




25 MONOGRAFIES LOCALS 

VILADRAU 

Margarida Feliu i Portabella 
lgnasi López i Martínez 
Xavier López i Vázquez 

Lluís Pagespetit i Blancafort 

45 QUADERNS DE LA REVISTA DE GIRONA 

DIPUTACIÓ de GIRONA 
CAIXA de GIRONA 



Quaderns de la Revista de Girona. Núm. 45 

Série: Monografies (Núm. 25) 

Primera edició en catalá: juliol de 1993 
Tiratge: 2.500 exemplars 

Edíció: 
Diputació de Girona/Caixa de Girona 

Director de la Col·lecció: 
Joan Doméneeh 

Conse/1 assessor: 
Gabriel Alcalde, Narcís-Jordi Aragó, Joan Badia, 
Lluís Sayona, Martí Cama, Nareís Castells, 
Ramon Ceide, Josep Clara, Josep M. Corretger, 
Jordi Cuadras, Marta Franeh, Víctor Gay, Miquel Gil, 
Gaspar Jou, Enrie Marqués, Jordi Masearella, 
M. Aurora Martín, Enrie Mirambell, Joan Miró,
Joan Negué, Narcís Puigdevall,
Josep M. Rus, Josep M. Salvatella, Erundí Sanz,
Caries Sapena, Montserrat Vayreda, Josep Vicens,
Mariangela Vilallonga, Carme Vinyoles.

Maquetació: 
Pep Caballé 

Redacció i admínistració: 
Pujada a Sant Martí, 5. Teléfon (972) 205700. 
Aparta! de Correus 11, 17080 Girona. 

Secretaría í distribucíó: Fina Poch. 
Subscripcíons: Nuri Sumsi. 

Fotocomposició i impressió: 
Alzamora Artgrafica, S.A. Olot 

ISBN: 84-8067-022-3 
Dipósit legal: Gl.1017/93 

PORTADA: 

Entrada al poble de Viladrau, al peu del Montseny. 
(Foto: Lluís Pagespetit}. 



Índex 

Situació ............................................................... 4 
Cronología .......................................................... 6 

1-Orígens .......................................................... 8 
2 - Casal d'Espinzella ..................................... 10 
3 - Santuari de Sant Segimon ......................... 12 
4 - La Sala i en Serrallonga ............................ 14 

- lndret de llegendes .................................... 16 
5 - Erola .......................................................... 18 
6 - Patrimoni historie ....................................... 20 
7 - Ametistes ................................................... 22 

- Temps de bruixes ...................................... 24 
8 - La població ................................................ 26 
9 - La Guerra del Francés ............................... 28 

1 O - Les Guerres Carlines ................................. 30 
11 - Matagalls ................................................... 32 
- Guerau de Liost ......................................... 34 
12 - Feines tradicionals ..................................... 36 
13 - Balls ........................................................... 38 
14 - Els esclops d'en Pau ................................. 40 
- Literats il·lustres ......................................... 42 
15 - Escoles i ensenyament .............................. 44 
16 - Lloc de trobada i d'estiueig ........................ 46 
17 - Els primers turistes .................................... 48 
- Personatges i prohoms .............................. 50 
18 - Patrimoni actual ......................................... 52 
19 - Les caramelles ........................................... 54 
20 - El F. C. Viladrau ......................................... 56 
21 - El motor ..................................................... 58 
- Consistoris i alcaldes ................................. 60 
22- Temps de guerra ........................................ 62 
23 - La segona meitat de seg le ......................... 64 
24 - La indústria ................................................ 66 
25 - La indústria de l'aigua ................................ 68 
- Les fonts del terme .................................... 70 
26 - Teatre ........................................................ 72 
27 - L'etapa democratica ................................... 7 4 
28 - El Moto Club .............................................. 76 
29 - La societat ocellaire ................................... 78 
30 - L'Agrupació Sardanista l'Oreneta .............. 80 
31 - La Mancomunitat de Cagadors .................. 82 
32 - L'Associació Cultural i Esportiva ................ 84 
33 - L'incendi del 1983 ...................................... 86 
34 - Els "Amics del Montseny" .......................... 88 
35 - Els poetes populars ................................... 90 

La gent i la terra ......................................... 92 
- Bibliografía i agra'iments ............................ 94 





Situació 

Viladrau s'aixeca al cim d'un pujol de 840 m 
d'altitud sobre el nivell del mar, a no molta 
distancia de la riba dreta de la riera Major. 
Pertany a la província de Girona, i de moment, 
al districte electoral i judicial de Santa Coloma 
de Farners, encara que geograficament sigui 
de la comarca d'Osona i concretament de la 
subcomarca de les Guilleries. Actualment la 
seva població és d'uns vuit-cents cinquanta 
habitants amb una població d'estiueig molt 
important (1.700 aproximadament). 
El terme, molt muntanyós, s'estén pel vessant 
nord del massís del Montseny, des de !'ermita 
de Sant Miquel deis Barretons, al coll de Sant 
Margal, continuant avall per la conca de la riera 
Majar fins als límits amb la província de 
Barcelona, passant pels límits termals 
d'Arbúcies i Espinelves. Tanquen l'horitzó, per 
la banda de tramuntana, el Pirineu; per la 
banda de migdia, la serralada del Matagalls; 
per la banda de sol-ixent, la carena de coll 
Pregon, fins al Coll-ses-Pregaries; i per la 
banda de ponent, la muntanya dita d'en Sala i 
les Cabrades. 
El terme de Viladrau , amb 50,61 km2

, és el 5e 
més gran d'Osona. Terme muntanyenc, 
ombrívol i acollidor, amb desnivells que van des 
deis 1 .695 m del Matagalls fins als 600 m 
d'altitud deis trams més baixos de la Riera 
Majar. 
Part important del terme és situada dins el Pare 
Natural del Montseny i zones d'influencia. 
La designació de Pare Natural fou decretada el 
20 de febrer de 1987, per la Generalitat de 
Catalunya, per tal de garantir la conservació 
d'una manera compatible amb l'aprofitament 
ordenat deis seus recursos i l'activitat de llurs 
habitants. 
El terme municipal limita amb els termes de: al 
nord, Sant Julia de Vilatorta i Sant Sadurní 
d'Osormort; a llevant, Arbúcies i Espinelves; al 
migdia amb el Montseny i el Brull; i a ponent 
amb Seva, Taradell i el Brull. 
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Cronologia 

Trobades d'eines de 
sílex a Vilarmau i 

tres destrals de ma a Rocallancers. 

Esmentat per primera vegada el 
Montseny (Montes signis). 

8981 Viladrau pertany al terme jurisdiccional 
del Castell de Taradell. 

Es troba documenat el nom de Viladrau 
(Villare Adraldi). 

Es troba documentada la Vila 
d'Espinzella (Villa Spinosella). 

0989 1 Construcció de la primera església de 
' Sant Martí. 

· Consagrada i renovada l'església de
Sant Martí de Viladrau.

15001 Documentat per primera vegada el nom 
· i de Matagalls (Fins ara rebia el nom 

d'Autora). 

r15947 23 d'abril. Neix Joan Sala i Ferrer 
(Serrallonga) mort degollat i 
esquarterat a Barcelona l'any 1634. 

1603 i Documents esmentant la capella de 
··· · - la Pietat. Transcripció llatina de l'acte

de rodalia.(Document que defineix i 
delimita el terreny de la parroquia). 

'1'605�: Primer estudi sobre l'explotació 
d'ametistes a Viladrau. 

1614; Documentada la Creu de Matagalls. 
"1618-1622'··: Jutjades i penjades 14 

'bruixes del terme. 
164 i" 1 Reconstrucció, per fra Onofre, de 

..... ·· � ·• l'ermita de l'Erola. 
1638-1680 J Es data entre aquests anys, 
· · '·""'' "la confecció de la consueta de

Viladrau. Una de les més detallades
del país. (Document que recull
costums i practiques de l'església).

751 S'estableix a Viladrau la família Bofill 
(Josep Bofill) . 

. 1775 Construcció, actual, de Sant Segimon. 
'" --�M. u Dita Obra 

"' 

. 181 O Un escamot francés crema el santuari 
de Sant Segimon com a represalia a la 
resistencia viladrauenca. Cinc anys 
més tard va ser reconstru"it. 

El terme de Viladrau queda annexat a 
la província de Girona. Es perd la 
imatge de l'Erola en ser cremada pels 
constitucionals al comengament de la 
Guerra deis Set Anys (primera guerra 
carlina). 

1840 13 de maig. Arriba el pare Claret. 
Construeix una nova creu a Matagalls. 

1841 Foc al mas Nogué. (Primer miracle del 
P.Claret).



Es traba datada la Torre de Vilarmau. 

Artur Osona i Formentí publica la 
primera guia del Montseny. $'instaura 
l'excursionisme científic. 

Construcció de l'Hotel Bofill. 

Es trasllada el cementiri, de la plac;;a 
Dr. Garulla al seu lloc actual. 

Maria Pidelaserra pinta la capella de 
Sant Segimon.(Estil puntillista). 

Condicionament i nou trac;;at de la 
carretera fins a Vic. Es publica el 
document "Viladrau y su ensanche" 
elaborat per l'arquitecte Lluís Planas i 
Calvet. 

lnauguració de la carretera de Viladrau 
a Arbúcies. 

Construcció de l'edifici de l'Ajuntament 
i les escoles. 

Alfons XIII signa un reial decret per a 
la protecció del Montseny, per damunt 
deis 800 metres. 

9 de maig. Primer accident d'aviació al 
''L,.,,,,,,,,"'"' Montseny, a la roureda de can Gat. 

3 de febrer, entren les tropes 
franquistes a Viladrau. 

Primer aplec de Matagalls. lniciat pel 
pare lila, per a celebrar la canonització 
del pare Claret. 

1 de febrer. Mor d'una angina de pit el 
Dr. Antoni Ariet, metge durant 47 anys 
i alcalde durant 14 anys. 

lnauguració de la carretera de 
Viladrau a Sant Marc;;al. 

11 de novembre. $'instaura la festa 
deis avis, per l'Agrupació Sardanista 
l'Oreneta. 

Construcció de la piscina i el 
polisportiu municipal. 

30 de juliol. Participació massiva de 
Viladrauencs en l'extinció del foc que 
provenia de Seva i Taradell. 

Una torta nevada, incomunica el poble 
durant cinc dies. 

Neix l'ACEV, Associació Cultural i 
Esportiva Viladrau. Es recupera l'aplec 
a l'ermita de l'Erola l'últim diumenge 
de maig. 

Es publica la primera Monografia del 
Montseny per l'Associació d'amics del 
Montseny. Compra de l'edifici de can 
Sia per part de l'Ajuntament. 

Una torta ventada esberla la més gran 
de les branques del "Castanyer de les 
nou branques". La Generalitat aprova 
les Normes Subsidia.ríes de 
planejament. (Primer planejament 
urbanístic de Viladrau). 

Primera pujada del pessebre a Sant 
Segimon per gent de Viladrau. 
S'inaugura la pista municipal de tennis. 
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M 
algrat l'envejable riquesa 
de caga, boscos i 
pastures que es troben 

al voltant de Viladrau, no s'hi 
ha localitzat cap població 
estable, ni de !'epoca 
paleolítica ni de !'epoca 
neolítica. Els antics pobladors 
del Montseny es van establir a 
les parts baixes o assolellades 
on varen poder gaudir de terres 
amb més bonhomia. 

Diverses puntes de fletxa i 
estris de sílex a Vilarmau i tres 
destrals de ma a Rocallancers 
són les troballes més antigues, 
datades al neolític (4000-3000 
aC.) Les destrals es feien 
servir per a tallar i treballar la 
fusta, com indica el pes i el tall 
del seu bisel!. El material fort i 

dur no prové del massís, que 
esta format majoritariament per 
granit i quarsita. Aixo fa pensar, 
que podien pertanyer a gent de 
pas o de temporada més que 
habitants de poblacions 
estables. Les extenses runes, 
no estudiades encara, 
situades al Sot de Gemena, 
prop de la font de les Tres 
Roses, poden aclarir en el futur 
moltes de les incognites sobre 
els primers pobladors 
d'aquestes contrades. 

Des d'un punt de vista historie, 
tot el terme es trobava inclos 
dintre de l'antiga jurisdicció del 
Castel! de Taradell. 
El nom de Viladrau surt per 
primera vegada en la 
documentació l'any 934, quan 

Resres 110 estudiades 

del Sot de Gemea. 

Rautari i la seva muller Guntiló 
varen vendre a Fluridi, a 
Vendrell i a Domenec una vinya 
situada als confins del Vilar 
Adral (in fines de Villare 
Adraldi). El mot llatí villa, vila o 
poble, juntament amb l'arrel 
germanica Adrald, derivada del 
nom propi Adrowald, 
farien referencia a la mansió 
d'un antic propietari 
anomenat així. 

L'església de Sant Martí, com a 
parroquia, surt ja esmentada 
l'any 898. El nom complet de 
Sant Martí de Vilaredral es 
datat en un document de 1042. 
L'any 1340 existia una sagrera 
consolidada i 82 masos 
integrats dins el terme 
parroquial. 



Algunes hipótesis han intentat 
explicar la fundació del poble. 
Una d'aquestes hipótesis situa 
l'origen de Viladrau en l'epoca 
de la Reconquesta amb la 
fundació de la capella de Santa 
Maria de Puigdot pels voltants 
de l'Aremany, afavorint 
l'aparició d'un petit nucli en un 
llogarret ombrívol i molt agrest 
qué es va traslladar a 
l'empla9ament actual, per 
trabar unes condicions de vida 
més favorables. 

Una segona hipótesi, poc 
probable si tenim en compte les 
dades disponibles, situa l'origen 
a l'epoca de Felip V, quan la 
ciutat de Vic va ésser 
amena9ada per l'esmentat rei, i 
provoca que la gent fugitiva 
vingués a establir-se en aquest 
indret tan muntanyenc i arnat. 

La tercera hipótesi, no gaire 
fiable, ubica l'antic poblat al lloc 
on hi havia el mas de Sant 
Martí vell, dintre de l'antiga 
propietat del Masnou, al lloc dit 
Bachs de l'Estrany. 

Una !legenda popular, 
embellida en !'obra poética de 
Guerau de Liost, fonamenta els 
orígens del poble en set 
lapidaris romans que varen ser 
enviats al Montseny per tal 
d'extreure les preciases 
ametistes que aquesta terra 
amagava. 

Pliinol del possihle 
assentament humii. 

Destral de má 
trohada a 

Roca/la11cers, per en 
Josep Page.17Jetit 

/'mry 1981 
(pes 500 g, 

/011gi111d 20,2 cm). 

Deixant de banda aquestes 
hipótesis, basades en una mala 
comprensió deis arxius i en 
dades no comprovables, es 
creu cada vegada amb més 
fermesa que l'església i sagrera 
del Viladrau historie sempre 
han estat ubicades al mateix 
lloc que !'actual. 
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D
es del poble de Taradell, a 
mig camí abans d'arribar 
a Viladrau, poc després 

d'entrar a la circumscripció de 
Girona, enfilat sobre el riu de 
Mules, just abans que aquest 
aboqui les seves aigües a la 
riera Major, es troba el Casal 
d'Espinzella. 

Edificat sobre un pujolet, la seva 
pedra vermella ressalta sobre el 
verd alzinar de l'alta serra que li 
fa de fons. Esta construn amb 
gres roig o pedra d'esmolar. La 
seva coloració tan particular ha 
fet que aquest material es 
conegui a les contrades com 
"pedra d'Espinzella". 

Els primers documents daten la 
vil·la rural l'any 966, com Villa 
Spinosella . En l'any 1180, el 

noble Berenguer de Taradell la 
forticava i la transforma en Sala 
o residencia senyorial. És
probable que aleshores es
comencés a edificar la primera
capella dedicada a sant Miquel.
Els Vilademany amplien el casal
l'any 1396 i novament a mitjan
segle XV, conformant així un
conjunt arquitectonic ample i
variat, el més interessant
d'Osona d'entre les residencies
senyorials.

La família Maresch, a final del 
segle XIX, construeix la nova 
residencia a la part baixa del 
conjunt. El gran edifici gotic de la 
part alta queda per als 
masovers. 

Dintre el recinte fortificat podem 
separar el conjunt arquitectonic 

El l'O!Jell(' COl!Í/1/11 
arqflitectonic 

d' Espinzel/a, destacan! 
sobre el tw·á. 

en tres epoques ben 
diferenciades. La més antiga 
correspon a les muralles del 
sector baix i la capella de Sant 
Miquel, datades en el segle XII. 
Entre els segles XIV i XV 
s'edifica la gran construcció 
gótica de planta rectangular que 
s'enlaira per la part de 
tramuntana. 

Finalment, sota la direcció de 
Mn. Godayol, es construeix la 
nova residencia, a partir de 
l'antiga entrada del recinte, amb 
finestrals i obertures de tipus 
neoromanic, entre la darreria del 
s. XIX i comengament del XX.

Tota la muralla esta edificada 
sobre un alt talús que 



antigament acabava en un 
ample terrat utilitzat com a torre 
de guaita. 

La part gótica, la més alta de la 
construcció, és la més 
degradada. La fagana conserva 
bonics finestrals amb frisos i 
comises esculturals i el relleu 
d'un calvari sobre el finestral del 
primer pis. Constitueix un 
exemple d'arquitectura civil de 
primer ordre. 

L'edifici més notable i 
interessant és la capella de Sant 
Miquel adossada a la porta 
d'entrada del casal gotic. 
S'esmenta des de l'any 1181, i 
va rebre molts llegats piadosos 
entre els segles XIII i XIV. 
lnicialment es dedica a sant 

Entrada al casal. 

Miquel Arcangel; s'hi venera 
també, des del segle passat, 
sant Miquel deis Sants, patró de 
Vic. En teles pintades, es recull 
la !legenda que explica que en 
el seu pas cap al Montseny on 
va anar per fer-hi penitencia, el 
Sant es va aturar a pregar a 
sant Miquel d'Espinzella. 

Torre de guaita. mural/es 
del sector bm\. 

L'actual capella, senzilla, d'una 
sola nau, absis llis i campanaret 
d'espadanya, és de la darreria 
del romanic. El més notable de 
la capella és el seu subsol. Mig 
soterrada hi ha una cripta o 
segona capella, coberta amb 
volta grossa i absis semisferic, 
més petita que la de sobre, per 
tenir les parets molt gruixudes. 

Finestra/s, amb .fi"isos 
i comises escu/tura/s. 

Abans l'única entrada era una 
trapa quadrada de mig metre 
per costat, coberta amb una 
llosa. Avui dia amb !'obertura 
d'un portal es fa servir de 
quadra. La imaginació popular 
creia que era una presó i 
explicava que, en nits de 
fetilleria, sortia d'alla dins el 
Cavaller Blanc d'Espinzella. És 
més probable que, aprofitant el 
dret d'asil i d'inviolabilitat de les 
capelles, fos amagatall i graner 
en temps de perill. 

El seu culte no va minvar mai al 
llarg deis segles i es va 
conservar fins al 1936. Els 
actuals propietaris, la família 
Regas, tenen bona cura de la 
seva conservació. 
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A 
I vessant nord-oest del 
Matagalls, al peu d'un 
agut i espectacular 

espadat de roca i a 1 .230 
metres d'altitud, s'aixeca el 
santuari de Sant Segimon, que 
va ésser durant molts segles un 
deis més famosos i 
concorreguts de Catalunya. 

