. Es pot observar grans 
àrees sense arbrat (la part central: Casa Nova de Maspons) on l’arboç (Arbutus unedo L.) ha 
envaït el bosc cremat (vessant de la Miranda). Els barrancs que baixen del Sot de la Casa Vella 
de Maspons tenen roures barrejats amb alzines. A Prat Perelló i cap a la Casa Nova es pot 
observar una castanyeda utilitzada per obtenir fusta de boteria (bótes i tonells). Darrere el pi de 
primer terme es troben els conreus de can Pona. Ara es construeix una carretera per explotar el 
bosc (2-2-1947). 
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Figura 14. Veïnat de Sant Martí de Montnegre amb la seva església. Instal·lat sobre el nivell 
d’erosió de 450-500 amb boscos de sureres (Quercus suber L.). Al fons apareix majestuós el 
Montseny (19-4-1949).

Figura 15. El Montnegre occidental vist des del pla de les Bruixes (Arenys de Munt). Veiem 
el pla de Carcassès a primer terme amb vinyes abandonades i plantades amb pi pinyer (Pinus 
pinea L.). Aquesta pràctica era utilitzada, per reconstruir el sol granític erosionat. Al fons a la part 
central veiem el Sot de can Vives de la Cortada. A la dreta es veu un punt blanc que és la Casa 
Nova de Maspons, a sobre es troba la Miranda, acaba en el pla de la Tanyada (8-9-1946). 
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Figura 16. Puig d’en Caselles, Hortsavinyà, des de can Cona del Montnegre. Sembla 
que va patir un incendi l’any 1945. Un any més tard, la brolla s’ha tancat completament i les 
estepes (Cistus salviifolius L.) s’han vist substituïdes per l’arboç (Arbutus unedo L.) i la gódua 
(Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch) (3-11-1946).

Figura 17. Santa Maria de Montnegre. Roure majestuós amb un tronc d’1,1 m de diàmetre 
mesurat a 1 metre del terra. En un costat es poden veure sacs de carbó preparats per carregar 
(8-9-1946).
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Figura 18. Sureres velles i robustes. Les sureres (Quercus suber L.) situades a 360 m d’alçària, 
al marge de la carretera que va d’Arenys de Munt a Vallgorguina, a l’obaga de Collsacreu. 29-
10-1949.

Figura 19. Parròquia de Fuirosos, Sant Celoni. Veiem els conreus envoltats per frondoses 
sureres (Quercus suber L.), en aquesta localitat (160 m) hi trobem Isoetes duriei Bory, (19-4-
1949). 
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Figura 20. Pi Gros de can Valls. Pi pinyer (Pinus pinea L.) situat a la carretera que puja a can 
Riera a Olzinelles, a una alçada de 300 m. Aquest arbre tenia un diàmetre d’1,05 m mesurat a 1 
m d’alçada del terra (15-9-1948).
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Figura 21. Til·ler o tell de fulla petita. Fotografia d’un til·ler (Tilia cf. cordata Mill.) amb tres 
branques situat a 550 m, al Sot Gran de can Preses (8-4-1947). 
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Figura 22. Castanyer vell. Can Vives de la Cortada, veiem un castanyer (Castanea sativa Mill.) 
vell destinat a la producció de castanyes (2-2-1947). 
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Figura 24. Bosc espès. Sureres (Quercus suber L.) fotografiades des del camí que puja de Cal 
Paraire al coll de la Sala (450-500 m). Es pot observar l’espessor del bosc produït per aquestes 
sureres velles (23-3-1947). 

Figura 23. Surera magnífica. En 
els boscos propers a Sant Martí de 
Montnegre trobem aquesta magnífica 
surera (Quercus suber L.) (23-3-1947). 
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Figura 25. Sot de la font de Llorà al Montnegre occidental. Es pot veure el Montseny al fons 
(8-9-1946).

Figura 26. Can Preses. A la fotografia podem observar el nivell d’erosió de can Preses (el mateix 
de Sant Martí de Montnegre) vist des del Sot Gran de can Preses, 490 m. En els barrancs es 
veuen sureres (Quercus suber L.), alzines (Quercus ilex L.) i castanyers (Castanea sativa Mill.) 
(8-4-1947).
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Figura 27. Ca l’Alomar. Masia situada entre can Castellar i les Índies al Montnegre oriental 
(400 m). Veiem un barranc amb pollancres (Populus sp.), pomeres silvestres (Pyrus malus ssp. 
sylvestris (L.) Ehrh.) i molta pulmonària (Pulmonaria longifolia (Bast.) Moreau) (7-4-1947).

Figura 28. Casa Nova de Maspons. Aquesta casa està situada a la solana del Montnegre (580 
m). El replà d’erosiò va ser aprofitat per construir-hi la casa i posar-hi els camps. A la dreta hi ha 
una font amb un gran faig (Fagus sylvatica L.) (23-7-1948).
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Figura 29. Cal Peraire. Un curiós grup de cases situat al camí que va d’Arenys de Munt al 
Montnegre. Es poden observar les feixes amb conreus diversificats i les oliveres que aquí, pugen 
fins als 430 m d’alçària. Ara la brolla ocupa els camps i augmenta el perill d’incendi (8-9-1946). 

