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�... En efecto, á poco salimos del desfiladero y se presenta 
ante nuestra vista un panorama encantador.  Un brochazo de 
verde intenso rompe bruscamente la monotonía de los rojos 
grisáceos que atormentan nuestra vista desde algunas 
horas. El Cinca se desliza mansamente en el fondo del valle, 
reflejando los rayos de Febo en sus claros cristales, después 
de fecundizar con las aguas distraídas de su cauce la 
riquísima huerta, que de norte á sur se extiende por la 
orilla derecha del río por espacio de varios kilómetros con 
un ancho de una legua aproximadamente... � 

JOAQUÍN VILAPLANA PUJOLAR

Relato comentado e ilustrado del viaje
realizado en 1905 por la familia de Don
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Part I: L’Excursionisme

Joaquín Vilaplana Pujolar

A l'ar�cle anterior vaig relatar el viatge que va realitzar el diputat anglès E. H. 
LOCKER, a 1813, per una part del territori espanyol, inclosa en ell la comarca nostra. 
També vam posar a la disposició dels interessats les impressions que va plasmar de 
manera escrita i gràfica en un llibre de viatges. Convé dir que eix �pus de viatges era 
molt popular en aquell moment entre la noblesa britànica.

Precisament est referent cultural emanat de la lectura dels llibres de viatge 
protagonitzats per anglesos i el moviment romàn�c imperant en la primera meitat 
del segle XIX va despertar un augment de l'interès per l'excursionisme entre la 
burgesia, classe emergent amb inquietud cultural, capacitat econòmica i disposició 
de temps lliure. No obstant això, a diferència de l'aristocràcia, un burgès precisava 
d'un mitjà de transport ràpid que li permetés anar a visitar nous paratges i estar de 
tornada el dilluns per obrir el negoci. La construcció de la xarxa ferroviària a l'Europa 
de la segona meitat del segle XIX va ser el detonant per a passar d'una afició 
minoritària al muntanyisme a una progressiva expansió de l'alpinisme, o 
excursionisme en la seua denominació espanyola.

Les associacions excursionistes van concebre les seues ac�vitats no sols com un 
moment de temps lliure i exercici gimnàs�c sinó com un treball de descobriment de 
realitats patrimonials, que després l'especialista podia u�litzar. Així després de 
cada ac�vitat, el viatger la reflec�a en unes notes de viatge. A Catalunya i Aragó, los 
Pirineus van ser el primer focus d'atracció i repte per a excursionistes i associacions, 
ampliant posteriorment ac�vitats per tot el territori.

A primeries del segle XX, los excursionistes van �ndre la possibilitat de portar aparells 
fotogràfics i, producte de la seua ac�vitat, disposem de documentació gràfica 
privilegiada del paisatge, arquitectura, art, gents i cultures. La possibilitat, als anys 
20, d'accedir als escassos automòbils va facilitar l'ampliació del camp d'actuació i del 
número d'excursionistes, i fotògrafs, dels quals tenim referència escrita.

Sense ànim de ser exhaus�u i referent al període anterior a la Guerra Civil Espanyola, 
podem destacar la documentació que per a conèixer el passat no gaire llunyà de 
Fraga mos han aportat: el farmacèu�c Joaquin Vilaplana Pujolar, el periodista i 
polí�c valencià Braulio Solsona Ronda, los catalans Juli Soler Santaló, Adolf Mas 
Ginestà, Silvio Gordó Montaña, Marcel·lí Gausachs Gausachs, Josep Gaspar Serra, 
el madrileny Luís Ramón Marín, el diplomà�c nascut a París Gonzalo de Reparaz 
Ruiz, los aragonesos Juan Mora Insa, Mariano Pano Ruata, José Galiay Sarañana 
d'ascendència vallobarina, Ricardo Compairé Escar�n, Ricardo del Arco y Garay i … 
el fraga� Paco Salarrullana Calvera.

La divulgació del seu llegat per a coneixement i es�ma dels fraga�ns és un objec�u 
del PONT DE FERRO, però som los primers a reconèixer la labor feta anteriorment per 
en�tats i persones. Entre elles destaquem la de Mary Zapater en la seua obra de 
recopilació Fogaril i Calaixera.
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Documentació: , J. El excursionismo entre la Ciencia y la MARTÍ-HENNEBERG
Esté�ca. Ar�cle a Scripta Vetera.  1986.