La devoció té el seu origen en 
la !legenda que canta que 
Segimon, fill del rei Gondebald, 
de Borgonya, va decidir 
abandonar el palau per fer vida 
ermitana. Va arribar a Figueres 
on va de manar quines eren les 
muntanyes més solitaries del 
país. Els figuerencs li van 
indicar Montserrat i el 
Montseny. Va triar aquesta 
última muntanya per "enterrar-

\"" ''"",: 

�
w

��;¡, 

,i -�'7 í.
·-��':�, �,;,�r 

s'hi en vida". Va viure en 
aquest lloc entre els anys 516 i 
520, fins que el seu pare el va 
venir a buscar per coronar-lo 
rei de Borgonya. L'1 de maig 
de l'any 523 va ésser 
violentament mort per 
Clodomir, rei deis francs. Molt 
aviat fou venerat com a sant i 
martir. Un pastor i un bou, 
segles després, van trabar, a la 
cava del Montseny, dues creus 
de fusta que el sant havia 
deixat. 

La historia del santuari es 
documenta per primera vegada 
l'any 1290, pero va assolir la 
seva plenitud devota als 
voltants de 1370. Al segle XV ja 
es coneix !'existencia 
d'ermitans que recorrien el país 

Mn. Pere .losep 
Ynaraja celebran/ la 

missa de /' aplec a les 
portes de /' església. 

captant. Tenien cura de les 
edificacions, del culte i deis 
peregrins. Rebien tractament 
de fra i vestien un ha.bit 
especial. 

Arran de la desamortització del 
1837, el santuari i tot el seu 
patrimoni passa a ser propietat 
de can Gat. Tradicionalment, la 
direcció anava a carrec del 
rector de Viladrau i dos obrers 
seglars. Les !largues 
discussions, que van durar 
gairebé un segle, sobre els 
drets de propietat, van provocar 
la decadencia espiritual i 
arquitectonica del santuari. 



Les actuals edificacions, dites 
també obra nova, que 
apleguen l'església, 
l'albergueria i altres 
dependéncies, porten en les 
respectives llindes dates que 
oscil·len entre els anys 1640 i 
1782. Va ser restaurat després 
que els soldats francesas a les 
ordres del general Saint-Cyr, 
en la Guerra del Francés, el 
cremessin, pujant els materials 
amb una llarga cadena 
humana en la qual contribu'iren 
tots els pobles ve'ins. 

S'abandona el culte l'any 1936, 
i entre els anys 1959 i 1961, 
l'amo de can Gat, empren 
obres de reforma, dirigides per 
l'arquitecte Josep M. Pericas, 
per a pal·liar les destroces de 
la guerra civil. Aquestes obres 
no es varen acabar mai i avui 
el santuari resta com un 
majestuós conjunt de ru'ines. 

Una mica més amunt, 
encimbellada en un agut 
cingle, es troba l'ermita de 
Sant Miquel deis Barretons. 
Una senzillíssima esglesiola 
del segle XVI erigida per 
l'ermita Miquel, que va venir de 

lmatge de fusta de l ,85 
111 d' ali;ada segons 

projecte de Josep M. 
Pericos, i esculpida per 

.loan Segura11y, el 1959, 
per a presidir el 
san/uari quan es 

fi11alitzi11 les obres de 
resrauraci6. 

Borgonya atret pel seu sant 
compatrici. 

L'any 1595 s'hi varen reprendre 
els aplecs populars. Pels volts 
de l'any 1980, per encarrec de 
l'avi Ton, es construí una petita 
capella (65 cm d'algaria) amb 
perxes de castanyer i, a 
!'interior una figura de fang que 
reprodueix la imatge de sant 
Segimon que es troba en els 
seus goigs. Els padrins foren la 

L' original campanar 
de San! Segimon, 

en/aira! sobre /' obra 
nova. 

Núria Palau i en Josep 
Masoliver, nens de 4 i 2 anys, 
socis tots dos de la Unió 
Excursionista de Vic. Aquesta 
capella es guardava al convent 
de les germanes dominiques 
del pare Coll de Viladrau i 
inexplicablement avui dia es 
traba en un mas de la propietat 
de can Gat. Aquesta imatge 
presideix la festa i la missa deis 
aplecs que cada any, el dia 1 
de maig, se celebren. 

Des de l'any 1991, en aquest 
indret i pels volts de Nadal, s'hi 
s'afegeix a la tradició-devoció 
d'aquest indret l'entronització 
del pessebre. 

13 
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E
I mas la Sala s'aixeca, 
entre puig Comedor i la 
imponent carenada del 

serrat de l'Oriol, sobre un 
turonet excavat perles rieres 
de Sant Segimon i l'Erola, que 
s'uneixen sota el mas. 

La part més antiga de la 
edificació actual sembla 
correspondre al segle XIV i la 
més recent al segle XVII ( els 
corrals i afegits per a l'ús 
agrícola són d'epoques més 
actuals). 

De la banda de migdia sembla 
un mas de pages benestant, on 
ressalten els grans finestrals 
amb !lindes i emmarcaments 
de pedra ben treballada. Des 
de llevant i tramuntana la casa 
té l'aspecte d'un casal medieval 

fortificat, accentuat per la gran 
torre circular (abans més alta) i 
la muralla de tanca, que sois té 
accés per un extrem mitjanc;ant 
una rampa amb portal. 

El primer arxiu parroquial de 
Viladrau datat l'any 1226 ja fa 
esment de la casa la Sala, pero 
les notícies més antigues i el 
mot Sala, que significa mansió 
de residencia senyorial, permet 
su posar el seu origen uns 
segles abans. En el segle XIV, 
amb la construcció de la torre i 
la muralla, La Sala es converteix 
en domus o casal fortificat. 

L'any 1522 es va iniciar una 
nova etapa per a la casa. S'hi 
estableix una nova família que 
pren el cognom de la casa en la 
qual viura fins a l'any 1645. 
D'aquesta família va néixer el 
viladrauenc més universal: Joan 
Sala i Ferrer, alies Serrallonga. 
Per sort es conserva la partida 

Grava! romántic del 
bando/er loan Serrallonga. 

de bateig a la parroquia: el 23 
d'abril de 1594. 

La veritable vida d'en Joan 
Sala va transcórrer, en la seva 
major part, a la Sala i a 
Viladrau. Quan Joan Sala va 
ésser jutjat i esquarterat a 
Barcelona (al principi de 1634), 
tenia trenta-nou anys; vint-i
quatre els va passar a la Sala, 
cinc al mas Serrallonga de 
Querós en casar-se amb la 
pubilla del mas, i deu dedicat a 
la vida bandolera. 

La historia popular ha fet d'en 
Serrallonga un personatge de 
novel·la, romantic i cavaller, 
generós i altiu. Al principi del 
segle passat, hi havia un 
costum curiós. Els senyors 
donaven el diumenge fallar 
(durant els carnestoltes). 
Era l'únic dia de l'any que el 



servei gaudia d'un dia de festa i 
se'ls permetia anar al teatre. 
Els amos els hi pagaven 
!'entrada i els deixaven roba i 
joies perqué les llu'issin. Cada 
any es representava al poble la 
mateixa comedia de teatre set
centista: " El Catalán 
Serrallonga ". Tot el personal 
de servei se la sabia de 
memoria, pero la preferien a 
qualsevol altra. 

L'any 1980 el grup musical 
Els Esquirols va fer ressorgir el 
mite d'en Serrallonga com a 
protector de la terra i de la 
muntanya, en una de les seves 
més famoses cangons (Torna, 
torna, Serrallonga ). 

Una de les llegendes, d'entre la 
munió de les escrites, sobre la 
vida d'en Joan Sala, ens conta 
que ja de xic va comengar a 
tenir problemes. Era costum 
que el diumenge després de la 
primera comunió, els nens i el 
rector del poble fessin una 
sortida cap a Sant Segimon. 
De tornada, en Joan i en 
Masvidal, bons amics, es van 
separar del grup i es van dirigir 
al gorg Negre, amb tanta mala 
sort que en Masvidal va 
relliscar pel precipici. En Miquel 
Barfull va acusar en Joan Sala 
de la mort, pero el batlle del 
poble va estimar que havia 
estat un accident. 

Anys més tard, al celler de 
l'Hostal de ca la Rita, en Joan 

Sala va apallissar en Miquel 
Barfull, car aquest havia dubtat, 
en públic, de !'honor d'una de 
les seves germanes. 
Els problemes amb la família 
Barfull i un petit embolic de 
faldilles amb el senyor 
d'Espinzella el van fer decidir a 
marxar de casa. 

Casat i establert en el mas 
Serrallonga de Ouerós, és 
delatat per en Miquel Barfull 
sobre unes capes i un matxo 
que els seus germans, ja 
bandolers, li havien dit que 
els guardés. En la fugida va 
matar Miquel Barfull i pujant 
muntanya amunt comenga la 
seva vida bandolera. La Sala, masia 

emmura//ada 011 va néixer 
el hando/er /'any 1594. 

AUCA DE LA VIDA DE DON JOAN DE SERRALLONGA 

l. Vorá-relatar 1� bfüori� 
�• O. ·;ruan de Sertallonga. 

. digna. d� ·eterna _memoria, 

1: En eljardin de.su amada 
-.entr4 :D�J oan.(}tsfraza<lo 
por. ,.er 5u p·reñda nd(trada. 

2. Rn las armas se ejercita, 
de j!hetf, qúe cs�a era 
su diVersion fa yorita. 

8, F.l Fadri de S.1u procura,. 

en e-1 jardin de Torrcfüu 
decir la buena•venlora. 

3. 'Por polilicas querellas 
en el juego do pelol11 
mala á D Fctix Torrellas . 

9. Ledjce�l Fradrí.á-D. Ja-tn. 
:;; de los bravos quo ma.!lda 
quiere ser su ca pitan. 

15 



Repartinl-se el 
Iros de roba. 

LES DONES D' AIGUA I LA FONT DE L'OR 
La nit de Sant Joan varen sortir, cap al torrent 
de Sant Segimon, tres nois de Viladrau, un de 
can Bosc, un de la Sala, i l'altre de can Gat. 
Deien els més vells, que en aquell indret 
i una nit com la de Sant Joan, sortien les fades 
d'aigua a cantar belles canc;ons 
com ningú les ha sentides mai. 

Al punt de les dotze, estant-se alla ben 
amagats, veieren sortir del fons d'una bauma les 
encantades, que anaven estenent roba pels 
marges del torrent. 

Tot d'una van sortir a corre-cuita i agafaren 
una pec;a de roba. De sobte desaparegueren les 
encantades i la resta de roba. El tovalló pres es 
va anar allargant fins a no poder més; els nois 
se'I repartiren i cada tros es convertí en un munt 
de peces d'or. Pero els entra l'ambició i 
decidiren cadascú pel seu cantó tornar-hi al cap 
d'un any. Aquesta vegada pero, del tros de roba 
agafat, en sortiren moltes i cantelludes pedres de 
tarter. És possible que el nom de la font de l'or, 
faci referencia a aquesta !legenda. 

Font: !legenda documentada al s. XIX. 

LA SUPOSADA BRUIXA 
Hi havia a Vilaclrau una vella molt pobra i 

molt bona dona, pero, per més que no se Ji sabés 

La hruixa reco//ia 
verdures de tothom. 

cap malifeta, van donar-la que era bruixa i 
tothom va acabar per creure-ho. Pero la velleta, 
que devia saber-la molt !larga, explotava la seva 
suposacla bruixeria amb aquesta manya: Passava 
per davant d'un hort, i extasiant-se, comenc;ava a 
exclamar -Ai filia, quin bé de Déu de 
mongetes! ... 

Quina collita de trumfes, noia ... ! 
I per temor que maleís la vianda que 

assenyalava, tothom corría a donar-li'n. 
En fi, que cl'aixo vivia, del que per por li 

donaven i que potser per compassió no Ji haurien 
donat. 

Ji'ont: El Montseny i les Guilleries Pub. L'Aixernador edicions, 
1990. 

SANT MIQUEL DELS BARRETONS 
Segons la !legenda, uns peregrins, que pujaven 

cap a l'ermita, es mostraren irreverents vers el 
Sant. A l'instant foren víctimes d'un sobtat mal 
de cap, que només els va remetre quan oferiren 
els seus barrets com a ex-vots al Sant. 

Sant Miguel esdevingué advocat contra la 
migranya i els romeus hi acudien per 
encasquetar-se els "barretons" que els altres hi 
havien deixat penjats a les parets, i així restaven 
preservats del mal ele cap. 

Altres, més maliciosos, deien que si es donava 



La veu del fons el féu correr 
com un esperitat. 

una volta a la capella tocant les parets, no es 
tindria mai més mal de cap. La part posterior de 
la capella, frega l'empedrat i és molt difícil 
voltar-la sense anar-se'n timbes aval!. 

Fonl: Llcgcnda documentada al s. XIX 

EL GORG NEGRE 
Al gorg negre de Viladrau, pronunciat i fose 

sot, que es forma entre St. Segimon i la 
muntanya d'en Sala, al torrent de rentadors, 
s'hi va acostar un home valent per tal de 
mesurar-ne la profunditat. Amarrant una grossa 
pedra a un cap d'una llarguíssima corda, la va 
deixar anar a poc a poc, fins que es va acabar. 
Mentre dubtava que fer, va sentir una grossa veu 
del gorg tot dient: "No n'hi ha més!!". 
Diuen que encara corre ara. 

Font: Arxé J, "Viladrau, el meu poble". 1987 

LA CREU DEL MARREC 
La tradició explica que uns carboners tenien al 

seu carrec un noi que els traginava la vianda del 
poble. Un d'ells, disfressat amb un llem;ol, sovint 
l'espantava pel camí, per riure després, quan el 
noi explicava la historia del fantasma que el 
perseguia. Els feia tanta gracia que fins i tot li 
deixaven, "per disparar", una escopeta 

El mal de cap nu11�ww1 
quan el barre/ es posa ven. 

descarregada. Un dia, pero, que havien arribat 
de cacera no es recordaren de descarregar 
l'arma i el marree al bell mig del camí va matar 
el carboner i explicava a tothom com ara s'havia 
alliberat del fantasma. Fins fa poc temps, al 
camí que mena a can Bosch, al cau de les 
Guilles, s'hi podia trobar una creu de fusta que 
ho recordava. 

Fonl: recull oral 

L'AVIISMÉ 
I gegants? ¿No teniu esment si n'hi havia 

hagut al Montseny'! 
-Prou. Altre temps n'hi havia un que li deien

l'avi Ismé, i sortia totes les nits a la vall de 
Viladrau. De vegades se'I veía encamallat 
damunt de la serra, cama-aquí cama-alla, com si 
anés a cavall. Altres vegades l'havíem vist 
eixarrancat, un peu en una carena i un peu a 
l'altra, passant-li la riera major per sota les 
cames. El meu avi deia que més d'un cop havia 
vist l'avi Ismé gambejant per la serra i saltant 
d'una carena a l'altra. 

-1 no n'havíeu sentit contar res més?
-No me'n recordo d'haver-ne sentit res més

que el que acabo de contar. 
Fonl: Llegendes i lradicions del Monlseny. 

Pub. Apcl.les Meslrcs, 1933 
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E
rmita situada a 900 
metres· d' altitud. 
Enclavada en un bell 

rodal de castanyers a mig camí 
de Sant Segimon. 

Els primers documents sobre 
l'ermita daten de l'any 1571. 
L'edificació actual data del 
segle XVII. Així, a la llinda de la 
porta d'entrada, al costat de 
l'ermita, hi ha gravada la data 
de 1621. Aquesta casa era 
utilitzada pels ermitans de 
Sant Segimon els mesas de 
novembre a maig, quan el fred 
feia més difícil viure al santuari. 
Destaca la típica i acollidora 
porxada que decora !'entrada 
de l'edifici. 

L'ermita va ésser reconstru'ida, 
després d'un incendi, l'any 

1641 per fra Onofre, ermita de 
Sant Segimon, que morí un any 

Vis/a general de 
/'ermita de /'Ero/a. 

més tard. Altres reconstruccions 
posteriors foren, en l'any 1986, 
la teulada. L'any 1991, la 
fa9ana, on destaca la 
restauració del rellotge de sol 
deis ares d'entrada feta per en 
Joaquim Farrerons, amb el tipus 
de pedra anomenada 
d'Espinzella. Tates aquestes 
millores han deixat l'ermita en 
molt bones condicions 
estructurals, sobretot en 
l'aspecte extern. Només hi 
manca la campana, que guarda 
zelosament en Josep Bofill i 
Bofill. Aquestes reconstruccions 
han estat fetes amb la 
col·laboració del Bisbat de Vic, 
l'Ajuntament de Viladrau i la 
Diputació de Girona. 

La Verge de l'Erola era 
invocada perqué protegís els 



nens contra la verola, malaltia 
endémica en aquel Is temps. 
Segons explica una !legenda, 
un bou de can Gat, que 
llaurava a l'indret on hi ha el 
porxo de l'ermita, va fer un forat 
i va trobar la imatge de la 
Verge. Per a recordar aquest 
fet, diu la !legenda que els 
palets de riu del terra de 
!'entrada (sota el porxo) formen 

un cercle i una creu que 
assenyala el lloc on el bou 
dessoterra la imatge originaria. 

En temps de guerra (1936/39), 
la figura de la Verge fou 
amagada a la soca d'un 
castanyer, per a preservar-la 
de la destrucció o pillatge, pero 
les incleméncies del temps, i el 
fet que fos feta de fusta, 

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE L'EROLA 

Goigs a la Mare 
de Déu de 
/'Ero/a. 

\ICOU1d1 • 1. 

'fERME i PARROQUIA 

MoN H � 44 flfrukl 
Q'1e IOII pura Tl,llft:datl 
G""'núu-,w,,a r!ti 1IJ verolo, 
v,ionldi;IIO,lcfati,tpoc:ut. 

Lo. V'l'.J8tn enn.lt.. lwt hu,nlda 
1 iunb tlah""' do bffltlt.l', 
Ptr l'<:1illcmal da l'oi.xld.a 
l'hn-ba e,'bl YCU agunbu. 

Tennyinea d'11r l'm.dom.-,in 
unb df!lllgua.11 penjAAU1. 
Les voo,O,:. lllnti..- a"bl gtac,:n 
.,, c..ure dele oripe,11,. 

M� V6a hl regneu 00ll.lt11la 
rom din• "' -U de l'w 
1 r.ou eal.lMls l Jlutnt... 
UU1l 1i fa llll'JI com 61 plou. 

scv1 crmi11 del 

DE VILAORAU 

de Vic 

U• poaen un• con"llU. Punyrn 1'11,rmh.4, d'humida 
<¡IA' llunp�oj1 a l'llt..r. O..kcoi d'humil bcetiar. 
Sou ¡:,etu,eta I ro<:WM Pe-r l'enllOOlll do l'el1Wa 
eom ¡n.na a punt d'upipr. caklrla el: i-ucle p-.-r. 

I el vootre. I11fa1\t &t l''°'plg11 
,¡u"' e,q111!J:a el tel del, cmiot.. 
'flmlu p•� botlg& 
de paru de cera 1 �•WU. 

Sou un& mt1 re P6i"'ª 
qii-e dol!i,:11. un nL,tn, de fl'· 
U■ c11l nonled l'uqulmMa, 
b. g11ni\'$ a la mA . 

r eJ11 xu,clu d• la m•inad• 
ConniKUej11t1l•\I011 cl1 pc:w, ., 
1 WI deixl'H abG.ndonada 
1.mb e11 tei:ic.on& 1 guin(W1. 

S'hi gdtn 1:\a <:111,n de llu111,, 
el vent hl ,u,aajk esr,inf;')tta, 
1 m 14 capolla a"tngnma 
Mllltt: de lu pe.rew, 

No wi hl lleveu la corona, 
encimbellP\dllL a l'llll.lU', 
Pelll&...u. l rodona 
con1 �na & punt cl'aapigu. 