Figura 30. Can Vives de la Cortada, ruïnosa. Edificació situada a la solana del Montnegre 
occidental a 400 m d’alçada. Veiem el pati i la façana de la casa amb símptomes de ruïna i 
abandonament, segurament provocat pel seu aïllament. Al fons s’observen les sureres (Quercus 
suber L.) del Montnegre (25-4-1947).
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Figura 31. El Sot Gran d’en Cases. Observem aquest indret des del cim del Montllorer a una 
alçada de 545 m. Entre les sureres (Quercus suber L.) del turó de l’esquerra puja la carretera que 
va a can Ginestar i al Montnegre. Es veu fumejar les carboneres (23-3-1947).

Figura 32. Carbonera. Situada a l’obaga sobre la font de Llorà a 600 m d’alçada. Al lloc on hi 
havia les carboneres hi quedava carbonet i al cap de pocs anys del carboneig hi creixia el gerani 
lanuginós (Geranium bohemicum L. ssp. lanuginosum (Lamk.) O. Bolòs et J. Vigo). Aquesta 
indústria forestal actualment ha desaparegut (8-9-1946). 
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Figura 33. L’aprofitament del castanyer. Al Montnegre centreoriental, prop de Santa Maria de 
Montnegre i el pla de la Tanyada a 500 m d’altitud, podem veure feixos trets de les bagues de 
castanyer (Castanea sativa Mill.) i gent fent rodells (rotllanes per a les bótes) a la part superior. 
Les bagues s’extreuen cada 5-7 anys i es deixen unes quantes tiges a cada soca per a la 
tanyada que es farà posteriorment (25-4-1947).
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La singularitat del Corredor i el Montalt
(figs. 34-47)

Les muntanyes del Corredor (630 m) i el 
Montalt (590 m) sobresurten en el paisatge, 
han resistit l’erosió perquè formen part de la 
“crosta” superior del batòlit granític [el gra-
nit engadinític descrit per Llopis (1948)]. En 
aquests indrets s’hi ha conservat el pi roig (Pi-
nus sylvestris L.), és un pi esmerlit amb el tronc 
recte, la capçada cònica i fulles d’un verd 
glauc. Té les pinyes petites i pedunculades, 
maduren a la tardor del segon any. El mapa de 
distribució del pi roig a Catalunya ens mostra 
que és una espècie pròpia de l’estatge muntà, 
tot i que apareix, com a localitat més litoral, a 
les serres del Montalt i del Corredor. La seva 
presència es considera un relicte o testimoni 
residual del període boreal postglaciar (fa uns 
8.000 anys) en aquell moment el clima era més 
fresc i sec i aquest pi s’hi va instal·lar sense 
problemes. La raó per la qual s’ha mantingut 
és perquè ja hi era i és més tolerant que les 
sureres (Quercus suber L.) i alzines (Quercus 

ilex L.) a la poca fertilitat del sòl. Aquests cims 
de muntanya no tenen col·luvi millorador i no-
més reben l’aigua de la pluja. El clima medi-
terrani no és gens bo per a aquest arbre, la 
seva fulla petita l’ajuda a tolerar la calor de la 
comarca del Maresme.

Aquesta part granítica del Maresme té tam-
bé la capa de sauló sorrenc i moltes verne-
des. Els boscos són sureres (Quercus suber 
L.) en els sòls erosionats per incendis repetits 
o bé alzinar (Quercus ilex subsp. ilex) amb la 
brolla de bruc boal (Erica arborea L.) però falta 
E. scoparia L., més no l’arboç (Arbutus unedo 
L.) ni tantes piròfites que l’acompanyen com 
argelaga negra (Calicotome spinosa (L.) Lk.) i 
la gatosa (Ulex parviflorus Pourr.) amb les tres 
estepes (Cistus salviifolius L., C. monspelien-
sis L. i C. albidus L.).

L’explotació dels recursos naturals afavorí 
la bardissa amb roldor (Coriaria myrtifolia L.) 
mata heliòfila de la bardissa i fixadora del ni-
trogen atmosfèric (Montserrat, 1958) que ser-
via per adobar pells.

Figura 34. Situació de la zona de la serralada del Corredor i els tres turons del Montalt. 
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Figura 35. Dos aspectes de la pineda de pi roig. A l’obaga alta del Montalt a 530-560 m hi ha 
una pineda de pi roig (Pinus sylvestris L.). Els pins es barregen amb les alzines i el carboneig 
d’aquestes darreres sembla afavorir-los (1-2-1948).
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Figura 36. Vista del Montalt i del Corredor des del coll Sentís. Des d’aquest coll, situat al 
Montnegre-Olzinelles a una altitud de 300-400 m, s’aprecia la densitat forestal pel to fosc que 
pren la muntanya. A les obagues i en els barrancs hi trobem alzines (Quercus ilex L.) mentre que 
a les solanes hi ha sureres (Quercus suber L.) (8-9-1946).