VERA, Josefina. Aragón en el obje�vo de los fotógrafos del C.E. de Cataluña. Temas de 
Antropología nº8. 1998.
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U n  d e l s  p i o n e r s  d e l  m o v i m e n t 
excursionista va ser Joaquín Vilaplana 
Pujolar (1870 – 1958).

Va nàixer en el si d'una família acomodada 
de propietaris de la comarca d'Osona. La 
família de la mare era posseïdora del Mas 
de Pujolar, en l'actualitat adequada com a 
casa de colònies.

Finalitzats els estudis de Farmàcia, va 
instal·lar una farmàcia en la Plaça Major de 
Vic. Amb ell s'inicia una saga d'apotecaris 
que arriba fins als nostres dies, en que el 
seu besnet Pep Vilaplana Penella la regenta 
en el mateix lloc.

Amb Mercé Casals, sa muller, va cons�tuir 
una família de dos fills, Jaume i Joaquín, i 
dues filles, Roser i Conxita.

L'interès per l'arqueologia va contribuir a la seua inclinació per l'excursionisme i la 
fotografia, totes dos molt en voga entre la burgesia catalana entre finals del segle XIX i 
començaments del XX. No obstant això, la desaparició del seu arxiu fotogràfic, que no va 
poder superar les incidències pròpies del pas del temps (reformes en domicili familiar, 
trasllats, herències, guerres, …) han fet que el seu llegat sigue poc conegut. Està 
documentat que a 1901 (1) es va descobrir gràcies al seu treball un sepulcre romà en la 
localitat lleidatana de Corbins.

Una altra afició era la pintura.  Gràcies a ell se coneix la totalitat de l'obra ar�s�ca de 
Francisco Solà i Llerinós (1814-1870), prolífic pintor i Director de l'Escola de Dibuix de 
Vic. Al 1928 (2) s'anuncia una exposició, a la Sala Bigas (en l'actualitat desapareguda), 
d'olis i aquarel·les originals seues. També va par�cipar a 1910 (3) ac�vament en els actes 
del centenari del naixement del vigatà Jaume Balmes i en la reposició de la seua figura 
un camí finalitzada la Guerra Civil.

Precisament per l'orientació conservadora i Tradicionalista de la seua família, pel suport 
al pronunciament promogut pel General Primo de Rivera en forma de par�cipació, amb 
menor implicació que la del seu germà José, en el Somatent (4), en el par�t polí�c Unió 
Patriò�ca (5) i en el seu nomenament com a jutge de pau (5), va veure com la Guerra 
Civil impactava tràgicament entre els seus, sent morts violentament en un dels primers 
dies dos nebots, l'empresari Ramón i el capellà Joaquín (7).



Por la Raya de Aragón
Paco Tejero Costa

Part II: Dades Biográques

Joaquín Vilaplana Pujolar

5

A finals de l'es�u de 1905 va fer una excursió, esta vegada amb tota la família, per la 
nostra contrada. Primer van arribar en tren a Lleida des de Manresa i després, en una 
tartana, van donar una volta pel Baix Cinca i Baix Segre.  Posteriorment va publicar allò 
que li va impactar a La Vanguardia amb el �tol POR LA RAYA DE ARAGÓN, Notas de Viaje. 

Amb la lectura del reportatge que hem elaborat a par�r d'extractes de les seues notes, 
il·lustrades amb fotografies de l'època, amic lector podràs retrocedir cent anys recreant 
de manera virtual la mateixa visita que la família de Joaquín va realitzar a la nostra ciutat 
i, si t'animes, repe�r-la quan la situació sanitària ho permete, de manera presencial.

NOTES 

(1)  La Vanguardia 8 gener 1901

(2)  Idem 6 setembre 1928

(3) VILAPLANA, J; i altre. Balmes: Apuntaments biográfichs, seguits d'un esboç de  iconogra�a y 
bibliogra�a . Llibrería de Ll. Anglada. 1910

(4)  La Vanguardia 10 març 1925.

(5)  Idem 27 agost 1927.

(6)  Idem 17 abril 1928.

(7)  SOLÉ I SABATÉ, J.M.; i altre. La Repressió a la rereguarda de Catalunya (1936 – 1939). Abadía de 
Montserrat. 1990.