Man do Péu do l'Erola 
pum 1 (ul¡;l!llt J1Bt.Ddat. 
'I'"' netegeu de varo\., 
11.!tibcrtude�at, 

$,IIJ·•r. ,.,.,.�;., •l,,·1,u,i u,r,�u<l,frni, ,,,..,,,. J,nr�1,,. •' ••• i "' 1·.,,..,;,; ,· 1'" l•&l<>rifl•• ;�urcu•i4 J, I• "'"I'" 1·,r. 
,., Jlo,io, .ru�.,, ... ,.o, 4• lo ,,.;,.,,. 4, la •. :J. ,,,,.�r iJo�,�-�•• t'•l•�,i• Jr ,. ,.;.,. lulMro. ,.,, e,;,, &�r• ,u,1 ... '"'"'· 

Jmatge de la 
\lerge 

de l'Emla. 

ocasiona que la trobessin, l'any 
1941, corcada i desteta. 

A inicitiva de l'Associació 
Cultural i Esportiva Viladrau, 
s'ha recuperat l'aplec que se 
celebra des de l'any 1985, 
l'últim diumenge de maig, amb 
una gran concurrencia de 
viladrauencs, i un apat de 
germanor a l'era de can Bosch. 

19 



20 

L
a nau central de l'església 
de Sant Martí correspon a 
la consagrada l'any 1082 i, 

per tant, diferent de la coneguda 
des de l'any 989, de la qual no 
existeixen restes, ja que les 
consagracions es realitzen 
després d'una nova construcció. 

Les transformacions sofertes, 
amb l'afegit de les capelles 
laterals a la ti del segle XVI, la 
unificació de voltes i la conversió 
de l'església en el temple actual 
de tres naus entre els anys 1701 
i 1769, varen fer desapareixer la 
seva traga romanica. Fins llavors, 
dones, hi havia quatre capelles: 
l'any 1580 es va construir la 
capella de Sant Sebastia (on ara 
es troba Sant lsidre) propera al 
campanar i davant la del Roser 
( on ara es troba Sant Martí) vers 

Capella·de La Pie/al 
situada al passeig 

que porta el se1.1 110111. 

l'any 1638, la de Sant Francesc 
tocant a la de Sant Sebastia i poc 
després la de Sant lsidre enfront 
de la capella del Santíssim, teta 
durant el segle XIX. 

A inici del segle XVIII, de nou es 
va modificar el mur de migdia, i 
l'any 1769 es va fer la fa<;:ana 
abarracada actual. El campanar 
no és documentat, pero sembla 
obrat al comenc;:ament del segle 
XVII; el rellotge amb l'esfera és 
del 1956. 

De la construcció del 1082, 
només en resten els ares 
aparellats, laterals a l'atri o 
galilea, que es varen afegir en el 

Fines/res d'estil segle XII per a situar-hi la pica 
11eogátic ele /'Aremany. baptismal, j varen ser descoberts 



en unes obres fetes al principi de 
segle. En l'antic fossar o 
cementiri que rodejava l'església 
es reunía, primitivament, el 
Consell o Universitat de prohoms 
del terme i parroquia de Viladrau 
per les seves deliberacions i 
negocis. Els feligresas s'hi varen 
continuar reunint fins al segle 
XVIII per escollir els obrers 
parroquials i per tractar els afers 
relatius a la parroquia. 

La capella de la Pietat , o de la 
Mare de Déu de la Pietat, és 
datada, per primera vegada, en 
els arxius parroquials l'any 1603. 
Sens dubte aleshores ja feia 
anys que estava teta. De l'any 
1640 i a causa de l'augment de 
població, es va constituir al 
voltant de la capella un petit nucli 
de cases o sagrera. Al costat de 
la capella, en un nivel! inferior, 
s'hi trobava fins al principi 
d'aquest segle, el cementiri de la 
població. L'any 1901 fou 
traslladat a l'emplac;;ament actual 
al final del carrer d'Arbúcies. La 
plaga, amb la construcció d'un 
mur de contenció de terres, se 
situa al mateix nivell del carrer i, 
l'any 1913, aquesta fou dedicada 
al Dr. Garulla. En aquesta 
capella, fins a l'any 1985, s'hi 
anava en processó el dia de 
Corpus i s'hi celebrava la 
benedicció el diumenge de 
Rams. 

Dins del terme trobem també 
importants construccions civils. 
L'any 1340 és esmentada 

!'existencia de 80 masas deis 
quals, el 1553, subsisteixen uns 
14 que encara conformen en 
l'actualitat el patrimoni historie 
civil d'una riquesa envejable. Els 
masos més importants d'aquella 
epoca que encara perduren són: 
Mas Miquel, Vilarmau, Mas 

Ares aparellals, 
res/es romimiques de 
/'església de Sa111 Marlí. 

Martí, La Vila, L'Aremany, Pujol 
de Muntanya, Mas Rusquelles, 
Mas Molins, Can Bosch, Can 
Gat, Mas Vida!, La Noguera, 
entre d'altres. Alguns d'aquests, 
a més deis detalls arquitectónics 
representatius del pas de la 
historia, conserven importants 
documents deis procesos de 
bruixeria i d'altres temes. 

Mas \/ida/. 
Co11s1rucció amh 
grans po,�rades. 
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P
els volts de l'any 1600 es 
publica la primera "Historia 
Natural i Geografica de 

Catalunya" coneguda. El seu 
autor, Pere Gil, escriu un capítol 
sencer sobre el Montseny. 
La major part d'aquest, el dedica 
a les ametistes que es troben al 
terme de Sant Martí de Viladrau. 
Fa esment de la recent 
explotació de les mines i de la 
gran quantitat de pedres 
trobades. 

L'ametista és una varietat de 
quars (SiO

2
) colorejat, que pot 

variar des ael blau pal·lid al 
morat rogenc, segons la 
quantitat d'oxid de manganes 
que contingui. 

Cristal·litza en sistema 
romboedric, en prismes 

hexagonals, coronats per 
bipiramides. 
La seva duresa, en l'escala de 
1'1 al 1 O, és de 7. Generalment, 
les ametistes eren buscades a la 
part mitjana i baixa del 
Matagalls. Sovint eren trobades 
en les fondalades de les rieres i 
en els grans xaragalls. 
Es presenten en forma de vetes 
de cristalls entre les escletxes 
de les roques granítiques. 

Les més apreciades d'aquestes 
pedres semiprecioses eren les 
violades. La qualitat depen de la 
grossaria i de la seva uniformitat 
en el color. Quan el color no era 
homogeni s'aplicava una tecnica 
d'escalfament per tal d'unificar
lo. Aquesta tecnica era utilitzada 
molt acuradament perque, si nó, 
les ametistes podien prendre 

Riera de Rigros. 
Al primer tenne, una 

vagonera d'una amiga 
exp/oració minera. 

colors groguencs i es feien 
malbé. 

L'ametista es anomenada 
popularment "pedra d'anell" o 
"pedra de bisbe", per ésser les 
utilitzades per a fer els anells 
episcopals. Existeix una varietat 
de color fumat, conegut com a 
"jacint de Compostel·la". 

La seva explotació i 
comercialització va ésser molt 
practicada durant els segles XVI 
i XVII. La fama de les ametistes 
del Montseny era coneguda 
arreu de tot l'Estat i Europa. 
Eren transportades a Vic per 
lapidaris especialistes, que les 
tallaven en forma brillan! o bé 
graonades. Tal era el renom 



que varen prendre que es 
coneixien, també, com a "pedres 
de Vic". 

El mot lapidari -literalment vol 
dir tallador de pedres- és 
aplicat tant al treballador de la 
mina, com al joier que talla i 
poleix la joia. 

El Dr. Ariet també en fa 
referencia en el seu !libre 
"Topografía medica de Viladrau" 
(1915). A més d'esmentar que 
ell n'ha trobat una, menciona 
unes notes d'arxiu del butlletí del 
centre Excursionista de Vic que 
tan referencia als acords 
d'arrendament de les 
extraccions d'ametistes al 
Montseny. 

En iniciar-se el segle XIX, arriba 
la ti de l'explotació. Els primers 
símptomes d'esgotament de les 
mines i l'encariment de 
l'extracció, juntament amb les 
noves modes de la joieria, varen 
fer l'aprofitament poc rendible. 

Les esporadiques troballes 
d'ametistes, encara avui, 
encoratgen el vianant a provar 
fortuna en les seves passejades 
pels entorns de Viladrau. 
Són aquests petits i arnats 
descobriments, els que 
mantenen viu el record de les 
que el poeta Guerau de Liost 
anomena" violes en cristal! de 
quars" en el seu poema 
A la muntanya d'Ametistes. 
[1908 i 1933]. 

Ametista del 
Montseny. Col•lecció 

particular d' en 
Francesc Garcia 

Plclnol de distribució 
de les ametistes en el 
terme. 
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El segle XVII va ésser per a Catalunya una 
epoca dolenta. La fam, la miseria, el 
bandolerisme, la por ... regnaven en el territori. 
Quan no es troben les solucions, es busquen els 
culpables. Les bruixes que havien proliferat 
tranquiHament en els segles XV i XVI eren ara 
perseguides i executades. 

Tan bon punt l'Església, per mitja de la 
lnquisició, comen�ava a oblidar les 
persecucions de bruixes, va ésser el poble qui 
s'encarrega d'inculpar-les de totes les 
calamitats. 

A Viladrau la seva persecució, 
va ésser molt cruenta. Entre els anys 1618 
i 1622 es varen torturar i jutjar 14 bruixes i un 
bruixot, la majoria procedents deis masos del 
Martí i Rusquelles. Totes foren penjades, com 
escarment, a la pla�a pública o prop del camí 
ral. No podien ser cremades, com feia 
l'Església, ja que eren jutjades per l'autoritat 
civil. Les despeses per la persecució, tortura i 
judici, al igual que en el bandolerisme, 
s'obtenien mitjan¡;ant captes a la població. 

A Catalunya les bruixes rebien el nom de 
fetilleres. Deis seus encanteris en deien fetilles; i 
de l'art de fer i desfer encanteris, lligar i 
deslligar. 

Les bruixes de Viladrau foren acusarles de 
totes les desgracies típiques de !'epoca i de 
l'ambient rural: matar criatures (les miseries i 
la manca d'higiene condicionaven una taxa alta 
de mortalitat), de donar goll, (malatia que 
provoca la deformació del coll, deguda a una 
mala regulació de la glandula tiroide i que era 
provocada per una manca de iode a l'aigua. 
A vui dia la sal comuna i l'alimentació variada 
!'incorporen a l'organisme de forma natural), 
fer caure pedra ,"neular" els fruits i matar 
bestiar,( totes elles, calamatitats catastrofiques 
en una societat rural com la de Viladrau. 
Recordem la dita catalana: "Si dolent és que 
passi una malaltia per casa, pitjor és que passi 
per la cort"). 

/11vocacio11.1· al dimo11i 
escriles en 1/mí, a les 

µedres vara el santuari. 
El símbol ja ha esta/ 

destruit amb µinlltra negra. 

Les bruixes es reunien preferentment a coll 
Formic, Sant Segimon i Espinzella. Les reunions, 
anomenades juntes, se celebra ven a la nit del 
divendres al dissabte i eren dirigirles per la 
bruixa major o abadessa. En aquestes reunions 
es tenia tracte carnal amb el diable i per mitja 
d'ungüents tenien la facultat de volar. Aquest fet 
no és d'estranyar, perque les pomades eren 
prepararles amb plantes com la belladona, 
l'estramoni, el cascall ... totes elles al-lucinogenes. 

Hi ha proves que la bruixeria, en aquests 
indrets, existia en el segle XVII, pero no totes les 
bruixes eren conscients de les seves arts 
diaboliques. Moltes de les practiques de 
bruixeria no eren més que variacions paganes de 
culte catolic com trobar desapareguts, apozemes, 
remeis i practiques endevinatories. 

Les tortures varen aconseguir molt més que la 
veritat, com ens ho demostren les inversemblants 



confessions que encara, avui dia, es conserven. 
La bruixeria no ha desaparegut mai del tot en la 
nostra societat: a la darreria de mar¡_; de 1991 
varen apareixer noves practiques diaboliques a 
Sant Segimon i d'una espectacularitat rarament 
observable. Els símbols dibuixats a les parets del 
Santuari, a hores cl'ara esborrats, barregen 
elements filosofics i esoterics. Conceptes satanics 
classics juntament amb altres relacionats amb la 
cabala jueva i que només entenen els 
especialistes. Dintre el primer grup són 
representatius una gran testa de cabró i una creu 
invertida amb el número 666 que l'apocalipsi 
assigna a la bestia o anticrist, signes 
exclusivament ornamentals. 

Al segon grup, el que fa referencia al veritable 
ritual, corresponen els pentagrames i creus 
invertides, amb signes difícils d'identificar. Els 
pentagrames incorporen la invocació a Samael, 
que deriva de l'arrel jueva SML "ídol" i que la 

Rostre del dimoni, en 
forma de cahró, que 
presidia /' acle 
d' i m·ocar·iá. 

Pemagrama amb la 
i11vocació a Samae/ i a Lilith 

Cabala relaciona amb els principals esperits del 
mal. Les inicials L L S B que apareixen en creus 
invertides coresponen als quatre prínceps de 
l'infern: Lucífer, Leviatan, Satanas i Belial. 
També s'invoca sovint Lilith, que segons les 
doctrines ocultes es va avenir amb Adam a ser 
mare de molts dimonis. 

Segons Rosa Collelldevall, vident i experta en 
temes esoterics, els signes corresponen a un ritu 
de petició de dons per mitja de la invocació al 
diable. 

A Sant Segimon es varen dibuixar els símbols 
amb pintura vermella per a la invocació i varen 
ser destru:its després amb pintura negra per tal 
de fer desapareixer els esperits invocats. Les 
bruixes, tot i ser temudes i odiades, han estat i 
són sempre objecte d'estudi i de curiositat, 
també com a personatges principals de rondalles 
i histories magiques. 
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L
' escassetat de

documentació i el fet que
l'arxiu parroquial de 

Viladrau no comenga fins a 
l'any 1290 tan del tot impossible 
saber, ni que sigui de manera 
aproximada, el nombre 
d'habitants o de famílies que 
tindria Viladrau entre els segles 
XI i XIV. L'any 1082 el terme es 
trobava ben repoblat, i en la 
documentació existent sobre la 
delimitació del terme 
s'esmenten els masos de 
Vilarmau i Vilar i quatre cases: 
les de Malavigi, Miranno, 
Llobetó i Juvenal. Aquests 
noms per ésser noms personals 
deis propietaris de les cases no 
han passat a la toponímia, pero 
el fet de trobar-se situades en 
un indret que sempre ha estat 
d'escassa població i molt 

abrupte, fa suposar que tot el 
terme era torga poblat. 

La documentació parroquial ens 
notifica, en canvi, que a mig 
segle XIV, a l'epoca de la Pesta 
Negra, la parroquia comptava 
amb 87 masos i un mínim de 
cinc o sis famílies, a la sagrera 
(al voltant de l'església). 

A l'epoca de depressió 
económica, segles XIV i XV, 
queda el terme practicament 
despoblat. El 1553 cinc famílies 

La piara 
Major és el 
r:entre de la 
vida social 
del pohle. 

residien a la sagrera i trenta
cinc a pages. Arribats a l'any 
1687, la població del terme era 
de : 51 famílies a pages i un 
augment notable, al nucli urba, 
amb 60 famílies. L'índex de 
natalitat fou creixent fins ben 
entrat el segle XIX. L'any 1734 
hi havia 700 h.; el 1782, uns 917 
h.; el 1855 1.116 h. i el 1860 
amb 1.188 habitants, s'assolí 
l'índex més alt de població de 
tota la historia. 

L'evolució demografica segons 



la taxa de creixement 
acumulatiu anual en t%, 
entre els anys 1950-1975 
era -1,07 % i d'enc;a fins al 1990 
hi ha hagut una taxa de 
+ 2,93% anual. Creixement
explicat per l'empadronament 
d'algunes persones que tenen a 
Viladrau la segona residencia i 
l'augment del pare mobil que fa 
que malgrat algunes persones 
treballen fora del poble, 
hi viuen. 

A !'época d'estiu la població es 
triplica. Aquest fet explica la 
varietat i dispersió de 
construccions i cases de 
segona residencia, amb molta 
tradició familiar. 

L'augment de població més 
important durant aquesta 
segona meitat de segle ha estat 
entre els anys 1985-1990, amb 
18 persones. 
La vida a pagés esta 

Festa d'inauf?uració 
de les pi.w:ines municipals 

/'any 1979. 

desapareixent. La mitjana 
d'edat en aquest sector és molt 
elevada. Les dades del cens de 
1972 ens mostren que el 50 % 
deis agricultors tenien més de 
55 anys, deu anys més tard, 
l'any 1982, mostra la 
disminució (gairebé a la meitat), 
del nombre de persones que 
s'hi dedicaven. 

Grafic de població (segle XX) 
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L
a Guerra del Frances va 
ésser viscuda amb malta 
intensitat per les persones 

d'aquesta població. El fet que 
fossin estrangers els que 
governaven les seves terres 
encenia vivament l'anim 
patriotic d'aquest poble, 
majoritariament bosquerol. 

Encara es recorden moltes 
histories i anecdotes que fan 
referencia als atacs francesas. 
Al coll del Bue, sobre 
Espinelves, la gent del país 
utilitzaren ruscs d'abelles per a 
enfrontar

1
-se amb els invasors.

Dotze foren els atacs que 
resistiren els de Viladrau. 
Dirigits per Francesc Palou, 
nomenat comandant per la 

Junta Corregimental de Vic i 
confirmat per l'Excm. General 
Campigny. L'ajudava el seu 
ancle Joseph Palou, 
especialista en emboscades i 
paranys, i el "Bayle" (alcalde) 
del poble lsidre Vila. El religiós 
Francesc Piquer, Magdalena 
Bofill i Margarida Torra, 
contribu'iren especialment a 
encoratjar els resistents, 
transportant munició i disparant 
si calia. Els primers atacs van 
succeir els dies 22, 23 i 25 
d'abril de 1809 prop de 
Viladrau. Els francesas van 
ésser rebutjats gracies a la 
bona puntería deis viladrauencs 
que, protegits per la frondositat 
deis boscos que envolten el 
poble, restaven a cobert de les 
bales. 

Els jimwesos pujan/ 
a San! Segi111011. 

L'1 de maig, del mateix any, 
1.200 soldats francesas varen 
sortir del Brull per dirigir-se a 
Sant Segimon. Els va tallar el 
pas el comandant Palau amb 
50 homes que, escudats en les 
roques prop del pas Pomereta, 
els aguantaren fins a !'arribada 
del comandant Barrera amb els 
seus sometents. 
Les trapes franceses van 
haver de retirar-se 
amb grans perdues. 

El 5 de maig van pujar a Sant 
Segimon una munió de soldats 
francesas que els de Viladrau 
no van poder aturar. Arribats al 
santuari, el varen cremar pels 
quatre costats. 



A la dreta el Puig sa 
Sucre va sen>ir de 

re_/itgi pels vi/arans el 
18 de juny de 1809. 

A la retirada, pero, van perdre 
més de 50 soldats i una gran 
quantitat d'armes. 

Els dies 13 15 i 23 del mateix 
mes, la ge�t de Viladrau ataca 
repetidament la divisió del 
general Lechi a! seu pas_ de V1c
a Girona i de G1rona a V1c. 
Els invasors van perdre molts 
deis seus efectes i es 
recuperaren alguns calzes 
robats. 