Figura 37. Vista del Montnegre i Vallgorguina des del coll del Pi de Buac. Des d’aquest coll 
prop de Rupit, Canyamars, podem observar a primer terme frondosos alzinars (Quercus ilex L.), 
torrents plens d’avellaners (Corylus avellana L.) i al fons els conreus de Vallgorguina (2-7-1947).
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Figura 38. Coll de la Ferradura al Montalt. En aquesta fotografia del coll de la Ferradura, a una 
altitud de 550 m, es pot observar l’estat del bosc després d’un gran incendi (2-7-1947).

Figura 39. Camps conreats de Rupit amb el Montseny al fons. La foto està feta des de la 
pineda de pi roig (Pinus sylvestris L.) del Montalt (540 m) (1-2-1948). 
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Figura 40. Santuari de Nostra Senyora del Corredor. Vista del santuari situat a 630 m d’altitud 
(1-2-1948).

Figura 41. Pati del Santuari de Nostra Senyora de Corredor. En aquesta fotografia de detall 
apreciem al pati un carro de l’època. Davant la torre hi tenim una vella murta (Myrtus communis 
L.) plantada i també una gran figuera (1-2-1948).



31

Figura 42. El Vilar de Vallgorguina. És un mas important camí del Corredor (2-4-1947).

Figura 43. Can Bosc del Far. És una casa noble situada a 450 m d’altitud, entre can Bordoi i el 
Corredor al municipi de Dosrius (1-7-1947).
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Figures 44 (a dalt) i 45 ( a la dreta). Alzines velles de can Bosc. Grup d’alzines velles (Quercus 
ilex L.) properes a la font. Es pot veure les seves grans dimensions i la cura que en té el seu 
propietari, que les protegeix amb anelles de ferro per evitar que s’esberlin (1-7-1947).
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Figura 46. Verneda al Pou de Glaç. Aquesta verneda està situada a la riera Rupitera, o de 
Canyamars, davant del Pou de Glaç (230-240 m). Aquest indret està prop del veïnat de Canyamars. 
En aquests racons ombrívols s’hi troba el buixol (Anemone nemorosa L.) i el melcoratge de bosc 
(Mercurialis perennis L.) que viuen a l’ombra de verns corpulents (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
(1-4-1947). 



35

Figura 47. Can Gel de Canyamars. En aquest 
indret a 250 m d’altitud, veiem que l’alzinar 
creix amb força en una antiga pineda de 
pi pinyer (Pinus pinea L.), també hi podem 
observar algun roure martinenc (Quercus 
humilis Mill.) i un ginebró (Juniperus communis 
L.) (1-11-1946).



36

Terra baixa i turons del nord-est
(figs. 48-59)

Aquestes muntanyes de Calella-Pineda 
queden lluny de Mataró, però les vaig visitar 
moltes vegades; són importants. Els Arisarum 
m’atragueren i són plantes d’hivern, precisa-
ment quan “dormen” les de muntanya. Ara 
comprovareu la desaparició del vern i fins i tot 

la dels alocs a la part baixa de Pineda-Calella. 
Durant els anys 40 ja es feien pous per regar 
les maduixeres a la muntanya de Calella; ara 
ens hem passat i esgotem els aqüífers.

Aquesta part del Maresme és favorable a 
les sureres pel seu clima mediterrani humit 
(marítim) i els sòls sorrencs sense calcari, però 
es veien malmenats, uns incendis repetits hi 
deurien influir.

Figura 48. Situació de les àrees de terra baixa i dels turons del nord-oest prospectats.

Figura 49. Panoràmica des de la serra de can Carreres. Hi podem observar; al fons el castell 
de Santa Anna (Blanes), Montagut (Malgrat), turó de la Guàrdia i Montpalau (Pineda), Sant Pere 
de Riu, riera de Santa Susanna i riera de Pineda. Les fotografies estan fetes des de la part alta 
de l’obaga de la serra de can Carreras (400 m), amb vista a Blanes i Pineda (5-1-1947). 



37

Figura 50. La vall de Sant Andreu. A les proximitats de la confluència amb la riera de Pineda. 
Sureda bastant degradada. El fons de la vall es conrea amb intensitat (12-1-1947). 
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Figura 51. Can Carreres. A primer pla, can Carreres a Calella (350 m). Veiem la casa rural 
deteriorada instal·lada sobre els plans d’erosió. Hi ha palmeres (Phoenix sp.), eucaliptus (Euca-
liptus sp.), tarongers (Citrus sinensis (L.) Osbeck.), ceba marina (Urginea maritima (L.) Baker), etc. 
A segon pla, sureda molt degradada. Aquesta part del Maresme era favorable als suros, però 
els veia malmenats ja als anys 40, uns incendis repetits podien influir també. Al fons a l’esquerra 
veiem les muntanyes de Sant Pol, Canet i el Montalt (12-1-1947).

