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Pròleg de les autores

Catalunya a Cuba, un amor que fa història 

la immensitat i la riquesa del patrimoni indià al nostre país com 

Cuba a Catalunya, el llegat 

dels indians

Guia de rutes 

indianes de Catalunya

de la costa catalana.

La intenció d’aquesta Guia de rutes indianes de Catalunya

divertimento per 

a les rutes. Per espai i per temps no hi ha totes les passejades 
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país.
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Parc Samà · Cambrils
Baix Camp
El Parc Samà de Cambrils és la perla del llegat indià a Catalu-

nya. Un tresor del segle XIX. Un anacronisme bellíssim i incre-

ïble. El seu jardí botànic, salts d’aigua, grutes de rocalla... han 

arribat al segle XXI miraculosament impecables malgrat els ava-

tars del segle XX, Guerra Civil i expropiació incloses, quan va 

ser camp d’entrenament de les tropes republicanes a la reraguar-

da del front de l’Ebre. És jardí històric i BCIN. Salvador Samà 

i Torrents (1861-1933), III marquès de Marianao, nét i hereu 

del primer Samà indià, va ser l’impulsor del Parc Samà al 1880. 

Paral·lelament va impulsar el Parc Marianao a Sant Boi de Llo-

bregat i el palau Marianao a l’Eixample de Barcelona. L’heredat 

és l’única de les tres que segueix en mans dels seus descendents, 

que la mantenen oberta a les visites tot l’any en horaris còmodes 

i a preus assequibles.

008-013 parc sama.indd   8 7/3/11   19:29:47



PARC SAMÀ · CAMBRILS 9

Torre mirador

Comencem aquest viatge cap a l’època de 

l’esplendor colonial pujant a la Torre-Mi-

rador de 24 m, que és el símbol del Parc 

Samà. Divisarem entre merlets les 14 ha 

del parc, amb el palau en primer terme i 

les muntanyes de Prades al fons. El mira-

dor se sosté sobre una muntanya gegant 

de rocalla que forma una gruta amb fi-

nestres i és bessona amb la torre del Parc 

Marianao de Sant Boi de Llobregat, que 

avui ha quedat al mig dels carrers d’una 

urbanització.

Pavelló dels lloros

Embelleixen l’àrea de la torre dos par-

terres de palmeres Phoenix canadensis i la 

graciosa llorera verda, recoberta d’heu-

ra i flanquejada per dos eucaliptus (Eu-

calyptus globulus). Salvador Samà tenia al 

parc un zoològic privat amb animals exò-

tics engabiats dins d’habitacles de rocalla 

escampats pel jardí botànic que es con-

serven encara avui, ocupats per animals 

domèstics. Sobre la llorera hi ha una ter-

rassa i al seu darrere una gruta i una està-

tua de marbre d’Hèrcules.
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Jardins de la façana 

sud

Anem cap a la façana principal del palau 

pel passeig d’entrada, entre dues fileres de 

Platanus orientalis de 20 m d’alçada i traves-

sant dos quadres de mandariners. A mà 

dreta, entre roures Quercus robur , un til·ler 

Tilia cordata i castanyers d’Índies Aesculus

hippocastanum, s’hi troba la magnífica font 

de caragols i petxines gegants del Carib 

amb dos peixos de ceràmica al cimal, que 

fan brollar l’aigua.

Jardins de la façana 

nord

La façana nord o posterior de la casa és 

oberta i colonial, amb l’escalinata vigila-

da per dos gossos de marbre, mascle i fe-

mella. Se sol il·luminar de nit i els seus 

jardins són presidits per la font de ferro 

colat francès vuitcentista, muntada sobre 

una base de rocalla amb lliris i nenúfars, 

dins un estany rodó de marbre blanc. Als 

costats s’alcen dos Phoenix canariensis, i a 

l’esquerra un exòtic parterre de marga-

llons junt amb altres palmeres exòtiques.