El 27 de maig els sometents 
de Viladrau varen atacar un 
comboi quan els 700 soldats 
que l'escortaven ja havien 
passa� el coll de Romagats. 
En aquesta feta varen 
aconseguir una burra . carregada de plata. El mate1x
comboi va ser sorprés, el dia 
29 quan baixaven de la Salma. 
En' l'intent d'escapolir-se, els 
soldats francesas varen caure 
en una segona emboscada; on 
més de 200 soldats van quedar 
a terra, sense que els del país 
sofrissin cap baixa. 

La matinada del 6 de juny dos 
grups de soldats intentaren 
pujar per la muntanya per 
fer-se amb el poble. 
Les forces populars els ho 
varen impedir. El 18 de juny 

------�---· -····-·······--···~·-----····· .. 

s'abandona el poble. La gent es 
refugia al puig sa Sucre 
Tres columnes militars de Vic 
els atacaren. S'aconseguí 
repel·lir les dues primeres 
columnes, pero varen ser 
tallats per la tercera. 
Al mateix temps que es van 
dispersar, es recuperaren 140 
ovelles que ja s'emportaven les 
tropes franceses. 
Els francesas mai no es van 
atrevir a incendiar el poble, per 
por a les represalies. 

Entrada al santr.wri 
de Sam Segimon. 
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L
a primera Guerra Ca�lina_,
comenc_;:a com una questI0 
dinastica. A Espanya 

existía la llei salica, segons la 
qual una dona no podia accedir 
al tron. Ferran VII, abans de 
morir, modifica la llei perque la 
seva filia Isabel II pogués 
coronar-se reina. Els partidaris 
de coronar Caries, germa de 
Ferran VII, són els anomenats 
carlins. 

Al llarg de les tres guerres 
carlines, entre els anys 1833 i 
1876, apareix una nova 
component més de caire social 
que dinastica. En el fons 
s'ocultava una qüestió més 
popular. Els carlins tenien el 
suport deis camperols, els petits 
propietaris i l'Església. Els 
isabelins o liberals es refermaven 

����1��;��'C,ti,::�c� . "
:._�-::::.."7.= �,- -:--· �-

en !'aristocracia, el militarisme 
i el capitalisme. 

Als primers dies d'octubre de 
1872, al mas la Vila comencen els 
fets de la tercera Guerra Carlina. 
Allí es van reunir Francesc Savalls 
i els seus col·laboradors. L'amfitrió 
era l'amo de la pairalia, Ramon 
Vila i Colomer, dit "Vila de 
Viladrau". Savalls, lluint un faixí de 
general, va anunciar amb esperit 
triomfalista un nou aixecament 
carlí. 

Un deis fets més cruents va 
succeir a Collformic els dies 1 O i 
11 de gener de 1874. Ramon Vila 
i Colomer, tinent coronel al cap de 
300 homes del segon regiment de 
Girona, va ordenar la matanc_;:a de 
més de 100 fugitius liberals que 
marxaven de Vic a Sant Celoni 

Una par!ida carlista a 
ca /' !-ler/Jo!ari de 
Viladrc111 ( 1874 ). 

escapant de les forces carlines 
que havien ocupat la ciutat a les 
ordres de Rafe! Tristany. Sembla 
ser que s'utilitza un póu de glac_;:, 
en desús, com a fosa deis 
liberals morts. 
La Creu de Collformic 
commemora aquest fet. 

La guerra també va produir fets 
anecdótics. Al mas de la 
Noguerola, els carlins hi tenien 
armes amagades a les 
menjadores de les vaques. Quan 
van arribar els sipais 
-voluntaris liberals- a fer un
registre van desfermar les
vaques, que no eren precisament
manses, per la cort. El registre
no fou possible, ja que els sipais
no es varen atrevir a entrar.



Un altre cas, va ser el d'un 
missatger carlí que va passar un 
control governamental amb 
l'excusa d'anar a donar una 
lavativa a una vaca.

Amb aquest fet va aconseguir 
avisar de la proximitat de les 
tropes liberals. 

Entre guerra i guerra, molts deis 
ex-combatents carlins 
s'arreplegaren en colles 
d'atracadors i malfactors, que 
recorda una mica l'epoca del 
bandolerisme. Eren coneguts 
com a "trabucaires" i eren 
certament temuts. 

A la contradansa, ball típic de 
Viladrau, durant molts anys es 
cantava al compas de la música: 
Mare, mare, vénen carlins; tites, 
tites, totes a dins. 

Francesc 
Savalls, 
cap deis carli11.1· 

-

de Catalunya, que el mes 
d' octuhre de 1872 es reuní 
amb els seus col·lahoi'adors 
al mas de la \lila. 

Torre de \lilarm@, 
torricó de vigilancia 
de /'epoca carlina. 
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E 
I Matagalls sempre ha 
estat una muntanya 
emblematica i molt més 

des que després de la 
canonització del pare Claret, 
any rere any, és punt de 
trabada claretia i verdagueria. 

Sobre el mot Matagalls 
existeixen diferents estudis 
etimológics: Enrie P. Ribalta el 
descompon en les arrels celtes: 
MA, TA, GALLS, que signifiquen 
respectivament grandiositat, 
turó de gran algaria, pedres 
triturades per la neu. En F. 
Carrerres i Candi descompon 
el nom en les arrels MATA, 
GALLS que signifiquen 
abundancia i pedres triturades 
per la neu. El Dr. Ariet propasa 
que el seu origen prové de la 
transformació de la paraula 

matona/. El matollar és la 
vegetació típica deis cim del 
Matagalls. El Dr. Font i Quer 
reclama l'atenció sobre el mot 
matagall, que en portugués 
significa conjunt de mates i 
matolls. 

El mot Matagalls no surt 
esmentat fins a l'any 1500. 
Abans era anomenat Autora. 
Encara que la seva etimología 
s'ignora, el nom era viu fins als 
segles XVI i XVII. El poble 
després, s'ha referit sempre al 
cim com " la creu ". 

La creu de Matagalls es 
documentada ja l'any 1614 i els 
viladrauencs s'encarregaven de 
refer-la sempre que la fusta es 
corsecava. El pare Coll la va 
aixecar de nou l'any 1840 com 

Ja a mi(ian seg/e, 
/' ap/ec re1111ia 1.111 bon 
nombre d' aplegiiistes 

a la mis.1·a al cim. 

a cloenda de la seva primera 
missió a Viladrau, aprofitant la 
novena de la Mare de Déu 
d'Agost. 

A l'estiu de 1950, amb motiu de 
la canonització del pare Claret, 
les famílies Bofill i Oriola
Cortada varen promoure un 
aplec al cim del Matagalls. Molt 
aviat es va consolidar com un 
tradicional homenatge al sant 
que va restaurar la creu i, 
alhora, a mossen Cinto 
Verdaguer, que va ésser excels 
poeta i romeu del cim. 

Consta que la creu de 
Matagalls va ésser de les 
peques que es van conservar 
durant la guerra de 1936. Els 



escamots que pujaren per 
aterrar-la no portaven eines 
valentes i es varen haver 
d'acontentar picant els noms 
de Déu i de Crist en els versos 
de Verdaguer. 

L'anima impulsora de l'Aplec 
ha estat durant tots aquests 
anys el clateria Faustí lila, que 
amb la seva enérgica 
dedicació aconseguí en aquest 
aplec unir l'amor per la natura i 
pels valors espirituals. 

La celebració de l'Aplec consta 
d'una missa, oficiada pel bisbe 
de Vic a l'altar de la creu, la 
inauguració d'una millora en el 
Montseny i l'edició d'un album 
literario-fotografic. L'audició de 
sardanes a la plac;:a Major 

serveix de cloenda. La 
tradicional acampada i el toe de 
nit a coll Pregon ha 
desaparegut fa uns pocs anys 
per tal de no malmetre el 
paisatge de l'indret. 

La constancia d'aquells qui, 
any rere any, van a l'aplec és 
premiada amb medalles 
commemoratives deis anys 
pujats. Prop d'un miler de 
persones, en representació de 
més d'un centenar de pobles, 
reviuen cada any l'entronització 
de la creu del pare Claret. Al 
llarg deis 43 Aplecs celebrats, 
s'han publicat 42 albums i s'han 
arranjat o descobert un total de 
36 fonts, que sense l'ajuda de 
l'Avi Ton no hauria estat 
possible. N'Antoni Subirana, 

gran coneixedor de la 
muntanya, va descobrir la 
majoria de les deus d'aigua on 
s'han constru"ft les fonts. 

El presiden! Pujo/, 
envoltat d' apleguistes 
del pohle. 
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Jaume Bofill i Mates, amb pseudonim de 
"Guerau de Liost", va néixer a Olot el 30 d'agost 
de 1878. Va estudiar dret i lletres a la Universitat 
de Barcelona. Destaca posteriorment en el 
periodisme i en la política, tasques que va 
compaginar sempre amb les seves afeccions 
poetiques. 

Va passar la seva vida entre Barcelona i 
llargues estarles a Viladrau on tenia la major part 
de la familia a ca l'Herbolari, al mas Nogué i a la 
Vita. En Guerau de Liost venia amb el seu gran 
amic Josep Carner, segons recorda la inscripció 
de la font de l'Oreneta. Fou precisament en Josep 
Carner qui li va possar el pseudonim: "Guerau" 
li recordava el nom d'un antic cavaller, com per 
ell era en Jaume Bofill i Mates i "Liost" era el 
nom d'una masia del Montseny. 

El títol honorífic de senyor del Montseny, 
reflecteix clarament !'afecte que sentia pel 
medievalisme i per les tradicions. Aquestes 
afeccions, les hi havia transmes el seu pare, que 
va arribar a ser capita carlí a la guerra del 1872-
76. En el seu feu, mas Rusquelles, Guerau de
Liost rebia les visites deis lletraferits que grades
a ell s'introdui'en en el paisatge sorprenent de
Viladrau.

La petjada poetica de Guerau de Liost la 
trobem arreu, a les fonts, als pedrons i sobretot 
en la memoria col·lectiva de la població en la 
qual fou la seva primera i més coneguda obra, en 
aquestes contrades: "La muntanya d'ametistes" 
(1908). 

Fou un poeta compromes en el seu temps, que 
va voler ser útil al poble, a !'amor, a la natura i 
als orígens viladrauencs de la seva família. 
Aquests foren els ingredients, més importants, 
per a assolir un bon grau d'integració en aquestes 
contra des. 

Va intervenir en la creació del Partit 
Catalanista Republica, nascut arran de la fusió 
d 'Acció Catalana i d 'Acció Republicana. Regidor 
de l' Ajuntament de Barcelona i diputat l'any 
1919 de la Mancomunitat de Catalunya. L'any 

Portada de la revista, 
Home11atge co111111e111orati11 del 
cinq11a11te1wri de la seva mor!. 

1932, fou elegit diputat de les Corts espanyoles. 
Assistí també, a l'assemblea celebrada a Núria, on 
es presenta el projecte de la campanya a 
desenvolupar de cara a l'obtenció de l'Estatut 
d' Autonomia. 

La mort de Jaume Bofill i Mates es produí a 
Barcelona, el dia 2 d'abril de 1933, pocs mesos 
després d'haver reingressat a la Lliga 
Regionalista. Les seves obres poetiques completes, 
acompanyades de les més significatives proses 
literaries per ell escrites, es publicaren el 1948. 
Distingit amb molts premis, va guanyar la Flor 
Natural deis Jocs Florals de Barcelona l'any 1912, 
essent nomenat posteriorment president d'aquest 
certamen artístico-Iiterari. 

Olot i Viladrau s'agermanaren per oferir-Ii un 
emotiu homenatge en el 
cinquantenari de la seva mort, durant el mes de 
desembre de 1983. Emmarcats en aquesta 
celebració conjunta, el diumenge dia 18 es van 
realitzar un seguit d'actes commemoratius. 

A les 12 del migdia, a la masia de Rusquelles, es 
va llegir el text "Record de Guerau de Liost", 
per Maria Manent. A la 1 del migdia, sardanes i 
aperitiu al pati de les Acacies de Rusquelles i 
sardanes a la pla�a Major del poble. A la t?rda, a 
l'antic cinema del passeig de la Pietat, M. Angela 
Cerda va pronunciar una conferencia amb el títol 

"Muntanya d'ametistes" i s'inaugura una 
exposició plastica realitzada pels alumnes de les 
escotes al local del patronal del carrer Sant 
Segimon. 



.!011111c Bo/ill i Mates. 

Miquel Col/ i 
Alenwm, presidint la 
/aula en /' homenatge 
en el ci11quante11ari 
de la mort del poeta. 

Una pedra a I'inici del camí de la font de 
l'Oreneta, que porta el seu nom, ens recorda 
aquesta jornada commemorativa. 
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n aquest terme i en totes 
les contrades del 
Montseny, l'activitat 

economica ha variat molt en els 
darrers decennis. 
Les feines tradicionals són 
mirades, avui dia, com a 
tendres imatges d'una vida al 
bosc i pel bosc que no 
tornaran. La duresa i les 
condicions difícils que 
comporten les han fet 
desapareixer. 

Abans, la gent, sovint estava 
obligada a compaginar feines 
temporeres, i eren anomenats 
mig feiners. El pous de glac;:, el 
carboneig, les botades, i en 
general totes les feines 
bosqueroles i agrícoles eren 
repartides al llarg de l'any. 

El pous de glag i de neu al 
Montseny, eren una de les 
feines que bosquerols i 
pagesos realitzaven abans que 
la tecnología introduís els 
frigorífics. Els pous es 
constru"ien a la part alta de la 
muntanya a llocs de congesta. 
A l'hivern s'omplien de neu, es 
piconava fins a compactar-la i 
es tapava amb branques i 
fullaraca. Era transportada a les 
ciutats ve"ines, per a conservar 
els aliments, i sobretot als 
pobles costaners on calia 
traginar la pesca a la Catalunya 
interior. També es va utilitzar 
com a terapéutic, 
ja que la neu es feia servir com 

a anestesia local, per a fer 
baixar la febre i per a tallar les 
hemorragies. 

Turistes desca11sa11t, 
dovant la cabana 

típica deis 
carboners. 

Eren generalment de propietat 
privada i la seva explotació 
podía ser comunal o particular, 
arrendada per jornalers. 
L'expansió del comerg de la 
neu va comengar en els seg les 
XVIII i XIX. A mitjan segle XIX 
van ser explotats prop de 
vuitanta pous en la zona del 
Montseny. 

El carboneig era també una 
feina tradicional, amb tanta 
empenta que , en alguna 
ocasió va fer venir jornalers 
forasters. Pero la gent era 
majoritariament mig feiners de 
Viladrau, i la temporada durava 
de setembre a marg. 



Un reconegut mestre en l'ofici 
va ser en "Franciscu Clos" que 
entre altres coses, va fixar el 
pes de les sarries en 65 kg. 
El cap o carboner hi posava els 
jornalers o picadors i el carbó 
era traginat amb matxos i ases 
fins a peu de carretera, des 
d'on es transportava per la 
seva comercialització. 
El mercat més ampli es trobava 
a Granollers, Terrassa i 
Sabadell. A mitjan segle la falta 
de boscos de qualitat i 
l'explotació del carbó de roca el 
va fer desapareixer. 

Una altra feina que resta a 
l'oblit és la deis roders i boters. 
L'explotació del castanyer és 
molt variada, l'escorc;:a per a fer 
tints; el fruit com a aportació 
alimentaria de persones i 
bestiar; les perxes, per a fer 
roders i aspres. 

En Met Baldria tenia un taller 
de roders que contru"ia caixes 
rociones per a transportar el 
peix salat, bótes per a 
confitats, semals per a recollir 
el raYm i mesures de líquids i 
gra. Eren els utensilis més 
habituals que se'n treia de les 
perxades (botades) de 
castanyer. 

A la primeria deis anys 
seixanta, aquests estris, d'ús 
quotidia durant més de mil 
anys, es varen deixar d'utilitzar. 
En Pere Serra i en Pere 
Bellvehí, ultims boters d'aquest 

vessant del Montseny, encara 
avui dia tallen les perxes i en 
fan aspres per a les 
tomaqueres murcianes. 
Pero ja fa tres anys que els 
preus no han pujat i aviat ho 
deixaran de fer. 

La botada o tala d'aspres, a 
més del seu aprofitament, és 
d'obligada execució perqué el 
rebrot principal creixi fort i es 
pugui aprofitar, en una vintena 
d'anys , per la indústria del 
moble i el parquet. Actualment 
l'aprofitament del bosc és molt 
minso i només consisteix en la 
tala selectiva per a la indústria 
del moble, explotació molt 
mecanitzada, que dóna un 
índex molt baix d'ocupació. Camperols, paletes, 

jornalers, tots 
preparaven per Sant 
Marrí la mata,u;a del 
pare. Matanra al bel/ 

En Pere Serra,fent la 
botada i preparan! 
els aspres. 

mig de la piara a 
mi(ian sef?/e. 
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I dia vuit de setembre, dia 
de la festa major, al matí, 
a la plaga, es baila la 

Contradansa i el ball Cerda, i a 
la tarda, el 
ball del Ciri. 

CONTRADANSA 
Aquest ball és d'introducció 
moderna a casa nostra. El seu 
origen és probablement angles 
i esta iluny de tenir la sentor i la 
gracia deis bails que podem 
considerar autoctons. Vers la 
darreria del segle XVII i el 
principi del XVIII foren 
compostes moltes 
contradanses per part deis 
mestres compositors i deis 
ballaires dotats d'iniciativa. 
Eren més aviat balls de sala 
que no de plaga. 

Les pareiles, en la 
contradansa, entren en filera a 
la plaga. Preses graciosament 
de mans, donen un volt a la 
plaga, fent un punteig molt 
alegre; al canvi de tonada, el 
paborde fa el risto a la seva 
bailadora, se li posa davant i 
puntejant bailen una part de la 
dansa, l'altre motiu melodic. 
Aquestes figures es repeteixen 
dues vegades. En acabar, 
també a la tarda, just després 
del bail del Ciri, es baila dues 
vegades un animat vals. 

BALLCERDA 
Més antic que la Contradansa i 
el bail del Ciri, és el ball Cerda, 
recuperat en la festa major 
d'aquest any (1993). Com 
comenta en Joan Amades 

Els pabordes, a 
princ1JJi de seg/e. La 

111a11tellina de les 
dones diferenciava 

les pare/les que 
preuien el cárrec de 
les que el deixaven. 

(1950) al "Costumari Catala", 
"ningú no en ,té record de quan 
es ballava". Es un bail típic de 
les terres de la plana, amb una 
tonada repetida i molt alegre. 

Comenga la dansa el paborde, 
que baila amb tates les noies 
alhora, esteses en renglera, a 
les quals fa descriure un cercle 
complet. Després d'aixo, cada 
un deis pabordes es fa carrec 
de la seva bailadora. Bailen 
amb les pareiles respectives, 
de dues en dues, dins el cercle, 
i per acabar fan un ball rodó de 
conjunt. 



BALL DEL CIRI 

Aquest ball, malgrat ser més 
recent a la historia que el ball 
Cerda, esta molt més arrelat a 
la tradició del poble, ja que 
cada any, sense interrupció, 
s'ha ballat. El seu naixement és 
molt anterior a la contradansa. 

Ball tradicional que el formen 
quatre parelles, que antigament 
ocupaven els carrecs 
d'administradors de l'obra del 
Santíssim, i de la contraria del 
Roser.S'anomenaven pabordes 
i pabordesses. Eren dues 
parelles que deixaven els 
carrecs i dues que, en aquest 
dia, els prenien per tot l'any. 
Els pabordesos eren meitat del 
poble i meitat de pagas.Cal dir 
que la contraria del Roser era, 
al primer quart de segle, el grup 
de caramellaires que sortien a 
cantar per la Pasqua. Dos 
grups, el de "dalt" i el de "baix", 
voltaven tot el terme: el primer, 
de l'est a oest, passant pel 

nord; i el segon, de l'est a oest 
passant pel sud o el vessant 
nord del Matagalls. 