Figura 52. Panoràmica des del turó de la Guàrdia. Als vessants orientats al sud, distingim un 
barranc que baixa des del turó de la Guàrdia fins a la riera de Santa Susanna. Veiem una sureda 
més o menys degradada, en la zona més degradada hi trobem argelaga negra (Calicotome 
spinosa (L.) Lk.) i altres plantes heliòfiles. A la part central de la fotografia hi ha una àrea destinada 
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Figura 53. Barrancs meridionals de la serra de can Carreres. Aquesta zona de Calella situada 
entre 300 i 400 m d’altitud, està poblada per frarets (Arisarum spp.). Es pot veure l’erosió després 
del incendi de la sureda (5-1-1947).

al conreu de secà, més a la dreta abunda el pi blanc (Pinus halepensis Mill.), barrejat amb algunes 
sureres (Quercus suber L.). Al fons a la dreta la vall de Santa Susanna i una altra de transversal 
que porta a Sant Genís de Palafolls (5-1-1947).
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Figura 55. Can Palau i Montpalau. Des de l’aqüeducte romà veiem al marge dret de la riera de 
Pineda un alzinar degradat. Al fons les serres d’Hortsavinyà. El turó de la Guàrdia està situat just 
a l’altra banda de la riera (29-10-1946).

Figura 54. Rodalies de ca l’Estol. A 300 m d’altitud, a la solana de la serra de Can Carreres a 
Calella, sureda amb algun pinastre (Pinus pinaster Aiton) i als barrancs, alzines (Quercus ilex L.) 
(5-1-1947).
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Figura 56. Sant Pere de Riu. És l’antiga església parroquial de Pineda. Està envoltada d’alzinars 
és una localitat botànica molt interessant (29-10-1946).
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Figura 58. Platja de Malgrat a la desembocadura de la Tordera. Podem veure la verneda que 
creix a les depressions inundades gran part de l’any. La vegetació herbàcia està constituïda 
principalment per grans ciperàcies, com el Carex pseudocyperus L., el càrex cuprí (Carex 
vulpina L. ssp. cuprina) o el càrex remot (Carex remota L.) amb lliri groc (Iris pseudacorus L.), 
felandrí fistulós (Oenanthe fistulosa L.), Oenanthe pimpinelloides L. i miosotis palustre (Myosotis 
scorpioides L. ssp. tuxeniana (O. Bolòs et J. Vigo) O. Bolòs, Nuet et Panareda, etc. (29-5-48).

Figura 57. Panoràmica de Pineda i Calella. Fotografia presa des de l’ermita de Gràcia, a primer 
terme veiem un prat sabanoide d’albellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescentis A. et O. Bolós et 
Br.-Bl. 1950) amb albellatge (Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.) i heteròpogon (Heteropogon contortus 
(L.) Beauv. ex Roemer et Schultes). Als vessants de secà hi ha vinyes i garrofers (Ceratonia 
siliqua L.). A la plana hi ha hortes regades amb aigües subalvees (7-1-1946).
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Figura 59. La platja de Santa Susanna. Hi domina un prat sec i pobre (Corynephorion 
canescentis Klika 1931 em. R. Tx. 1954) al costat de la sempreviva borda (Helichrysum stoechas 
(L.) Moench), els caps d’ase (Lavandula stoechas L.) i l’herba prima (Asperula cynanchica L. ssp. 
brachysiphon var. psammophila P. Monts.). Aquesta comunitat es fa més esparsa i dóna lloc a 
una altra caracteritzada per l’agropir mediterrani (Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 
ssp. farctus) i el melgó marí (Medicago marina L.) que ocupa la zona on arriben les onades durant 
els temporals forts de Llevant. Al fons podem veure un fortí construït sobre la sorra, les pinedes 
de Santa Susanna i Montagut (29-5-1948).
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Singularitat a la Vallalta i les serres de Sant 
Pol i Canet de Mar (figs. 60-69)

Una singularitat és que falta el roure pelut 
(Quercus humilis Mill.) als aulets de la Vallalta. 
És com si el Montnegre hagués parat la seva 
entrada des de La Selva-Vallès; també seria 
difícil d’entrar el roure pelut per Sant Pol. L’au-

let dens (Quercus ilex subsp. ilex) ben instal·lat 
era un obstacle, com també les vernedes dels 
barrancs amb l’aigua que baixava “regulada” 
per les avellanoses i rouredes de la capçalera.

Els nivells entre 250 i 350 m, sense la boira 
freda d’inversió persistent, tenien les millors 
cases, amb tarongers i unes poblacions de 
Arisarum simorrhinum subsp. atrata.

Figura 60. Situació de la Vallalta i les serres de Sant Pol i Canet de Mar.

Figura 61. Verneda de la riera de Sant Pol. Prop de Sant Cebrià de Vallalta (80 m). Tot i el sòl 
pedregós, dics porfírics que travessen la llera, la verneda hi creix ufanosa perquè l’aigua no hi 
manca mai a l’estiu (6-6-1948).
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Figura 62. La riera de Sant Pol. Veiem una passera sobre la riera de Sant Pol, propera a Sant 
Cebrià, destruïda per una rierada. Canyars al marge i al fons, a l’obaga, alzinars. Al vessant de 
llevant, una vinya (6-6-48).

Figura 63. Horta de Sant Cebrià de Vallalta (50-70 m). Al fons turons granítics coberts de 
vinyes i petits boscos de pi pinyer (Pinus pinea L.) i alzines (Quercus ilex L.) (6-6-1948).
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Figura 64. Terrasses de la riera de Sant Pol. Prop de Sant Cebrià de Vallalta, veiem la terrassa 
al·luvial actual ocupada pel canyar i les superiors activament conreades.