Palau

Així com els jardins van ser projectats pel 

mestre d’obres Josep Fontseré i Mestres, 

autor de la cascada del parc de la Ciuta-

della de Barcelona i mestre de Gaudí, no 

s’ha pogut documentar qui va ser l’arqui-

tecte de la casa-palau. És un château fran-

cès amb la façana nord d’estil colonial, 

amb base quadrada i quatre torres amb 

teulada a quatre aigües recobertes de 

planxes de zenc sobreposades. A l’interi-

or hi té un pati colonial de marbre amb 

una font rodona.
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PARC SAMÀ · CAMBRILS 11

Cotxera i estany

L’antiga cotxera, on des de l’any 1999 

se celebren els banquets i els càterings, 

també va ser pavelló per jugar al cricket i 

durant la Guerra Civil hospital de campa-

nya. A la part posterior, sobre un parter-

re circular s’hi troba un llac alimentat per 

una font de rocalla d’un metre d’alçada. 

Entre la cotxera i el palau s’hi troba la fai-

sanera, un bonic habitacle amb teulada a 

dues aigües i torre.

Glorieta

A través dels pontets fets amb ciment 

que imita troncs de fusta, s’arriba a l’illa 

central, sobre la qual sobresurt un gran 

turó de rocalla. A dintre hi té l’anomena-

da gruta del pirata, amb un embarcador, 

herència de quan al llac —de tres metres 

de profunditat— s’hi nedava i s’hi nave-

gava amb barquetes. Avui només hi neden 

les carpes gegants i les tortugues. Corona 

la muntanya una espectacular glorieta o 

templet verd turquesa que s’utilitzava per 

ubicar una orquestra als estius.

Llac

El llac és el focus d’atenció més gran del 

parc, ocupa 1 ha i té tres illes amb pontets. 

Antigament hi havia cocodrils, dos dels 

quals estan dissecats al palau. Si per anar-

hi agafem el camí lateral, a la dreta hi veu-

rem les gàbies dels ànecs, mentre que si 

agafem el passeig central caminarem en-

tre palmeres, arbres filipins Brochichintom,

un xiprers (Cupressus sempervivens) de 30m, 

un grup de cedres altíssims Cedrus deodara i 

quatre pins singulars: dos Pinus halepensis i 

dos Pinus pinea.
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Embarcador i arbre mexicà

Des de la glorieta contemplem a la tercera illa, a tocar del canal, 

l’arbre més singular i exòtic del parc, un històric i espectacular 

exemplar de Taxodium dactara, un arbre mexicà de 20 m d’alçada 

que té les arrels dintre l’aigua i la fulla caduca. A mà dreta s’hi 

troba el bonic edifici del picador de cavalls. Baixem a l’embarca-

dor amb l’amarrador en forma de bolet (vegeu foto) i tres escales 

dins l’aigua.

Canal

El canal transporta l’aigua corrent de la 

mina que brolla del salt d’aigua fins el 

llac. La mina és en certa manera el cor 

del parc. És subterrània, ve de Riudoms 

al llarg de 5 km sota terra i està coberta 

de volta catalana en tot el seu recorregut. 

Aquesta aigua només serveix per regar les 

espècies botàniques del parc.
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Mirador del bosc

Resseguim la paret nord del parc traves-

sant una petita riera per arribar fins el 

mirador del bosc, al qual s’hi puja per es-

caletes de pedra amb una baraneta, sobre 

una gruta amb banquets a l’interior. Des 

d’aquest mirador es veu el bosc al davant i 

el terme de Montbrió del Camp al darre-

re. Abans d’arribar a la moneria trobarem 

el pontet de la riera.

Moneria

Entre el bosc i el llac hi trobem un edifi-

ci molt especial: la moneria, on hi vivien 

les mones. Es tracta d’un pavelló rectan-

gular, d’estil afrancesat, similar a la faisa-

nera i al palau, amb teulada a dues aigües 

en ceràmica blava i blanca, i dues torres 

quadrades als extrems. La seva part cen-

tral antigament estava tancada perquè les 

mones juguessin amb diferents artilugis.

Salt d’aigua

Al final del canal hi apareix el salt d’ai-

gua. Brolla d’un turó dins el qual s’hi tro-

ba una gran gruta amb entrades laterals i 

una abertura central per sota el flux d’ai-

gua. A les seves parets, on sembla que hi 

haguessin hagut barbacoes, hi havia els 

tancs d’aigua d’un sorprenent aquari, i a 

través de la cortina d’aigua s’hi pot veure 

i fotografiar el llac. Del salt hi surt també 

un rierol que va cap al bosc.
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