Fins a la meitat d'aquest segle, 
els pabordesos eren casats i les 
pabordesses havien de ser 
solteres. Avui dia aixó ja no es 
té en compte. Les parelles van 
en filera fins a la plaga, 
acompanyades per la cobla, els 
pabordesos vesteixen barret de 
copa i les pabordesses vestit de 
seda negra i mantellina, amb 
unes morratxes (especie de 
gerro amb brocs, fetes a la 
fabrica de vidre del poble 
espanyol de Barcelona) 
guarnides amb cintes, 
coronades amb un ram de flors, 
i plenes d'aigua de colonia, amb 
la qual ruixen els espectadors 
cada vegada que, per efecte de 
la dansa, fan voltes. Porten a 
l'altra ma un ram de flors, gros, 
de forma cónica, tot guarnit amb 
cintes virolades , que pengen, 
simulant el ciri. 

FillS als anys se/anta 
era costum que les 

balladores fossin 
solieres; i els 

ha/ladors, casats. 

Colla del ba/1 del ciri 
l'a11y 1981. 
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Is Esclops d'en Pau és un 
joc amb una tradició amb 
més d'un centenar 

d'anys. Podem trobar alguns 
antecedents que varen marcar 
l'establiment d'aquesta tradició 
tal i com la coneixem ara. 

L'interval de temps que va des 
de les deu del matí del Dijous 
Sant fins a la mateixa hora del 
Dissabte de Gloria, període 
durant el qual les campanes no 
tocaven, era el temps 
anomenat dejuni de les 
campanes. Per tal d'anunciar 
les funcions de l'església i 
cridar els fidels al temple, hom 
se servia de diversos estris, 
grans, petits i manuals com les 
matraques, els xerracs, el rodet 
o el garric-garrec, etc ... A les

poblacions petites sortien 
escolans pel carrer fent-los 
sonar. Tenien per objecte 
espantar els esperits malignes 
que podien pertorbar el bon 
curs de les cerimonies 
religioses A Lleida, cap a la 
meitat del segle XV, es coneix 
la utilització de les metraques o 
tenebres. 
També podríem situar l'inici 
d'aquesta tradició en l'ofici del 
Dijous Sant, anomenat de 
tenebres i els fasos. A l'altar 
major es col-loca un canelobre 
amb quinze ciris, catorze de 
groes i un de blanc. Figuren els 
dotze apostols i les tres Maries. 
Hom diu quinze salms. Per 
cada un s'apaga un deis ciris. 
Abans de dir el quinze salm, 
durant el qual restava només el 

·raes de Ji1s/a, parró i
platet de monedes,

e/eme11ts 
imprescindihles de la 

tradició. 

ciri blanc, aquest era amagat 
darrera de l'altar, la mainada 
feia els "fasos", els quals 
consistien a repicar amb tota la 
fúria els bancs, els 
confessionaris i tot allo que 
podia produir un bon 
terrabastall en ésser colpejat 
amb maces de fusta. La finalitat 
d'aquest soroll era simular el 
desordre i la confusió que va

regnar llavors de la mort de 
Jesús. Per evitar el perjudici del 
mobiliari parroquial, es va

establir el costum de posar al 
pati o vora el cancell una biga o 
tauló de fusta, per tal de poder
s'hi esbravar. 



Els Esclops d'en Pau és una 
tradició que se celebra al 
capvespre del Dijous Sant. 
Donat que la quaresma era un 
període de prohibicions, i tenint 
en compte les tradicions 
esmentades, els vilatans, com 
a pretext probablement, varen 
instaurar, ben avanc;at el segle 
passat, aquest joc. 

Des de l'any 1930 al 1983, 
aquesta tradició, no gaire ben 
vista en temps del general 
Franco per la seva part lúdica, 
era reservada als més grans i 
se celebrava a la cantina de 
can Pagés. De llavors enc;a el 
joc es realitza a la plac;a del 
poble, amb tacs de fusta, 
anomenats esclops, que 

1 . 

� 
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juntament amb les enlairades 
de porró i seguint unes alegres 
tonades, fan trincar, tots alhora 
i seguint la música, els tacs de 
fusta damunt la taula. 
Perdre el compas, significa, 
picar-se els dits i posar una 
moneda al centre de la taula. 
Aquests diners serveixen per a 
omplir el porró de vi, que 
alleugera el dolor i alegra la 
vetllada. 

Una de les estrofes, cantades, 
fa així: 

Els esclops d'en Pau fangaven, 
Sant Joan Ji va al davant, 
Sant Pere li va al darrera 
amb el flabiol sonant. 

Els esclops d'en Pau fangaven, 
Sant Joan triava el gram, 
Sant Pere Ji va al darrera 
i amb el trip i tripi-trap. 

A Tarragona piquen pedra, 
a Cardona piquen sal, 
la fortuna de les dones 
és a sota el davantal. 

La gen/ s' aboca a les 
tmdes pera 

participar i viure 
de prop les picades 

de dits. 
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JOSEP CARNER i PUIG-ORIOL 
(Barcelona 1884-BruseHes 1970) 

Llicenciat en dret i filosofia i lletres. 
Als dotze anys va publicar els seus primers 
escrits a "L' Aureneta". 
Va dirigir diverses revistes i va ser membre 
de la Secció Filologica de l'Institut d'Estudis 
Catalans. CoHaborador d'en 
Pompeu Fabra en !'obra normativa i 
d'enriquiment de la llengua. Partidari de 
Prat de la Riba, va influir en la creació 
d' Acció Catalana l'any 1922. Va exercir la 
carrera diplomatica a diversos estats 
d'Europa i d' America i va ésser membre de 
la Generalitat, en l'exili, entre els anys 1945 i 
1947. Juntament amb Maria Manent, 
Caries Riba i Agustí Duran i Sanpere 
varen constituir, al voltant d'en Jaume 
Bofill i Mates, un deis grups poetics i cívics 
amb més empenta de !'epoca. 
Les llargues estades a Viladrau van fer del 
mas Rusquelles un rendible cau 
d'inteHectuals entorn d'en Guerau de Liost. 

FELIP GRAUGÉS i CAMPRODON 
(Santa Maria de l'Estany 1889- 1973) 
Va obtenir la "Viola" als Jocs Florals de 
Barcelona l'any 1931, "L'Englantina" 
l'any 1935 i ''La Flor Natural" l'any 1936 
amb la seva millor obra "Georgica 
Tardoral". 
La distinció de mestre en Gai Saber és més 
meritoria si tenim en compte la seva falta 
d'estudis. La seva professió, ferrer, 
ens la recorda Maria Manent 
quan d'ell diu: "Gracies a la seva tenacitat 
admirable va aconseguir forjar la paraula 
viva i guspirejant". Llai;os familiars el 
van posar en contacte amb Viladrau, on una 
gran amistat el va unir a Jaume Bofill i 
Mates en els darrers anys d'aquest gran 
poeta. 

AGUSTÍDURAN i SANPERE 
(Cervera 1887-Barcelona 1975) 

Reconegut historiador, arxiver i arqueoleg. 
Llicenciat en lletres a Barcelona i doctorat en 
dret a Madrid. L'any 1912, va col·laborar en la 
constitució del Servei d'lnvestigacions 
Arqueologiques de l'Institut d'Estudis Catalans i 
el 1917 es va incorporar a l'arxiu municipal de 
Barcelona. Va ser el primer director del Centre 
d'Estudis Etnografics Peninsular, membre de 
l' Academia de les Bones Lletres i president de 
l'Institut d'Estudis Catalans i de l' Academia de 
Belles Arts Sant Jordi. 
Al capdavant del Servei de Protecció d' Arxius, 
creat per la Generalitat, va emprendre el 
salvament deis arxius histories catalans, 
repartint-los en diferents masos de Viladrau i 
protegint-los de l'espoli i destrucció durant la 
guerra civil. Va formar part del grup 
intel·lectual de Rusquelles. 

CARLES RIBA i BRACONS 
(Barcelona 1893- 1959) 

Escriptor i humanista doctorat en dret. 
Professor de la Universitat Autonoma de 
Barcelona i vice-president de la lnstitució de les 
Lletres Catalanes. Compromes amb la República 
es va exiliar a Fran¡;a. Va ser director de la 
Fundació Bernat Metge. Inscrit en l'ambit 
cultural del noucentisme va ser el creador d'una 
escola de poesia i de crítica seguida per molts 
deis seus contemporanis. 
Va promoure la formació del grup poetic que es 
va establir a Viladrau abans i durant la guerra 
civil. 

MARIÁ MANENT i CISA 
(Barcelona 1898-1989) 

Va estudiar comer¡; i idiomes. 
A )'editorial Poliglota va comen¡;ar els seus 
primers treballs i des deis anys quaranta va 



Maria Ma11e11t 

i Cisa 

dirigir l'editorial Joventut. Col·laborador a 
"La Publicitat", "La Revista" i 
"La Veu de Catalunya" i va intervenir en la 
major part de les activitats poetiques catalanes. 
Notable escriptor, traductor i crític de poesía, 
que l'any 1967 se li va otorgar 
La Lletra d'Or per la seva obra 
Més interpretacions de la lírica Xi11esa. 
Les seyes creacions poetiques són de les més 
sensibles, homogenies i cultivarles de la 
literatura catalana del segle XX. Durant les seves 
estarles a Viladrau va escriure Mo11tse11y. 
Zodíac d'u11 paisatge i El vel de Maia. Per 
aquesta última obra escrita durant la guerra 
civil, se li va atorgar el premi 
Josep Pla de l'any 1974. 

ENRIC LARREULA I VIDAL 
(Barcelona 1941) 

Llicenciat en filología catalana. 
Ha escrit més de sis !libres per a 
l'aprenentatge del catala i una trentena de 
contes per a infants. 
Un recull d'impressions rebudes en una 
estada a Viladrau l'any 1970, el porta a publicar 
Darrera 11ostre u11 riu de jlors tre11cades, 
Editorial Portie (1982). 

Enrie Larreula i 

\fida! 

ERNEST TORRA I DURAN ( Barcelona) 
Des de l'any 1932, quan el seu pare va 

comprar una casa a Viladrau que pertanyia a la 
familia Espriu, aquest industrial del textil de 
Sabadell ha anat freqüentant aquestes 
contrades. Ha publicat obres de versos com "La 
rosa arrancada". "Directament o indirecta ... ", 
esplendids sonets que transporten el lector a un 
coneixement i un millor lligam afectiu amb 
aquest entorn. Contertuli de la Cova del Drac 
dios del col·lectiu "Poesía Viva", membre 
d'altres reunions literaries esteses arreu de 
Catalunya i membre del seminari d'investigació 
poetica que dirigeix en Josep Colet i Giralt. 

Ernest Torra i 

Duran 
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' ESCOLA PÚBLICA 

El setembre de 1916 
s'inaugura l'escola 

pública de Viladrau en el mateix 
local que ocupa actualment. 
El local va ser dissenyat per 
l'arquitecte Lluís Planes i Calvet, 
de Barcelona, que alberga al 
mateix editici les escales i 
l'Ajuntament. Anteriorment, 
l'escola pública, dedicada 
exclusivament a nens, era 
situada en el primer pis de 
l'antiga casa del Comú (carrer 
Pare Claret, en l'editici on hi ha 
avui la Merceria Font). 
També, abans de la seva 
ubicació actual, toren situades 
als baixos del número 5 del 
carrer de St. Segimon a l'editici 
anomenat el Patronat. 

L'any 1991, l'escola va ésser 

batejada amb el nom de 
Col·legi Públic "Els 
Castanyers". Actualment són 
quatre els mestres que hi 
treballen amb quatre classes 
dividides segons els cicles 
escolars. 

LES GERMANES 
DOMINIQUES 
Les germanes dominiques de 
l'Anunciata del pare Coll, varen 
arribar a Viladrau el 13 de juliol 
de 1860. Des d'aleshores han 
col.laborat sempre en activitats 
socials, assistencials i sobretot 
educatives. 

L'any 1884 va arribar a Viladrau 
la germana Flora Oliveres, que 
ben aviat es convertí en la 
mestra de l'escola pública, 
tasca que desenvolupa tins a 

lnauguració de /' /iscola 
Pcíhlica (1916), amb 

/' assiste11cia del govemador 
de la provi11cia (1) i el rector 

de la U11iversitat de 
Barcelona (2 ). 

l'any 1928. Des d'aleshores i 
tins a l'any 1984 les germanes 
dominiques han impartit cursos 
d'ensenyament primari i de 
comen;:. A partir d'aquesta 
data tins a l'actualitat 
desenvolupen tasques 
d'educadores deis cursos de 
pre-escolar i alg_uns cursets de 
mecanografía. Es a dir, més de 
cent anys de treball educatiu 
en el poble. La germana Josefa 
ens ho recorda amb simpatía: 
"tots els nens del poble passen 
per la nostra escola ". 

Des de l'any 197 4 te nen el 
"Refugi", editicació adjunta al 
convent que s'utilitza per a 



fer-hi colonies i trobades. 
L'edificació reuneix bones 
condicions, alhora que disposa 
d'una meravellosa vista al 
massís del Montseny. La casa 
de Viladrau ha estat sempre, 
pel seu emplagament, un lloc 
de rehabilitació, repos i 
meditació per a les germanes 
de la congregació. 

AL TRES CENTRES 

EDUCATIUS 

Des de l'any 1962, l'internat de 
noies Santa Marta, al barri de 
les Farigoles i l'internat de nois 
Sant Antoni al número 5 de la 
Plaga Major inaugurat l'estiu de 
1964, realitzaren durant uns 15 
anys en el període estiuenc 
tasques educatives de 
recuperació d'assignatures del 
que llavors s'anomenava 
batxillerat elemental (alumnes 
de 10 a 14 anys). Els alumnes 
provenien d'escoles, 
principalment, de Barcelona. 

L'any 1979, el centre Santa 
Marta es convertí en casa de 
colonies destinada a fomentar, 
als estius, el temps d'oci. 

L'any 1986 es crea el "Centre 
d'Educació Ambiental Santa 
Marta" que des d'aleshores es 
dedica a realitzar activitats 
educatives medi ambientals. 
Aquest equipament és membre 
del Consell de Centres de la 
Societat Catalana d'Educació 
Ambiental des de la seva 
creació. 

Crup c/'esco/ars ele 
/' Escola Pública, curs 
1978179 

Crup de I' escala de 
les Germanes 
Dominiques. 
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D
es de principi de segle, 
Viladrau ha estat lloc 
privilegia! d'estiueig. Ja el 

Dr. Ariet escrivia l'any 1931 que 
"Viladrau és preferit, com així ho 
testimonien aquells que hi 
passen una i altra temporada i 
aquells que en gaudeixen deis 
beneficis ulteriors". Un estiueig 
que té els seus orígens en els 
inicis d'aquest segle. Una 
anécdota rememora aquells 
moments, quan s'explica que en 
Ramon Bofill, dentista de 
professió, va arribar al poble per 
passar-hi un cap de setmana, 
pero les instal·lacions 
d'hostalatge existents no li ho 
varen permetre. Va ser en aquel! 
moment que digué 
"D'aquí en endavant, procuraré 
que mai més no em falti 
acolliment", i es convertí en un 

deis promotors de la construcció 
de !'Hotel Bofill, edifici 
emblema.tic constru'it l'any 1900. 

L'Hotel Bofill es va convertir, pels 
volts de l'any 1912, en un centre 
de reunió social, 
iniciant-se en la seva terrassa els 
coneguts sopars a !'americana. 
L'hotel actualment és regenta! 
per en,Ramon Pages i Emília 
Puig. Es un establiment 
d'obligada visita pels passejants 
d'aquest vessant del Montseny. 

De llavors en9a, gracies a tots 
els condicionants de l'entorn, 
s'ha anat creant un estiueig de 
caire familiar. El Dr. Ariet 
comentava l'any 1931 alguns 
d'aquests aspectes particulars: 
"compta després amb un casino 
que és el lloc de reunió de la 

Fes/a estiuenca al 
po,�ro de /'Hostal de 

la Gloria cap als 
anys seixa11ta. 

Colonia, en el qual se celebren 
una pila de testes endegades pels 
estiuejants de bon humor". 

El primer club o casino es trobava 
al c/ Sant Mar9al. Pero les testes 
socials estiuenques, sobretot les 
revetlles, se celebraven a !'Hostal 
de la Gloria. 

L'Hostal fou creat pels volts de 
l'any 1925 al lloc on hi havia can 
Jep Sabaté, cal Miseries i ca la 
Coloma. L'anima i promotora fou 
la Maria Formatjé, que en tocar-li 
una pesseta a la loteria i amb 
l'ajuda d'en Lluís Bellvehí 
iniciaren amb empenta !'Hostal de 
la Gloria que, sens dubte, té un 
lloc en la historia d'aquest poble. 



Les revetlles i festes socials, deis 
estiuejants, se celebraven al 
porxo d'entrada, a l'aire lliure, 
fins a l'any 1940. Un porxo amb 
troncs d'acacia i sostre de bruc 
es construí al damunt del garatge 
i fou el lloc de les festes fins a 
l'any 1962, en que s'hi construí, 
en el mateix lloc, !'actual 
menjador on es deuen haver fet, i 
encara es fan, els apats de 
noces del vuitanta per cent deis 
casaments del poble. Regentat 
actualment per Eudald Formatjé i 
Montserrat Baucells, s'ha 
convertit en un lloc comode i 
familiar, amb una cuina i ambient 
molt agradables. Hom recorda 
que en les nits d'estiu deis anys 
cinquanta, ve'ins del poble 
anaven a la font d'en Miquel per 
aprofitar les melodies que des de 
!'Hostal s'escoltaven i ballar a la 
llum deis estels. 

Va ser pels inicis de l'any 1956, 
que un grup d'estiuejants 
emprenedors, A. Boeufve, 
P. Permanyer, V. lsamat i J.
García, amb la col·laboració deis
viladrauencs, iniciaven el
"Club Viladrau", amb uns 90
socis. Un any més tard, naixia la
seu social al passeig de les
Farigoles. Actualment, el Club
compta amb uns quatre-cents
socis que a més deis locals de la
seu social, disposa d'una pista
polisportiva, una de tennis i una
piscina inaugurada l'any 1968.
En els seus inicis només eslava
obert als estius, pero la mobilitat
que han donat els cotxes i les
ganes de gaudir d'un paratge
com el de Viladrau i els seus
voltants, en els caps de setmana,
ha fet que, des l'any 1970,
sigui una instal·lació oberta tot
l'any.·

En Ramon Pages i la 
Maria Formatjé, 

promorors i hostalers 
de /' estiueig a /' Hotel 
Bojill i /' Hostal de la 

Glr)ria, respectivament. 

Existeixen al nucli urba tres 
hotels-restaurants que també 
han configurat part de la historia 
del poble: la Masia del Montseny 
(Passeig de la Pietat) oberta 
solament a l'estiu; la Fonda la 
Moderna (c/ Pare Claret) amb 
receptes de cuina que configuren 
part de les mostres osonenques i 
can Quim (restaurant Arxé al 
c/ Pare Claret) en el qual des de 
l'any 1973 s'organitza el 
tradicional dinar del senglar. 

la r:olónia 

d' estiuejant.1· en una 
revetlla a /' Hostal de 
la G/r)ria 
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V 
iladrau és i ha estat un 
punt important d'estiueig 
per la seva situació i per 

les seves condicions climatiques. 
El visitant pot emprendre 
variades excursions, als diferents 
indrets del vessant muntanyenc o 
escollir anar a fonts properes o 
apartades, pot visitar paratges 
diversos, rics en vegetació i 
fauna, pot gaudir de les seves 
tradicions o de la seva vida 
social. 