Figura 65. Sant Cebrià de Vallalta. Vista de Sant Cebrià, des del pont de la carretera de Sant 
Pol. Al fons hi ha vinyes i pinedes amb alguna surera (Quercus suber L.). A primer terme un 
pollancre americà (Populus sp.) plantat (6-6-1948). 
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Figura 66. La Vallalta vista des de Montbrugós. Aquesta foto dóna una idea del paisatge a la 
part baixa granítica del Montnegre meridional, amb vinyes, pinedes i petites suredes. Al fons les 
muntanyes de Canet cobertes per alzinars densos (aulets) que cap als cims donen pas a suredes 
(6-6-1948).

Figura 67. Aulet de Dones d’Aigua. Situat a Sant Iscle de Vallalta aquest alzinar es caracteritza 
per l’absència de roures, han estat substituïts per cirerers (Prunus avium L.) i avellaners (Corylus 
avellana L.). Hi podem observar el Sr. Joaquim Casellas (2-12-1948).
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Figura 68. Obaga de les muntanyes de Canet de Mar. Detall dels alzinars, situats a l’obaga de 
les muntanyes de Canet de Mar. En els torrents hi falta el roure martinenc (Quercus humilis Mill.). 
Els planifolis són castanyers (Castanea sativa Mill.), cirerers (Prunus avium L.) i recentment acàcia 
(Robinia pseudoacacia L.). Conreus en feixes estretes per aprofitar les terrasses del quaternari. A 
la part més alta veiem un bosc de sureres (Quercus suber L.) (6-6-1948).

Figura 69. Pedracastell o la Creu de Canet. Situat a la solana de les muntanyes de Canet 
de Mar. A primer terme veiem una vinya abandonada, a segon terme suredes pedregoses i 
degradades amb pi pinyer (Pinus pinea L.) als cims. 
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L’acció del home prehistòric 
(figs. 70-76)

El litoral amb platges, torrents i alguna ca-
rena, facilitaven la penetració dels grans her-
bívors desbrossadors dins la boscúria, com 
també la de l’home caçador i dels ramaders 
després; finalment va venir el qui llaura camps 
i aprofita els boscos per fer carbó, llenya, o 
tenir fusta. Són unes accions que deixaren 
rastre i han erosionat tant la capa sorrenca del 
granit (uns 20 m de sauló al Maresme) com el 
sòl forestal, deixant la roca nua (“ull de serp” 

granític) i sense l’ombra dels arbres. Durant 
segles, actuaren els homes sobre les comuni-
tats vegetals i es notava un canvi de flora, un 
augment de la biodiversitat.

Tot el Maresme va tenir poblats prehistòrics 
i eren rars, poc coneguts al Montnegre, em-
però els trobem a cada muntanya important 
de Vallgorguina, Dosrius, Céllecs, Argentona, 
Cabrera i Sant Mateu-La Conreria. Els frarets 
(Arisarum sp.) (dos espècies i moltes formes) 
són geòfits lligats a les accions humanes del 
passat que veurem en tres dels ambients co-
marcals (fig. 70).

Figura 70. Situació dels assentaments prehistòrics humans.

Figura 71. Montbrugós (350 m). Vist des de can Castellar a la solana del Montnegre. Hi ha 
un poblat prehistòric descobert gràcies a la seva flora característica amb moltes orquídies. 
Al contrallum destaca perfectament el glacis aprofitat pels conreus en aquestes cases del 
Montnegre (6-6-1948).
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Figura 72. Can Pona de Sant Iscle. Casa situada al costat del Montbrugós a la solana del 
Montnegre (280 m). A baix a l’esquerra veiem un taronger (Citrus aurantium L.) que indica les 
condicions climàtiques excepcionals del Montnegre. En aquest glacis hi creixen els frarets 
(Arisarum simorrhinum ssp. atrata P. Monts.) i moltes geòfites afavorides per la colonització 
humana des de molt antic. Al costat de la casa una gran surera (Quercus suber L.) (2-2-1947).

Figura 73. Part alta del turó de la Guàrdia. Grup de fraret cugot (Arisarum vulgare Targ.-Tozz.) 
als replans de la part alta del turó de la Guàrdia (Pineda de Mar), amb albellatge (Hyparrhenia 
hirta (L.) Stapf), olivera (Olea europaea L.), llistó (Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.), nualós 
(Leontodon tuberosus L.), calabruix (Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.) i moltes orquídees i plantes 
geòfites (15-12-1946).
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Figura 74. Els vessants meridionals del turó de la Guàrdia. Grup de frarets (Arisarum simorrhinum 
Durieu) als vessants meridionals del turó de la Guàrdia (100 m). En el replà s’acumulen restes 
vegetals que donen lloc a una terra negra molt fèrtil però escassa a les fissures de les roques 
(15-12-1945).

Figura 75. Els frarets. Detall de les inflorescències del fraret (Arisarum simorrhinum Durieu), es 
pot observar l’espàdix engruixit que obtura l’obertura de l’espata (15-12-1945).
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Figura 76. Frarets de la Feu del torrent de Cirés (Argentona). En aquest lloc trobem tres races 
de frarets (Arisarum simorrhinum Durieu). A l’esquerra A. simorrhinum ssp. subexertum (Webb) 
P. Monts., al centre ssp. simorrhinum i a la dreta ssp. atrata P. Monts. Aquesta última també es 
troba a la Vallalta (solana del Montnegre; fig. 72) a la franja tèrmica de 250-300 m (21-5-1946).
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El Maresme de ponent, de Mataró a 
Badalona (figs. 77-105)

La roca del batòlit granític ja té plagiòclasi 
a l’oest de la riera d’Argentona, un silicat amb 
calcari no tolerat per les sureres que van de 
les Gavarres gironines fins a Mataró. El travertí 
ja és més general en el Quaternari i ho noten 
les plantes. Només a Badalona-Montgat o a 
La Roca i Santa Agnès de Malanyanes trobava 
les plantes de la Catalunya calcària.

També es troben aquí muntanyes amb roca 
silícia dura –com la del Montalt– i poblats pre-
històrics d’Argentona, Céllecs i Sant Mateu-La 
Conreria; en els mapes geològics de Barce-
lona (Almera i Brossa, 1913) ja es destaquen 
els seus silicats més àcids amb unes taques 
diferents del granit que han perdut -erosió 
molt antiga- la capa de sauló arenós normal 
al Maresme.

Figura 78. Turó de Cerdanyola. Des del veïnat del Cros veiem conreus i darrere a la dreta el turó 
de Cerdanyola de Mataró (15-2-1947).

Figura 77. Localitats del Maresme de ponent visitades.
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Figura 79. L’horta al turó de Cerdanyola. Turó de Cerdanyola vist des de la carretera d’Argentona. 
A primer terme una horta, garrofers i a l’esquerra, can Balançó amb grans eucaliptus. Al fons 
una pineda que creix sobre el vessant meridional i els erms que corresponen a antigues vinyes 
abandonades (19-9-1947).

Figura 80. Mataró, panoràmica de la serra de can Bruguera. Des dels camps de can Costa 
podem veure la serra de can Bruguera fins a can Flaquer. Al centre la masia de can Costa amb 
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un ametller (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb) florit. A les vinyes velles s’hi ha plantat pins joves, 
aquesta tècnica s’utilitzava per recuperar el sòl (12-2-1950).

Figura 81. Vista Alegre (Mataró). Vinya i garrofers (Ceratonia siliqua L.) sembrats a primer terme. 
Al fons les muntanyes d’Argentona.
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Figura 82. Argentona. Vista d’Argentona amb el rocar d’en Serra al fons a l’esquerra (21-10-1946).

Figura 83. Argentona vista des del rocar de Cirés (la Feu). A primer terme can Ferraters amb 
grans eucaliptus (Eucalyptus globulus Labill) i al fons el turó d’en Cabanyes (29-12-1946).
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Figura 84. Muntanyes d’Argentona vistes des de can Vador del Sorrall. D’esquerra a dreta, 
Burriac, rocar d’en Vivó i Planes de l’Abril (430-470 m), turó de Matacabres i rocar d’en Serra. 
A la part baixa horta i garrofers (Ceratonia siliqua L.), i als vessants, vinyes. Pel mig de la vall 
travessa la riera d’Argentona (21-10-46).

Figura 85. Carretera vella d’Argentona. Des del pont de la riera d’Argentona veiem a primer 
terme els sorrals de la llera, conreus i la filera de plataners (Platanus orientalis L.) de la carretera 
vella d’Argentona a Mataró. Al fons d’esquerra a dreta el turó del Oriols, Burriac, rocar d’en Vivó, 
Planes de l’Abril (430-470 m) i turó de Cirés. Just darrere de la torre elèctrica, el torrent de Cirés 
en el qual hi viuen els frarets (Arisarum spp.) (21-10-46).
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Figura 86. La Feu (Argentona). La casa i al costat els estables. A primer terme alguns pins 
blancs (Pinus halepensis Mill.), pel vessant restes de suredes i al fons el rocar d’en Serra i els 
cims nevats del Montseny (29-12-46).

Figura 87. Manantial Ballot (font del Ferro) Argentona. Es poden observar pins pinyers grossos 
(Pinus pinea L.) que s’han lliurat de la destral destructora (4-06-1948).
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Figura 90. Torrent de Cirés (Argentona). Situat prop de la carretera de Vilassar. La seva llera és 
sorrenca i les ribes estan poblades d’alzines (Quercus ilex L.) i algun roure (Quercus montserratii 
Vicioso) (25-3-47).

Figura 89. Can Ferraters. Des del torrent 
de Cirés, on passa el camí que puja cap a la 
Feu (Argentona). Es pot observar la vidalva 
(Clematis vitalba L.) que s’enfila sobre una 
alzina (Quercus ilex L.) (gener de 1948). 

Figura 88. La pineda del manantial Ballot. 
Està formada per pins pinyers (Pinus pinea L.) 
amb algunes alzines (Quercus ilex L.) i roures 
(Quercus humilis Mill.) al barranc (14-06-1948).
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Figura 91. Alzines del Cros. Alzines (Quercus ilex L.) velles al veïnat del Cros (Argentona queda 
al fons). Es poden observar la mida dels troncs per comparació amb la bicicleta (15-11-1947). 