Fou, evidentment, la muntanya 
qui va catalitzar !'entusiasme 
deis primers excursionistes que, 
contribu"fren decisivament a la 
promoció turístico-excursionista i 
a l'adopció de Viladrau com a 
centre d'estiueig. 
Des deis inicis de segle, 
aquesta localitat ha estat un deis 

punts de partida per a pujar als 
cims del massís del Montseny. 
Fins a mitjan segle, un grup de 
traginers, amb mules, es feien els 
caps de setmana el sobresou. 
Alguns d'aquests cicerones del 
Montseny eren els de can 
Rossell, els de ca la Paula, els de 
can Balen, els de can Petit Genic 

U11a a/tra ma11era de 
trepitjar el Montseny: a 

ca¡,a/1 de les 11111/es. 
Turistes e11 un moment de 

descw1s a col/ Pregon 

i els de can Aman, que posaven a 
disposició deis viatgers amants 
de la natura -per 85 pessetes el 
servei de la mula i per 40 
pessetes més l'ajut del jornaler 
(1950)-, unes boniques 
passejades i excursions guiades 
al lloc d'interes de cadascun deis 
usuaris. 

Els animals portaven el menjar i 
l'avituallament amb sarries. 
Els viatgers, en casos 
extraordinaris, podien pujar 

Qucm a principi de 
seg/e es van posar de 
moda e/s esports de 
11eu, aquesta poh/ació 
"ª reco//ir també 
11m1s visitants. 



damunt les mules, pero els guies 
mai no hi pujaven. Eren homes 
que coneixien molt bé el terreny i 
realitzaven explicacions de 
veritables torsimanys. 

Els usuaris habituals d'aquests 
serveis acostumaven a ser 
famílies benestants de 
Barcelona, com els Par, Bofill del 
mas Noguer, la Vila, Giralt... que, 
molles vegades, portaven també 
els seus convidats. El violinista 
Xavier Turull, el governador de 
Barcelona, entre altres, van ser 
alguns deis entusiastes 
excursionistes d'aquestes 
contrades. 

Una d'aquestes excursions
travesses pel Montseny va 
servir per a redactar i confrontar 
planells cartografics del massís. 
Moltes d'aquestes travesses 
feien el recorregut de San! 
Segimon, Matagalls, dormir a 
Sant Margal i per un camí (corriol) 
fins a Santa Fe del Montseny, 
pero l'excursió més freqüentada 
era fins a la creu de Matagalls. 

Algunes d'aquestes mules, com 
l'anomenada Garibaldi, l'utilitza 
un comité antifeixista, en temps 
de guerra, per a transportar les 
campanes de Sant Segimon i la 
de l'Erola, amb l'excusa de, 
fondre-les i fer-ne munició. 

La mulltanya a voltes cobra 
tribws. Dos excursionistes 

morts per congelació vora el 
torren/ de rentadors. 

/'any 1940. 

Cal destacar també l'interes 
científic d'aquestes contrades 
que ha afavorit la presencia 
d'estudiosos de diferents 
branques que han compatibilitzat 
els seus estudis amb el 
descobriment de la riquesa 
naturalística amb les seves 
passejades. Aquests pioners han 
creat, amb el pas del temps, el 
cultiu de nous i variats estudis, 
convertint el Montseny en el 

En Valentí Blancafort, 
deixant reposar els 

animals. Els estiuejants 
apro,fitm•en /'aturada 

per a estirar les cames. 

paratge natural amb més titols 
publicats per metre quadrat. 
Des de fa tres anys se celebren 
anualment unes Trobades 
d'Estudiosos del Montseny, que 
recullen tota aquesta tradició i 
acullen molles d'aquestes 
iniciatives. 
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JAUME BOFILL i SALARICH 
Va ser un personatge destacat en el període deis 

segles XVIII i XIX. El seu pare el va introduir en el 
món de les plantes remeieres i assolí la dignitat de 
boticari de la corona de Ferran VII. Estudiós de la 
flora del Montseny i gran investigador de les seves 
propietats remeieres, era conegut popularment com 
l'herbolari. Les seves plantes medicinals eren venudes 
a lotes les farmacies del país i de les colonies 
espanyoles. El seu avi es va establir a Viladrau l'any 
1751. De la seva nissaga, en sortiren personatges 
capitals per a la historia viladrauenca. 

ANTONI CLARET i CLARA. Sant Antoni M. Claret 
(Sallent 1807 - Fontfreda, Franc;a 1870). 

El pare Claret va arribar a Viladrau l'any 1840 
com a vicari o ajudant del rector. Missioner 
incansable, cada dia visitava els malalts i ates que era 
temps de guerra i mancaven metges, va tenir cura 
tant de la salut espiritual com corporal, 
ja procurant-se llibres de medicina, ja estudiant les 
plantes remeieres. 

Va coronar amb una creu el cim del Matagalls i 
hom creu que va fer a Viladrau el seu primer miracle. 
El dia abans de la seva marxa (22-1-1841) va calar-se 
foc al mas Noguer. Un vent fortíssim feia inútils els 
esforc;os deis vilatans; va ser llavors que el pare 
Claret va beneir l'aigua i practicament es va apagar 
el foc. Va ésser canonitzat el 7 de maig de 1950. 

ANTONI ARIET i BARBERÍS 
(Seva 1872-Viladrau 1951) 

Metge del poble durant quaranta-cinc anys i alcalde 
durant catorze anys. Home afable, piadós i molt 
servicial, qualitats que li feren guanyar !'estima de 
tothom. Gran catala i amant de la literatura, va 
escriure la primera i més important obra sobre 
Viladrau: "Topografia medica de Viladrau", un 
curiós llibre amb un interessant estudi sociologic, 
mentre n'era el metge titular. 

Obra premiada per la Reial Academia de Medicina 
i Cirurgia de Barcelona, de 220 pagines i editada 
l'any 1915. 

RAMON D' ABAD AL i DE VINY ALS 
(Vic 1888 - Barcelona 1970) 

Reconegut historiador i polític. Afiliat a la Lliga 
Regionalista, va ésser diputat provincial per Vic entre 
els anys 1917-1921. Va treballar pel consell de 
pedagogia i per l'escola d'agricultura de la 
Mancomunitat de Catalunya. Promotor d' Acció 
Catalana, va intervenir en el projecte de l'Estatut de 
Catalunya. La seva obra cabdal són els estudis sobre 
la Catalunya carolíngia. Ramon d' Abadal va residir 
llargues temporades a Viladrau i juntament amb 
d'altres intel-lectuals va fornir un grup important de 
pensadors. 

MARCOS REDONDO i VALENCIA 
(Pozoblanco 1893-Barcelona 1976) 

Reconegut baríton, amb un llarga i reeixida 
carrera de cantant, des de l'any 1919 fins a la seva 
darrera actuació el 1970. Va arribar a Viladrau, fent 
parada a Ca la Rita, l'any 1927. Encantat del lloc, es 
va fer construir una casa d'estil base. La seva 
entranyable personalitat el va identificar rapidament 
amb el poble i la seva gent, per la qual va cantar 
gratudament més d'una vegada per la festa major del 
8 de setembre. 

DELARMINA DÍAZ i DÍAZ. Germana Josefa 
(Sarrapio, Astúries 1911 ) 

Als setze anys es va fer religiosa. El seu primer 
destí fou el poble asturia de La Felguera i l'any 1932 
va ser traslladada per primera vegada a Viladrau, 
l'any 1934 !'enviaren durant dos anys al poble de 
Borgonya, pero la recollida de signatures i la 
insistencia de les institucions del poble, obligaren el 
retorn de la benvolguda germana al poble. Fet que es 
repetí l'any 1967, que va ser destinada a la ciutat de 
Girona, pero just un any més tard tornava per a 
quedar-s'hi fins a l'actualitat. 

El doctor Ariet li va ensenyar a posar injeccions, 
feina que va fer fins que el poble va disposar de 
consultori medie. La seva companyia i ajuda en 
moments difícils a qualsevol família del poble l'ha 
feta una persona estimada i arrelada a la vida 



quotidiana. L'any 1979, en una celebració familiar, i 
com a recordatori de les noces d'or de vida religiosa, 
el poble li va dedicar una restaurada font a l'inici del 
c/ Rectoría. 

JAUME VENTURA i TORT 
(L'Hospitalet del Llobregat 1912-1985) 

Famós compositor i distingit autor de sardanes i 
sarsueles com Canfó de guerra de l'Emporda. Va 
estrenar al Gran Teatre del Liceu, l'any 1975, l'opera 
Ro11dalla d'esparvers, basada en l'obra teatral 
homonima de Josep M. de Sagarra. En les seves 
visites a Viladrau va crear per a I' Agrupació 
Sardanista l'Oreneta, la sardana Lloats avis de
Viladrau i una altra per a tot el poble amb el nom de 
Sa11t Martí de Viladrau. 

SALVADOR MILLET i BEL (Viladrau 1912 ) 
Eminent economista, diplomat per la Institució 

d'Estudis Economics de la Generalitat. Va ser 
deixeble a Berlín, de Wilhelm Ropke. Ingressa a les 
Joventuts de la Lliga i s'associa amb Francesc Cambó 
l'any 1934. En tornar de l'exili va dirigir 
!'editorial Alpha entre els anys 1947-1956. Va ser 
secretari general de la Caixa de Pensions, i més tard 
vice-president , actualment és president honorari. 
També és president de I' Associació d' Amics del 
Montseny. 

Adscrit a l'escola d'economia, ha estat premiat per 
l'lnstitut d 'Estuclis Catalans. President de l'Institut 
d'Estudis Europeus, ha estat un deis promotors de 
l'acostament als models neocapitalistes i clemocratics 
d'Europa. 

ALÍCIA DE LARROCHA i DE LA CALLE 
(Barcelona 1923 ) 

Famosa concertista ele piano, deixeble de Frank 
Marshall. A partir de 1940, una brillant carrera la va 
portar a actuar habitualment a la ciutat de Nova 
York. L'any 1956 va fundar juntament amb el 
violonceHista Gaspar Cassadó un deis duos de més 
exit. És professora del curs internacional de música 
de Santiago de Compostel·la i ha rebut quasi totes 

les distincions: Gran premi de I' Academia Charles 
Gros de París, un premi Gramy d'interpretació, la 
medalla d'Or al merit artístic de I' Ajuntament de 
Barcelona, Medalla d'Or de les Belles Arts de mans 
deis Reis d'Espanya i la Medalla d'Or de la 
Generalitat l'any 1984. Durant els anys 1977-1980 va 
realitzar més de 300 concerts arreu del món. 
Emparentada amb la família Torra, va descobrir 
Viladrau com un lloc de descans i també de 
preparació deis seus concerts. 

ANTONIPLADEVALL IFONT 
(Taradell 1934) 

Sacerdot, historiador, ex-director general del 
patrimoni artístic de la Generalitat de Catalunya, i 
ara cap de secc,ió d'inventari del patrimoni 
arquitectonic. Es autor de molles obres i treballs 
sobre la historia monastica, art i historia del romanic, 
monografies generals i locals. És !'investigador més 
rellevant de la historia de Viladrau. Els seus encertats 
i seriosos estudis han desvetllat molts deis enigmes 
d'aquestes contrades. 

Germana Josefa 
acompcmyada per 

/' alcalde Pere 
Bellvehí, el dia de la 

inm1i11ració de la fon/ 
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L
' analisi de l'evolució de

la població mostra un
índex decreixent, 

malgrat que en els últims temps 
aquesta ha experimentat un 
petit augment. Aquesta perdua 
de població, en termes 
absoluts, s'ha de considerar 
conjuntament amb l'evolució 
experimentada per !'estructura 
productiva, en el cas de 
Viladrau, tortament lligada a 
l'estiueig i a la segona 
residencia. En els darrers anys, 
i molt especialment la década 
deis vuitanta, ha permes 
establir amb empenta el sector 
de la construcció. 

Aquests darrers anys han estat 
marcats per un increment 
d'obres menors, alhora que per 
una davallada en les !licencies 

d'obres majors. 
La relació habitatge-habitants 
demostra que només una 
tercera part deis habitatges 
existents són residencia de 
tamílies que viuen al poble. 

Viladrau s'ha convertit en un 
centre turístic de segona 
residencia molt important. 
Aquest tet ha comportat les 
actuacions d'arquitectes 

La casa ll'ell \/icen�· 
lsamal en la segona 

epoca de Durnn i 
Reynals 

reconeguts amb obres 
característiques que han 
enriquit el patrimoni 
arquitectonic del municipi, 
creant una historia 
arquitectonica peculiar, sobretot 
en aquest segle. 

Bona part de la casa principal 
de la tamília Torra, al passeig 
Ramon Botill, fou projectada 
per Puig i Cadatalch. 

Can Torm. 
lmportanrs 
ampliaciom han 
modifica/ el projecre 
original de Puig i

Cadafalch. 



En aquesta casa hi passa els 
estius la reconeguda pianista 
Alícia de Larrocha. 

Hem de destacar els projectes 
de l'arquitecte Raimon Duran i 
Reynals ( 1895-1966). 
Noucentista , mesurat i salid, 
amb un estil tenyit d'italianisme 
brunelleschia que no va trobar 
el context socio-polític adequat. 
El vestíbul de l'estació de 
Franga, el Palau de les 
"Arts Grafiques" de l'Exposició 
Universal de 1929 
(juntament amb Pelai 
Martínez), la restauració de la 
Sala Capitular del Monestir de 
Poblet i el Monestir de Sant 
Joan de les Abadesses són 
algunes de les seves obres 
més importants. 

Duran i Reynals va deixar una 
mostra de la seva obra a 
Viladrau, amb les construccions 
de can Soliguer, la Soleia, la 
casa número13 del carrer 

Ca11 So!iiuer 
projectada en la 
primera epoca de 
Duran i Rey11a/s. 

Rectoría i la que tou una de les 
seves últimes obres: la casa 
d'en Viceng lsamat, que no va 
poder veure acabada. 

Deixebles d'aquest reconegut 
arquitecte, Lloret, Planas, 
Grau ... varen deixar obres 
emblema.tiques com les cases 
de can Gat, Par, Coll, 
Busquets, can Giralt i l'edifici 
número 5 de la plaga Majar. 

./ 

La Soleia, u11 Clllll'i 
radical en /' arquitecte 

Dura11 i Reynals. 

De construcció colonialista, molt 
atípica en aquestes contrades, 
podem trobar la casa de 
"Can Polo". La família va portar 
de l'illa de Cuba els dibuixos 
de la casa que allí tenien, 
per reproduir-la al terreny 
que tenien al pla de Montfalcó. 

L'estudi d'arquitectura Coderch 
de Setmenat ha realitzat més 
recentment el pavelló de 
Masmiquel i la casa Riera 
enclavada en un lloc privilegiat, 

La casa Riern. 
Projectada per 

/' estudi Coderch de 
Setmenat 

a la falda oest del turó deis Sis 
Avets. 

L'indret ho exigeix i per aixo, 
han proliferat els projectes 
d'ajardinament. 
Entre altres s'ha de mencionar 
l'arquitecte Lluís Bosch, 
que amb l'ajuda deis qualificats 
professionals que 
hi ha en aquestes contrades, 
fan deis jardins veritables 
joies naturals. 

Can Polo també 
conegut pe/ nom de 

Castel/ de la Bermga 
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V 
a ser a mitjan segle, entre 
els anys 1946 i 1951, que 
Mn. Cuatrecases, com a 

director i un grup de gairebé 
una trentena de cantaires 
iniciaven la historia de les 
caramelles a Viladrau. Amb un 
corn, que els anunciava, 
visitaven totes les cases, 
encara que fossin a pages. 
Moltes vegades els cantaires 
allargaven les seves cantades 
fins ben entrada la nit. 
Cantaven entre altres: Matí 
matinet, Val/ de la Verneda, 
Sota el bel/ roure, etc ... Molts 
d'aquests cantaires formaven 
també el cor de la parroquia 
d'aquells anys. 

Després d'uns anys de poc 
moviment cantaire, en Josep 

Farrerons i Roura, en "Pep", 
taral·lejava can9ons, mentre 
treballava a l'hort de can Poi, i 
en Lluís Peipoch li va comentar: 
El poble esta molt ensopit. .. 
que et sembla si ... 1 amb molta 
il·lusió, el diumenge de Pasqua 
de 1963, en Pep i una dotzena 
de cantaires varen sortir a la 
pla9a Major, després de la 
missa de migdia, quan quatre 
petards anunciaren l'inici de la 
cantada. 

Entre altres, el repertori era: 
Ja n'ha arribat la Pasqua 
El saltiró de la cardina 
L'Emporda 
La sardana de les monges 
Voldria casar-me 
Cangó de les mentides 
Poti-poti final 

M11. A11tv11 amb el cor 
de la parn)quia a 

mi1ja11 sexle. 

Al matí es cantava a la pla9a i 
en algunes torres d'estiueig. 
Era visita obligada la casa del 
baríton Marcos Redondo i 
Valencia, que per la seva feina 
li agradava i agra'fa molt la 
visita de la colla caramellaire. 
A la tarda, a les fondes i hotels 
delectaven les orelles deis 
visitants d'aquest racó de 
Montseny. 

L'Amand Barfull, caixer de la 
colla, portava una cistella 
penjada al coll, per guardar-hi 
les propines. La resta del grup 
portava una altre cistella per 
posar-hi els ous que els donava 
la gent. En arribar la primavera, 
els centims recollits, servien 



per a organitzar una excursió, 
coneguda com a passejada. 
Les passejades, molt 
esperades per tothom, servien 
majoritariament per a visitar 
pobles de la costa. Per a molts 
viladrauencs, va ser la primera 
vegada que pogueren veure el 
mar. En Pep ens recorda: "hem 
voltat tota la costa, d' Arenys a 
Port Bou". A cadascuna de les 
passejades hi havia una petita 
sorpresa per a tots els 
cantaires i un tros de coca per 
a tots els viatgers. La primera, 
a Blanes, amb un autocar de 
trenta places i condu'ft per 
l'Andreu Bosch, tenia un 
pressupost total d'unes 1400 
ptes. Els pares deis cantaires 
ho tenien de tranc i els 

En .lose¡, Farrero11s, en 
Pep, amb el seu primer 

grup de caramel/es /' any 
1963. 

L' tí/lima colla de 
caramellaires, a11ys 
1982-83. 

acompanyants pagaven 50 
ptes. Si !'autocar no s'acabava 
d'omplir, a en Pep li tocava de 
gratar-se la butxaca. -,-Pero 
mai li ha sabut greu- replica la 
Maria, esposa del mestre de 
les caramelles. 

Per a poder fer l'ensenya de la 
colla, que encara es guarda, en 
Pep demana al recader 
Salvador Codina que busqués 
una bandera catalana a 
Barcelona; pero ni en Codina ni 
en Pep a Vic la varen trobar. 
Varen haver de fer-la amb 
retalls d'una bandera 
espanyola. 

Les nits tredes, a la vora del 
foc de can Poi, i la bona trac;:a 

del mestre varen ser els 
ingredients per a aplegar a una 
vintena de cantaires l'últim any 
(1970). No va ser fins als anys 
1982-83 que per iniciativa de 
l'Antoni Garriga, sota l'auspici 
de l'Agrupació Sardanista 
l'Oreneta i amb l'ajut d'en Pep 
Farrerons, va haver-hi una 
nova represa de les 
caramelles, amb molta 
participació. Fins i tot varen 
assistir a la trabada de 
caramelles que anualment se 
celebra al poble de Sant Julia 
de Vilatorta. Malauradament 
fou una tímida iniciativa que no 
va tenir continu'ftat. 
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L
es primeres dades situen 
el futbol a Viladrau l'any 
1912, pero com a F.C. 

Viladrau té els seus inicis l'any 
1949, amb !'arribada del 
defensa central internacional 
Parra del R.C.D. Espanyol a 
Viladrau, per a fer-hi una cura 
de repos. Aquest fet va 
precipitar els esdeveniments. 
Va ser en aquest moment quan 
s'instal·la el camp de futbol al 
carrer Arbúcies, al costat de la 
centraleta telefónica, substituint 
els dos camps, en molt mal 
estat, que hi havia al pla de 
Montfalcó. 

El diumenge 1 O d'abril de 1949, 
es disputa el primer partit al 
camp nou. Era el partit de 
tornada contra el C.D. 

Hilarense. El resultat va ser de 
F.C. Viladrau 6 - C.D. Hilarense
5, amb gols de Blancafort,
Rabat, Arxé 11, Basset (2) i un
de l'equip rival, en propia porta.

Un deis primers equips del F.C. 
Viladrau d'aquella época, 
estava format per: Serra, Soler, 
Pagespetit, Arumí 11, Arxé 1, 

· Pagés 111, Palou 11, Rabat,
Blancafort, Basset i Arxé 11.

L'any 1954 es proclama
campió regional d'afeccionats.
Alguns deis jugadors del club
com Basset, Arqué (62 partits
jugats amb el Viladrau),
Armengou, Rabat i Blancafort
anaren a jugar a equips de
categories superiors.
Probablement aquest fet, i la

Temporada 90-91. 
Desplarament al 

camp del Ba/enya. 

dura sanció que la Federació 
va imposar al Club, pels fets 
del partit a Santa M. de Corcó, 
precipitaren que el F.C. 
Viladrau abandonés la 
competició després de set 
anys. El dia 22 de maig de 
1956, el F.C. Viladrau va anar 
a Santa Maria de Corcó per 
jugar la IV jornada del 
campionat de primavera. Als 15 
minuts el resultat era de 3 - O, i 
en el descans el marcador 
senyalava un 3-1 . Només 
iniciar-se la segona meitat, tota 
la plantilla se solidaritza �n 
contra de l'expulsió de !'Angel 
Rabat i varen decidir sortir del 
camp. Després de moltes 
discussions es va permetre que 



tornés l'Angel al camp. Tothom 
veia el partit resolt a favor del 
Corcó, pero al final del temps 
reglamentari, en el marcador hi 
havia un incre'fble 3-6. Un ball 
de bastons i una dura sanció 
de la Federació varen acabar 
amb aquesta época que ha 
deixat, pero, molt bon regust a 
tots els afeccionats. 

Tot i que la practica esportiva 
del futbol a Viladrau té una 
historia molt anterior, la 
fundació del F.C. Viladrau 
estatutariament, va ser l'agost 
de 1973. Una afecció molt 
entusiasta va originar la 
presentació de dues 
candidatures, amb la intenció 
de tornar a reviure el futbol. De 
les eleccions, sortí elegida la 
primera junta form{:lda per: 
Jacint Blancafort, Angel Rabat, 
Lluís Coma, Joan Torciera, 
Joan Serra, Joaquím Farrerons 
i Santiago Solé. 

La primera temporada es va 
jugar al camp de futbol del 
poble d'Espinelves, i l'any 
197 4, essent alcalde en Pere 
Bellvehí, s'inaugurava !'actual 
camp de futbol al "bosc d'en 
Novel!", al costat de la font 
Nova. En aquesta nova etapa 
el club assolí uns 31 O socis i en 
aquest mateix període és 

Els primers eq11ips 
del F.C. \fi/adrau. 

comenc;;ava un treball de 
planter, amb la creació d'un 
equip infantil. Els equips 
inferiors, alevins i infantils eren 
entrenats regularment per 
l'Antoni Roquet i Ribas entre 
altres. 

L'any 1987 surt el primer 
número del "Xut", full informatiu 
del club; un any més tard 
s'inaugura la tribuna i en 
Ramon Pagés escriu l'himne 
del Club, essent president 
d'aquesta época l'Eudald 
Formatjé i Clos. 

Una temporada especialment 
infausta fou la de 
1988/89. Varen morir en 

accident a la riera de Sant 
Segimon dos deis jugadors de 
l'equip, els germans Pere i 
Jordi Blancafort. Un altre 
jugador, l'Esteve Gonzalez, 
queda greument ferit en 
ensorrar-se un mur al Club 
Tennis Vic, damunt del seu 
cotxe. Una sanció d'onze 
partits per en Joan Roquet i 
Ribas, la marxa d'algun jugador 
a equips de categoria superior, 
la negativa deis arbitres a pitar 
al F.C. Viladrau ... Amb tot, 
pero, plantilla i afeccionats, van 
fer pinya i l'equip continua. 
Com a cloenda i comiat de la 
junta directiva, l'any 1991, el 
club organitza un viatge a 
Mallorca. 
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N 
o és gens estrany que amb
les característiques
topografiques i

orografiques que té aquest indret 
del Montseny, sigui un lloc 
privilegia! per a fer-hi 
competicions de motor. 

La historia del motor a Viladrau 
té els seus inicis en una de les 
primeres voltes a Catalunya l'any 
1916. Una cursa mixta de motos i 
cotxes que va tenir un control en 
aquesta població. De llavors 
enc;:a són moltes i diverses les 
proves de motor que s'han 
celebrat. 

El ral·li "Ouatre Capitals", 
organitzat des de l'any 1945 fins 
al 1956, efectuava una parada a 
ca la Rita per celebrar un a.pal de 
germanor, amb botifarra i 

mongetes que restitu'ia l'esforc;: i 
afavoria l'esportivitat. No és gens 
estrany que aquest ambient 
portés una afecció creixent que 
es manté, avui dia, més viva que 
mai. 

El 26 de novembre de 1961, un 
veí de Viladrau, J. Sirera 
Pladevall, guanyava el ral·li 
motociclista de !ardor. 
Els germans Sirera, el 7 de julio! 
de 1963, foren els guanyadors de 
les 24 h. motociclistes 
lnternacionals de Montju'ic amb 
"Montesa" i aconseguien el 
record absolut de 2.353 
quilometres amb una mitjana de 
98,052 km/h. 

També en la modalitat 
motociclista, s'ha de mencionar 
la prova del campionat 

A111011i Zanini a la sor/ida 
del Raf.li Mo11/se11y-G11illeries, 

/' any 1978. 

d'Espanya de tot terreny de l'any 
1965 i el que fou el primer trial 
de l'Estat, segons la 
reglamentació actual, realitzat els 

· anys 1969 i 1970.

En Miquel Arnau de Gelcen,
participant en algunes de les
anteriors curses, fou !'impulsor
entusiasta d'una nova modalitat
a l'Estat, la cursa tipus
"criterium". Com a president de 'la
comissió esportiva del RACC i
persona molt vinculada al poble,
membre de la junta directiva de
la Federació Espanyola i de la
comissió de ral·lis de la
Federació Internacional FISA, va
donar !'empenta definitiva a
aquesta iniciativa. El primer
criterium (cursa disputada en



forma de circuit, repetint els 
trams) Montseny- Guilleries, amb 
sortida i arribada a Viladrau, es 

· disputa l'any 1970 i va ser la
primera cursa d'aquestes
característiques organitzada a
l'Estat espanyol. El criterium
Montseny-Guilleries es va
celebrar fins a l'any 1986 (última
edició). La direcció d'aquesta
cursa es realitzava des del
familiar i bonic hotel de l'Hostal
de la Gloria, lloc de trobada de
prohoms de la cultura i de 
l'esport.

En un altre ordre de coses,
Viladrau ha estat lloc de pas de

. lotes les 25 edicions del ral·li 
Osona, del Costa Brava i des de. 
fa dos anys ( 1991 i 1992 ) del 
ral·li Catalunya, puntuable per al 
campionat del món. 

Tots aquests esdeveniments 
esportius, no poden deixar 
indiferent els habitants d'aquesta 
població. Un reguitzell de 
persones han escrit el seu nom 
en la historia del motor: Antoni 
Zanini, guanyador de sis edicions 
del Montseny-Guilleries, campió 
estatal en sis edicions i campió 
d'Europa de ral·lis l'any 1980; 
Amand Barfull, guanyador de les 
dues primeres edicions del ral·li 
Viladrau i del "Volant R.A.C.C." 
l'any 1981. Actualment és 
director esportiu del RACC i 

Els primer.1· pares 
wncars, se silllaven a 
I 'anti e camp de fi1tbol 
al carrer d'Arlnícies. 

- ) .... � . 
. .... �•··- �� 
--� 

president de la comissió de ral·lis 
de la Federació Espanyola; 
Jaume Nogué, presiden! del 
Reial Motor Club de Catalunya; 1 

molts altres, que amb menys 
triomfs, pero amb la mateixa 
afecció esportiva han P,articipat 
en alguna cursa com: Angel 
Rabal, Joan Garcia, Josep Lluís 

L 'Aman Bmfu/1 en una 
sortida del Ral·li Viladrau 

el 111(/l'f' de I 977.

Rabal, J. Trias, Josep Rabat i 
Bas ... No és gens estrany, 
dones, que, fruit de tots aquests 
esdeveniments, hagi sorgit una 
associació del motor amb una 
empenta envejable. 
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Cf) 
Anteriors Del 5-3-1924 Del 17-8-1933 Del 6-1-1939 Del 8-1-1948 Del 2-2-1964 
a 1'1-1-1904 fins al 19-7-1928 fins al 1-2-1934 fins 1-3-1939 fins al 6-2-1949 fins al 9-2-1971 

lJJ 
Jaume Bofill A. Palou Parareda Junta Rectora Junta A.Ariet R. Arxé Surroca
A. Ariet J. Armengou Provisional. J. Bellvehí P. Bellvehí
A. Palou A. Palou J. Font M. Serra
J. Colomer Fcesc. Busquets J. Barfull J. Soler
J. Blancafort J. Tordera M. Salarich

....J 
B. Parereda P. Llora J. Blancafort
J. Serra J. Serra

(3 Del 1-1-1904 Del 19-7-1928 Del 1-2-1934 Del 1-3-1939 Del 6-2-1949 Del 9-2-1971 
lins a 1'1-1-1909 fins al 26-3-1930 fins al 1 al 6-10-1936 fins al 30-3-1939 fins al 19-1-1954 fins al 2-5-1972 

....J 
Serafí Masvidal A. Palou Salarich Ll. Masvidal Villa. A. Ariet A. Palau Salarich R. Arxé Surroca
A. Ariet Barberís P. Llora Masso A. Grevol J. Serra Muntal J. Bellvehí Ángel Rabal

q: 
Fcesc. Fabregó Pou R. Serra Oms A. Serra J. Basset Paré J. Font l. Armengou
l. Armengou Pradell J. Armengou Eduard Pla A. Barfull Tubau J. Barfull J. Masvidal
J. Puigdollers Fcesc. Busquets Salvi Bellvehí J. Armengou Julia J. Porte! M. Salarich

--.... 
B. Blanch Canals J. Tordera J. Armengou J. Tordera Vilanova J. Salarich A. Porte!
A. Clos Busquets Segimon Bayés J. Tordera R. Pages
R. Fonl Comerma A. Grevol J. Font

Cf) 
--.... De 1'1-7-1909 Del 26-3-1930 Del 16-10-1936 Del 30-3-1939 Del 19-1-1954 Del 2-5-1972 

ce fins al 3-10-1923 fins al 18-4-1931 lins al 12-1-1937 fins al 29-5-1942 fins al 2-2-1958 fins al 3-3-1974 
A. Ariet Barberís L. Armengou Joan lzal Bayés Joan Serra Muntal R. Arxé Surroca P. Bellvehí Esquís

2 
l. Armengou S. Masvidal M. Bastias Valero J. Bassel J. Armengou A. Rabal
Maria Vigas J. Masnou Trasserra Amadeu Grevol A. Barfull J. Fonl l. Armengou
Josep Muntal A. Ariet Aguslí Creus J. Armengou J. Barfull J. Marvidal
J. PuigdoUers A. Palou Salarich Pere Comajoan J. Tordera J. Font M. Salarich
Fcesc. Ramírez A. Palou Pujol Jaume Verdaguer J. Salarich A. Porlet

Cf) 
A. Clos Busquels J. Parareda Pla Josep Busquels R. Pages

--.... 

Cf) De 30-10-1923 Del 18-4-1931 Del 12-1-1937 Del 29-5-1942 Del 2-2-1958 Del 3-2-1974 
fins al 5-3-1924 fins al 17-8-1933 lins al 6-1-1939 fins al 8-1-1948 fins al 2-2-1964 fins al 3-4-1979 

< 
S. Masvidal Godayol Pradell A. Ariet A. Grevol Torras Joan Serra Muntal R. Arxé Surroca P. Bellvehí Esquís 
A. Palou Salarich E. Palou Gabriel Royo L. Masvidal J. Bellvehí A. Rabal

o 
Ll. Bassel J. Rabal Masnou Joan lzal J. Armengou P. Tordera l. Armengou
Fcesc. Ramírez J. Pallerols Farre Josep Pineda A. Serra J. Formatjé J. Palou
R. Serra lg. Armengou Josep Salarich Ll. Brachs J. Barfull M. Salarich

(.) 
F. Serra A. Barfull Josep Molist H. Busquels P. Bellvehí J. Arumí
J. Pineda J. Bellvehí Boix Joan Coma E. Pujol J. Font R. Pages

A. Serra Morera
J. Pineda Palou



Del 3-4-1979 
fins al 8-5-1983 
J. Pagespetit P.
R. Calm Mussoll
Ferran Armí
Fcesc. Clos
A. Rabat
Miquel Basset
Jaume Casals

Del 8-5-1983 
lins al 10-6-1987 
J. Pagespetit P.
Ramon Calm 
J. Masnou Ylla
Alfons Vigas
Jaume Masvidal
Eudald Formatjé
Manuel Castiñeira

Del 10-6-1987 
lins al 26-5-1991 
J. Arxe Ordeig
Fcesc. Bellvehí
Mane! Basties
Miquel Salarich
Pere Bellvehí
Josep Pagespetit
Ramon Calm

Del 26-5-1991 
lins al? 
J. Arxé Ordeig
Fcesc. Bellvehí
Manel Basties
Xavier Formatgé
Josep Masnou
Ramon Calm
Alfons Vigas

Serc¡/1 Masvidal i 
Godayol 
1904-1909 1923* 

Ignasi 1\rme11go11 i 
Prade/1 
/930-1931 

Rc1111011 Arxé i Surroca 
1954-1972 

(*) Alcaldes accidentals 

Antoni Ariel i Barberis 
1909-1923 19311321 
39/48 *

Lluís Masvida/ i 
\lillarrubia 
1934-1936 

Pere Bellvehí i Esquís 
1972-1979 

•·�--

..

' 

�,¡,� -�} -:· -_:1 \ t'�· 
� '_ . 1 

Antoni Palou i Parareda i\ntoni Pa/011 i Sa/arich 
1924-1928 1928-1930 1949-1954 

Joa11 Iza/ i Bayés 
1936-1937 

Josep Pagespetit i 
Puivesllosas 
1979-1987 

Joan Serra i Muntal 
1939-1948 

Joaquim Arxé i Ordeig 
1987-1991 
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D 
urant els tres anys de la 
guerra civil (1936-39), 
Viladrau va passar 

vicissituds semblants a les que 
varen passar altres poblacions 
del país. Un control sobre els 
possibles enemics, primer d'un 
bandol, i després de l'altre, les 
seves corresponents víctimes i 
la progressiva mancanc;:a 
d'aliments i de primeres 
materies, provocaren el 
conseqüent racionament deis 
queviures, que malgrat tot, no 
va arribar a ser molt greu. Hom 
recorda a famílies benestants 
de Barcelona, mancades 
d'aliments basics, que venien a 
proveir-se a Viladrau. 

Amb tot, fou lloc de pas i 
d'acollida de diversos 

intel·lectuals i polítics com: 
Gregario López Raimundo 
(secretari general i més tard 
president del PSUC als anys 
1965 i 1977, respectivament), 
T. Pamies, J. Carner, C. Riba,
M. Manent ... que varen formar
un compacte grup de
lliurepensadors. Agustí Duran i
Santpere trasllada bona part de
la documentació de l'arxiu de la
Corona d'Aragó al poble i la va
repartir entre cases diferents,
per salvar-lo de l'espoliació i la
destrucció.

Poc abans de finalitzar la 
guerra, es refugia a Viladrau el 
que havia estat primer ministre 
de la República, el doctor Juan 
Negrín López, destitu'

f

t pel cop 
d'estat del general Casado. 

So/dais re¡mhlicans. 
en 1111 moment de 

desean.,· ele la tropa. 

Des d'aquí va preparar el seu 
exili i l'organització del Servicio 
de Emigración para 
Republicanos Españoles. 

El mas de Rusquelles, casa 
d'en Guerau de Liost, fou 
embargada durant la guerra i 
ocupada per les trapes de 
Franco, que la van 
convertir en el seu quarter 
general a Viladrau. Hom 
recorda que a Masvidal s'hi va 
lliurar una cruenta trabada 
entre l'exercit del bandol 
republica, que volia fer-se fort 
al peu del Montseny, i les 
trapes de Franco comandades 
pel General Asensio, que 
venien del cantó de Vic. 
Aquesta petita resistencia va 



provocar torga baixes a les 
trepes de Franco, que no 
pegué vencer fins a !'arribada 
de l'aviació. La Merce Ordeig, 
que vivia al molí de Masvidal, 
va creuar providencialment 
aquest front, just quan la 
resistencia feia volar el pont de 
de la riera Major. 

En plena guerra civil va venir al 
poble un comité antifeixista 
anomenat "comité 
d'Hospitalet", amb una llista de 

divuit persones, suposadament 
simpatitzants de Franco, i tot el 
poble, fent pinya, el va fer tora. 
Amb tot, podem comptabilitzar 
una quinzena de morts, 
d'ambdós bandols, dotze al 
front i tres a la reraguarda 
(poble}. 

Mentre va durar aquesta 
contesa, l'Ajuntament fou 
traslladat al número 9 de la 
plaga Major. Al primer pis hi 
havia la seu del sindicat de la 

UGT, mentre que la seu de la 
CNT estava a la rectoria. Un 
grup de milicians feien la 
instrucció, amb fusells de fusta, 
pels volts de !'ermita de l'Erola. 
Amb sis "matxos" varen 
transportar les campanes de 
Sant Segimon, les de l'Erola i 
una de la parroquia, per 
fondre-les i fabricar-ne munició. 

En temps de ¡;:11erra, 
monede, i bitlle1s eren 

posa1s en circulació pe/ 
111{1/eix Aj1111tame111. 

''11,Al)llAIJ 
l.HOHT-19:U 
'/ 
'• 

63 



64 

L
a contínua arribada de 
nous estiuejants i la lenta 
recuperació deis tets 

quotidians, de la feina de cada 
dia, va marcar el període de la 
postguerra. La petita caserna 
de la Guardia Civil, situada 
primer a can Nos i més tard a 
can Pareres, amb un 
destacament de 4 o 5 
persones, va desapareixer, 
aproximadament, l'any 1950. 
Alguns guardies civils es van 
establir detinitivament en el 
poble. 