Figura 92. Horts del Cros. El Cros (Argentona), horts amb ametllers (Prunus dulcis (Miller) D. 
A. Webb) i alzines (Quercus ilex L.) i roures que assenyalen el curs d’un torrent. Al fons podem 
veure Mataró, amb els vessants de les muntanyes poblats de garrofers plantats de forma regular 
(15-11-1947).
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Figura 93. Burriac. Vessant nord-occidental de Burriac, vist des de les Planes de l’Abril (400 m). 
L’exposició NNE és més favorable a la recuperació del mantell forestal, per contra el vessant que 
està sense arbres gairebé no té sòl i les mates heliòfiles pateixen constants incendis (un cada 
de 2 a 6 anys) que impedeixen una repoblació eficient. A l’esquerra el turó dels Oriols i al fons, 
Mataró (9-11-1946).

Figura 94. Burriac des de Cabrera. Vessant meridional de Burriac vist des dels voltants de 
Cabrera. La pineda situada sota el castell ocupa l’enclavament de l’antic poblat ibèric d’Iluro, 
origen de la població romana d’Iluro (Mataró). La degradació del sòl i mantell vegetal indica 
una influència humana intensa i antiga. Hi creix garric (Quercus coccifera L.), ginesta (Spartium 
junceum L.), roldor (Coriaria myrtifolia L.), albada (Anthyllis cytisoides L.)...
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Figura 95. Cabrera. Panoràmica presa des del vessant oriental de Montcabrer. Al fons el turó 
dels Oriols, el Montalt i Mataró. Els boscos són alzinars degradats repoblats amb pi pinyer 
(Pinus pinea L.), algun lloc amb pi blanc (Pinus halepensis Mill.), que creix malament. A la part 
central del barranc més proper hi creix la murtra (Myrtus communis L.) amb abundància. Es pot 
observar també la degradació del vessant inclinat de l’esquerra (10-09-1948).

Figura 96. Turó d’en Cabanyes. Vista de Céllecs des del turó d’en Cabanyes, 400 m (Mataró). 
Hi podem veure la gran quantitat de terreny ocupat per la vinya (12-2-1950).
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Figura 97. Vinyes de can Pins. Céllecs vist des de can Pins (Argentona), al costat de la carretera 
de Granollers. Al fons turó d’Aquença, turó de cal Camat, Céllecs, muntanyes de Sant Bertomeu 
i Parpers. A primer terme una vinya amb conreus primaverals de secà (pèsols). A segon terme 
s’observen unes magnífiques pinedes possiblement al cap d’alguns anys es tornaran a convertir 
en vinyes (1-4-1948).
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Figura 98. Obaga de Parpers (270 m). Panoràmica des de la carretera que va d’Argentona a la 
Roca. Al fons el pla de la Calma i el turó de l’Home al Montseny. Es pot observar com l’arribada 
de la marinada origina un nivell de boires al voltant dels 1.000-1.200 m. A la fondalada més 
propera es veuen les muntanyes de Santa Agnés de Malanyanes, el Coll i la Torrassa. A primer 
terme la carretera d’Argentona a Granollers i una llaurada (rompuda) recent on escara es poden 

Figura 99. Òrrius. Vinya de can Manyana, darrera els camps del poble d’Òrrius i al fons, Céllecs 
(cf. 12-10-50).
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veure les arrels aixecades per l’arada. És probable que aquesta acció tingui un èxit dubtós 
a causa de la inclinació del terreny. El bosc és un alzinar degradat i repoblat amb pi pinyer 
(Pinus pinea L.) i alguns pins blancs (Pinus halepensis Mill.). Al torrent (font de Parpers) es veuen 
algunes canyes (Arundo donax L.) (1-4-1948).

Figura 100. El poble de La Roca vist des del castell. Al fons les muntanyes de Sta. Quitèria i 
Vallromanes. La muntanya més alta i aguda de la dreta és el castell de St. Miquel (29-5-1949).
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Figura 101. Turons de Céllecs i de ca l’Arcís. Vist des de can Bernadó (Sant Mateu, Premià de 
Dalt). Es poden veure els conreus vorejats per alzines (Quercus ilex L.) (20-8-1945).

Figura 102. Panoràmica de Vallromanes i l’obaga de Sant Mateu. Al fons les muntanyes 
d’Òrrius (Céllecs, turó de cal Camat, turó de ca l’Arcís). A la dreta es pot observar l’erosió pluvial 
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dels vessants granítics propers a Sant Mateu. Al primer barranc es veu l’alzinar degradat amb pi 
blanc (Pinus halepensis Mill.) (5-11-1947).

Figura 103. Teià. Vessant meridional proper a Teià i al coll de Clau, al fons Sant Mateu. Hi 
trobem albellatge (Hyparrhenia hirta (L.) Stapf), estepa blanca (Cistus albidus L.), garric (Quercus 
coccifera L.), albada (Anthillys cytisoides L.) i farigola (Thymus vulgaris L.) (5-11-1947).
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Figura 104. Alzina de la font d’en Gurguí. Magnífica alzina (Quercus ilex L.) vella de la font d’en 
Gurguí (Vallromanes) 400 m. Prenent de referència les persones que apareixen sota l’alzina, ens 
podem fer una idea de la mida d’aquesta alzina mil·lenària (9-2-1947). 
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Figura 105. Premià de Dalt i Sant Mateu, des del cim del Montcabrer. A la dreta es pot 
observar el coll de can Boquet i a primer terme es veuen les roques de granit que formen el cim 
del Montcabrer (10-9-1948).
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luzula 11
Luzula multiflora 11
Manantial Ballot  58, 59
Mataró 60, 61, 62-63
Medicago marina 43
melcoratge de bosc 34
melgó marí 43
Mercurialis perennis 34
miosotis palustre 42
Montagut 36, 43
Montalt  27, 28, 29, 38, 62-63
Montbrugós 47, 49
Montcabrer 62-63, 69
Montllorer  24
Montpalau  36, 40
Montseny 58, 64-65
murta 30, 62-63
Myosotis scorpioides ssp. tuxeniana 42
Myrtus communis 30, 62-63
Neotinea intacta 13
nualós 50
Oenante fistulosa 42
Oenante pimpinelloides 42
Olea europaea 50
olivera 50
Olzinelles 17, 28
Òrrius 64, 66-67
palmera 38
Parpers 63, 64-65
Pedracastell  48
Phoenix sp. 38
pi blanc 39, 58, 62-63, 64-65, 66-67
pi pinyer 14, 17, 35, 45, 48, 58, 
 59, 62-63, 64-65
pi roig 27, 29
pinastre 40
Pineda 38, 42
Pinus halepensis 39, 58, 62-63, 64-65, 66-67
Pinus pinaster 40
Pinus pinea 13, 14, 17, 35, 45, 48, 58, 
 59, 62-63, 64-65
Pinus sylvestris 27, 29
pla de Carcassès  14
pla de la Tanyada 14
pla de les Barqueres  10
pla de les Bruixes  14
planes de l’Abril  57, 61
plàtans d’ombra 57
Platanus orientalis 57
platja de Malgrat  42
platja de Santa Susanna 43
pollancre americà/ del canadà? 46
pollancre 22
pomera silvestre 22
Populus sp. 22
Populus × canadensis 46
Pou de Glaç 34
Prat Perelló  9, 12
Premià de Dalt  66, 69
Prunus avium 47, 48
Prunus dulcis 54-55, 60
Puig d’en Caselles 15
pulmonària 22
Pulmonaria longifolia 22
Pyrus malus ssp. sylvestris 22

Quercus canariensis 9, 10
Quercus coccifera 61, 67
Quercus humilis 35, 48, 59
Quercus ilex 10, 21, 26, 28, 32, 33, 40, 45, 
 59, 60, 66, 68
Quercus montserratii 59
Quercus petraea 9
Quercus suber 6, 11, 14, 16, 20, 
 21, 23, 24, 26, 28, 39, 46, 50
Ranunculus ficaria 10, 11
riera d’Argentona  57
riera de Pineda 36-37
riera de Sant Pol 44, 45, 46
riera de Santa Susanna 36, 39
Robinia pseudoacacia 48
rocar d’en Serra  57, 58
rocar d’en Vivó 57
rocar de Cirés  56
roldor 61
roure africà 9, 10
roure de fulla gran 9
roure martinenc 35, 48, 59
Rupit 28, 29
Sant Bertomeu  63
Sant Cebrià de Vallalta  44, 45, 46
Sant Iscle de Vallalta  47
Sant Martí de Montnegre  14, 20
Sant Mateu 66, 66-67, 67, 69
Sant Pere de Riu 36, 41
Santa Agnés de Malanyanes 64-65
Santa Maria de Montnegre 15, 25
Santuari de Nostra Senyora del Corredor 30
Sarothamnus scoparius 15
sempreviva borda 43
serra de Can Bruguera  54-55
serra de Can Carreres 36, 39, 40
Smilax aspera 12
sot de can Vives de la Cortada 14
sot de la font de Llorà 9, 10, 21
sot Gran d’en Cases  24
sot Gran de can Preses 7, 9, 18, 21
Spartium junceum 61
surera 6, 11, 14, 16, 20, 
 21, 23, 24, 28, 39, 46, 50
taronger 38, 50
Teià 67
Thymus vulgaris 67
til·ler o tell de fulla petita 18
Tilia cf cordata 18
torrent de Cirés  57, 59
turó d’Aquença 63
turó d’en Cabanyes 56, 62
turó de ca l’Arcís 66, 66-67
turó de ca l’Alomar  10
turó de cal Camat 63, 66-67
turó de Cerdanyola 53, 54
turó de Cirés  57
turó de la Guàrdia  36, 39, 50, 51
turó de Matacabres  57
turó dels Oriols 57, 61, 62-63
Urginea maritima 38
Ulex parviflorus 26
Vaivé de la Casanova  6
Vall de Sant Andreu  37
Vallalta  47
Vallgorguina 28
Vallromanes  65, 66-67, 68
vern 34
vidalva 10, 12, 59
Vista Alegre  55