En Joan lzal i Bayés, que havia 
estat alcalde en temps de 
guerra, fou pres al front i portat 
presoner a la ciutat de Lleó, 
durant tres anys. El nou 
consistori, instaurat 

provisonalment per José 
M. García, capita honorífic de
l'exercit de Navarra, estava
tormat pel Dr. Ariet com a batlle
i J. Serra, J. Basset,
A. Barfull, J. Armengou i
J. Torciera com a regidors.
El Dr. Ariet tou substitu'it al cap
d'un mes, el dia 30 de man:;,
per en Joan Serra i Muntal, que
amb els mateixos regidors va
governar l'Ajuntament fins al 29
de maig de 1942. Un nou
consistori va ratificar Joan
Serra, en el seu carrec com a
batlle i J. Armengou com a
regidor, essent nous consellers
L. Masvidal, A. Serra,
L. Brachs, H. Busquets i
E. Pujol, fins al dia 8 de gener
de 1948. Un nou període
d'indecisió al govern municipal,

La ca/'/'e/era de \lic
\liladrnu, /' enrrnda 

del pob/e, cap a/.1· 

anys ci11q11a111a. 

porta una altra vegada el Dr. 
Ariet, un mes a l'Ajuntament 
(del 8 de gener al 6 de tebrer 
de 1949). 

Per un període de cinc anys, 
fins al 19 de gener de 1954, 
Antoni Palou i Salarich fou 
l'alcalde amb, J. Bellvehí, 
J. Font, J. Barfull, J. Portet i
J. Salarich com a regidors.

A partir del 1954, s'inicia una 
epoca de menys mobilitat al 
front de l'Ajuntament amb el 
nomenament d'en Ramon Arxé 
i Surroca, com a batlle, tins al 
dos de maig de 1972, que seria 
substitu"it per en Pere Bellvehí i 
Esquís, que governaria fins a 



les primeres eleccions 
municipals, l'any 1979. 

En l'aspecte urbanístic, cal 
destacar l'eixamplament de la 
baixada de l'Hotel (pas de la 
plac;:a Majar al carrer Sant 
Marc;:al) l'any 1954 i la 
pavimentació del nucli urba, en 
diverses fases, pels volts de 
1956/58. 

L'any 1955 s'inicia una tímida 
reactivació económica, amb la 
construcció de noves cases 
d'estiueig i de l'establiment 
"Park Hotel", edifici emblematic 
de la zona de les Farigoles. 
Aquest ambiciós hotel, iniciat 

Engalanada del poble 
amh /' arribada de la 
imarge de la Verge de 
Farima, /'any 1950. 

per la familía jueva O'Felan, 
procedents del centre d'Europa, 
mai no fou acabat, ja que els 
seus promotors varen marxar 
als Estats Units. Malgrat tot, la 
bolera i la part del bar 
funcionaren com a lloc de 
trabada deis estiuejants, durant 
dos o tres estius. També fou 
cedit desinteressadament per la 
família Capella, nous 
propietaris del terreny, perque 
el poble hi pogués celebrar 
algunes testes: les deis 
Quintos 1976/77 /78, i la festa 
majar 1979, entre altres. Va 
ser l'edifici provisional de 
l'escola, durant el remodelatge 
de l'actual, el curs 1972/73. 
Durant la decada deis setanta 
es va reprendre l'activitat 
associativa, les caramelles, el 
teatre i el futbol. 

Coherra de la reulada 
del campa11ar amb 

ceramica de colors. 
Desemhre de 1940. 
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E
n aquest segle, el poble 
ha passat de ser una vila 
eminentment agrícola i 

forestal, a ser un indret 
privilegiat per al turisme i la 
segona residencia. 

A principi de segle, un centenar 
de persones treballaven a la 
muntanya, pasturant ramats, 
fent llenya, fusta, saques de 
bruc, explotació de minerals i 
sobretot el carbó. Aquestes 
feines generaven altres oficis 
tradicionals, instal·lats al poble, 
com esclopers, sabaters, 
sastres, ferrers, carreters, 
moliners i taverners. 
En Francesc Pages, en 
"Quico", ens recorda que 
tothom baixava al poble, pels 
volts de Sant Martí, ja que a 
l'hivern el bosc és molt dur. A la 

taverna de can Pages, s'hi 
escalfaven tupins de vi calent. 
Vora el foc i a les sis taules es 
jugaven animades partides de 
caries, al true, la brisca i el tuti. 
Era un deis llocs de reunió i 
!robada, per a fer-la petar.
El Dijous Sant, durant gairebé
mig segle, des deis anys !renta
als vuitanta, s'hi celebrava la
tradicional festa de "Els esclops
d'en Pau". Avui dia se celebren
a la pla9a Major.

Una serradora de saques de 
bruc, per a fer-ne pipes de 
fumar, que inicialment (191 O) 
era situada al molí de "La 
Barita", es traslladava al 
"garatge de can Pages", un 
petit taller que regentava una 
família d'alemanys, de l'any 
1943 al 1948. 

Trehalladors de les 
mitigues e.rplotacions 

mineres. 

L'any 1962, una empresa 
anomenada Exminsa, de capital 
espanyol i belga, comen9a a 
l'indret de Rigrós l'explotació 
minera de barita i espat fluor. 
La barita s'utilitza com a 
element abrillantador en la 
fabricació de material sanitari 
(subministra! principalment a la 
casa Roca) i l'espat fluor era 
uns deis elements que s'utilitza 
en la indústria de la fundició. 

Aquesta explotació dura uns 
quinze anys, amb una mitjana 
de dotze treballadors. A partir 
de l'any 1976 es reduí 
considerablement el seu 
funcionament. L'explotació 
mínima resta al carrec de dues 



. o tres persones. L'any 1991, el 
tancament fou definitiu, per la 
mort de la persona que tenia la 
concessió d'explotació. 
Cal fer esment d'una altra petita 
explotació de barita a la zona 
de Pallarols, que porta les 
primeres famílies emigrants 
(de terres de Múrcia) a Viladrau. 

L'any 1970 s'instal·lava una 
nova indústria: la planta 
envasadora d'aigua. Els més 
vells del poble no s'acabaven de 
creure que una indústria que 
volgués "vendre aigua" pogués 
reeixir, ja que per a ells l'aigua 
era un bé abundós i gairebé 
gratu'i't. Actualment hi treballen 
unes noranta persones, 
d'Arbúcies, Espinelves i 
Viladrau. 

Un taller de confecció (1970) i 
més tard una fabrica textil 
(1974), donaren una gran 
empenta al creixement del 
poble, amb una cinquantena de 
treballadors, pero, 
malauradament, la crisi del 
sector les va fer desapareixer: 
l'any 1986, el taller; i el 1988, la 
fabrica textil. 

El 14 de febrer de 1977 obria les 
portes "Cartonatges Arxé", un 
petit taller de manufacturació de 
caixes de cartó, que manté viva 
la seva activitat, donant feina en 
l'actualitat a sis treballadors. 

El turisme i la segona residencia 
han provocat la proliferació del 

sector de la construcció i de 
petits empresaris instal·ladors. 
Un deis indicadors de 
!'estructura productiva és la 
distribució sectorial de la 
població. L'any 1980, la 
població activa era de 297 
persones (39,2% del cens) 
repartit de la següent manera: 
agricultura 19,5%, indústria 
18,9%, serveis 37,7% i 
construcció el 23,9% restant. 
En deu anys (1990) ha 
experimentat un gran 
canvi, amb un descens del 
percentatge de població activa, 
el 37,3% i un augment deis 
sectors predominants com són: 
els serveis amb el 38,2% i la 
construcció amb el 

Cartonatges Arxé, 
1111a petita indústria 
familiar. 

31,8%.Malgrat que la població 
activa de Viladrau esta per sota 
de la mitjana comarcal, l'índex 
d'atur declarat és també molt 
inferior. Aquestes dades, 
conjuntament amb el descens 
important de la indústria (16%) i 
!'agricultura (14%), han convertit 
el municipi en una vila 
eminentment turística. 

Fábrica textil 
/aJl('(lc/(1 l'm,v 1988. 
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L
a situació del terme 
municipal en el massís 
del Montseny el 

converteix en un paratge ric en 
quantitat i qualitat de fonts. 

En el nucli urba del poble, en 
trobem cinc. Cadascuna 
reflecteix diferents moments de 
la historia de Viladrau. 

Amb motiu de l'aplec de 
Matagalls, des de l'any 1958, 
se n'han restaurat o creat una 
per any. Un llibre editat 
recentment, Passejades 
pe/ Montseny -Un tomb per 
Viladrau (1992), 
en comenta a bastament una 
trentena, d'aquestes fonts, 
i els camins per a 
arribar-hi. 

Entre aquestes fonts s'hi troba 
l'aiguaneix de "Fontalegre", 
situat molt a prop del camí vell 
de Viladrau a Arbúcies (a uns 
quatre quilometres del nucli 
urba), al nord-est de Sant 
Margal i abans d'entrar al 
terme municipal d'Arbúcies. 
L'aigua d'aquesta deu, que 
brolla a uns mil metres 
d'algada, a la vora del "Mas 
Serrat", fou declarada minero
medicinal en el BOE, l'any 
1970, i d'utilitat pública l'any 
1973. Entre les seves 
propietats terapeutiques 
reconegudes, destaca la seva 
acció com a diurétic i com a 
sedant. 

Font Alegre va ser, fa uns vint 
anys, punt de partida d'una de 

Crups d'escolars de 
101 Ca1al1.111ya visiten 

la planta per 
comprendre el procés 

industrial. 

les indústries més importants 
de la nostra comarca en 
l'actualitat. L'any 1970, un 
redu'it grup de persones entorn 
de les famílies Serrat i Casellas 
varen comengar l'explotació i 
comercialització de l'aigua 
mineral. Constru'iren una planta 
d'embotellament d'una 
superfície de nou-cents metres 
quadrats, que actualment en té 
més de deu mil. 

La capacitat actual de 
producció d'aquesta planta pot 
arribar a cent-cinquanta milions 
d'ampolles per any, i dóna 
treball a unes noranta 
persones. Es tracta de la 



tercera empresa més important 
del sector a Catalunya i la 
cinquena a nivell de l'Estat 
espanyol. 

Ha estat una empresa que s'ha 
desenvolupat gradualment, 
sense espectacularitats, amb 
solidesa i amb l'esperit propi de 
la gent de la nostra terra. 
Mai no ha perdut el caracter 
marcadament local, 
malgrat la incorporació a la 
societat propietaria, de nous 
accionistes forasters 
(Perrier controlat per la 

societat su·issa Nestlé) a causa 
de les fortes inversions que 
exigeix aquest tipuq d'indústria. 
El nucli de direcció ha estat 
sempre el mateix, 
com és el cas del president
conseller delegat, Enrie 

E.Y.C.A.M. una 
empresa que 
rn111ercialit:a /'aigua. 

Casellas, i els membres del 
Consell d'administració 
que han estat majoritariament 
catalans. 

L'any 1989 es reconstruYa la 
font, amb motiu del 40 aplec de 
Matagalls, en dedicació 
póstuma a Josep Serrat Villaret 
a qui, a mena d'homenatge, la 
seva filia Maria Teresa dedica 
aquests versos: 

Canta, aigua de font alegre, 
dol<;a música en brollar, 
que e/s pinars i les fagedes 
el teu cant han d'alegrar. 

Ja fa alguns anys que estan 
[tristos 

de tant que s'han enyorat, 
puix no hi ha qui els acaroni 
com feia en Josep Serrat. 

Fo11t del Ferro, 
una de les moltes 

fo11ts que brolla en 
aquests paratges. 
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Quant a la quantitat, a Viladrau podem 
trobar-hi de l'ordre d'una font per cada 10 ha de 
terreny. Aquesta alta densitat cal atribuir-la 
almenys a dos factors: 

1- A l'alta pluviositat de la zona, basada en uns
900-1000 l/m2.

2- La litología i configuració geologica del
terreny. En efecte, la zona esta formada per 
granits amb una gran quantitat de dics de porfir. 
Aquests granits estan fon;a meteoritzats, 
formant capes de sauló en molts indrets de 20 a 
50 m de potencia. Aquestes capes de granits 
meteoritzats juntament amb les amplíes zones 
forestals faciliten enormement la infiltració de 
l'aigua de la pluja i, per tant, la recarrega deis 
aqüífers. Per altra banda, els freqüents dics de 
porfir, grades al seu elevat grau de fracturació, 
col·laboren molt efica<;ment a la creació 
d'aqüífers estables de més profunditat. En la 
majoria deis casos les fonts solen ésser punts en 
els quals aquests aqüífers entren en contacte 
amb !'exterior. 

Aquesta configuració geologica és la que 
confereix la reconeguda qualitat de les aigües a 
Viladrau. En primer lloc, pel microfiltratge de 
l'aigua de pluja per part de les capes superficials 
de sauló; i, en segon lloc, per la feble interacció 
química de l'aigua amb els materials silicatats 
constituents de la roca. Aquest darrer fet 
confereix a l'aigua un baix grau de 
mineralització o, el que és el mateix, una petita 
quantitat de sals en solució. 

En general, les fonts de Viladrau són 
bicarbonatades calciques amb concentracions 
típiques de bicarbonat, que van de 80-100 mg/1 i 
de 20-30 mg/1 de calci. La mineralització de les 
fonts disminueix a mesura que s'augmenta en 
altitud, com a conseqüencia de la disminució de 
la temperatura mitjana que afecta directament 
les reaccions de meteorització del granit. Un 
exemple d'aixo seria la font de Llops, que té una 
concentració de bicarbonat de 37 mg/1 i llmg/1 
de calci. 

Són ben conegudes, per la saviesa popular, les 
propietats medicinals d'aquestes aigües i tot 
sovint es formen cues en algunes fonts, com la de 
les Paitides, per gent de totes les contrades, a fi 
d'omplir unes ampolles. Generalment, se'ls sol 
atribuir propietats benefiques per a la funció 
renal i fins i tot per a la vista, com es el cas de la 
font del Ferro. 

David Bonilla i Pino 
Ductor en Ciencies biologiqucs 

NOM EMPLAl;AMENT TEMPS 

NUCLI URBÁ 
De la pla�a 
De Gna. Josefa 
De Montserrat 
De la Jacinta 
De Miguel 

Pla�a Major 
e/Pare Claret, C/Rectoría 
Passeig Pietat, C/St.Man;al 
Passeig Pietat, C/ Arbúcies 
Passeig Ramon Bofill 

VEINAT DE LES PAITIDES 
Del Ferro Al vessant nord del turó del Martí 30' 
Les Paitides Entre les feixes del ve'inat 30' 
Del Noi gran Un xic més amunt de la del Ferro 30' 
Deis Enamorats Per haver-hi dos brocs. Vora el 

C/ Motseny 15' 

ALS VORALS DEL NUCLI 
Nova Darrere les casetes Camp de futbol 1 O' 
De l'Oreneta A la serra de Rusquelles 10' 
Del Boíx Una mica més amunt de la 

*Del Torrent 
*Deis Capellans 
Del Caslanyer
De Puíg-lorrat 
De les Delícies 
o Deliciosa

de l'Oreneta 
Al costal de la casa del mateíx nom 
A sota can Soliguer 
Al barrí de les Farígoles 
Al barrí del mateix nom 
A 1 km. del poble, en direcció 
ctra. Espinelves 

DEL POBLE A COLL DE GOMARA 

15' 
10' 
10' 
15' 
15' 

15'

*Sant Josep Al sol de les valls 30'
*De l'Hereu Prop del mas Casadevall 30' 
*De Cubi Al sot de les valls 35' 
De la Gruta Sota Roca consolva 45' 
De Gomara Ara dedicada al Dr. Ariel 45' 

DE COLL DE GOMARA A COLL DE BORDERIOL 
De Cubell Vora la casa. Ctra. a Espinelves 80' 



De cassola Prop del coll de Gomara miran! Al pla del Ginebre (1969) 170' 
al poble 45' Deis cims Sota les salcres. Dedicada a Josep 

De Font alegre Vora Permita de Cerdans al límit M. Folch i Torres (1981) 170' 
del terme 75' De Mn. Cinto V. Al pla de la Barraca (1959) 175' 

*De I' Aranyó Al voral del mas Pujolar 90' Deis Manlleuencs Cru1lla torrent rentadors i camí 
*Del Faig Al mateix voral. Ara transformades Sant Segimon (1966) 175' 

en mines. 90' Clareta Al pla Barraca-Torrent rentadors 
De Vilarmau Entre el Pujolar i la casa de al Pare Claret (1958) 175' 

Vilarmau 80' Freda A Balmes.Cap�alera del torrent de 
*De Palomeres Entre puig sa Sucre i el pla de rentadors (1970) 175' 

Palomeres (Vilarmau) 115' De SI. Miquel Camí de St. Segimon al pla de 
*Del Roure Prop de puig sa Sucre, sota la Barraca 160' 

el turó de Tremoleda 115' *Del Penitent Vora Sant Segimon 150' 
Del Vern Vessant nord de puig sa Sucrc Deis capellans A la primeres construccions de 

Hi neix un torren! que mena la riera Sant Segimon 145' 

el' Arbúcies 115' *De l'Orator Vora el torren!, 
*De la Beguda Entre coll de Borderiol i Sant Mar�al camí a Sant Segimon 120' 

a prop ele la carretera 125' De l'Or Camí ele P Arola a Sant Segimon 70' 
Del corral Segalas De camí de Borderiol a St. Mar�al. *De l'Erola Vora Permita 60' 

(també podría ser merleta o cal�) 100' *De la Teula Entre el corral de can Bosc i l'Erola 50' 
*De Borderiol Prop del coll del mateix nom 80' De can Bosch Davant de la casa 45' 

Deis Molins Al pati ele !'ermita del Mas 30' 
DE COLL DE BORDERIOL A SANT SEGJMON Deis Pollancres A !'esquerra ele la ctra. als Molins 
Del Pollancrc Al costal del mas de la Vila 30' i prop de la riera 35' 71 

De la Teula 11 Abans de travessar la riera vora De l'Avi Davant de la casa del garatge 
la casa de I' Aremany 40' deis molins 35' 

De l'Aremany Vora la casa, camí al mas Nogucr 40' 
De les Tres roses Entre I' Aremany i el coll de DE SANT SEGIMON A LA GUINEU 

Borderiol 90' Sevallar Al serrat de !'Oriol 130' 
* De Puig-dot Entre I' Aremany i Puig-dot 85' Deis A vellaners Al costal de la Sala Nova 65' 
*De Cortils Vora les runes de la casa camí de *De l'Heura Al voral de la Sala 60' 

I' Aremany a Borderiol 95' Deis Pescadors A l'altrc costal de Vinyals vora 
De Felip Grauges Font nova (1973), sota rocallancers 95' el pont 80' 
De l'Atlant. ... Fon! nova (1978), del camí de *Del Carbó Al peu de la muntanya de la Sala 80' 

Borderiol a coll de Joan 95' *Del Ferro 11 Del camí que uneix la ctra. de 
De Llops De coll de Joan a les Pelarles 100' can Gal amb la de la Sala 75' 
De Cans A coll Sabcnia, camí a Matagalls 100' *De l'lsard Pujant la castanyeda d'en Sala 80' 
Deis Mosquits Damunt la font de Llops, Deis Abeuradors Entre Masvidal i el Molí espatllat 90' 

camí cap a coll Pregon 120' Bundosa Damunt la casa ele can Pau moliner 35' 
*De Batadella Vora el torren! de coll Pregon 130' Del Rosslnyol Al costal de l'estació de servei de 
*De Tornes Sota coll Pregon 130' Viladrau 50' 
*Del Grevol Sota coll Pregon 130' *De Masvidal Prop del molí 60' 
*De la Fon;a Vora el torrent de coll Pregon 135' *Del Noc Prop de la casa 70' 
De coll Pregon A 5' del coll clirecció sud 150' De la Noguera Camí clavan! de la casa fortificada 90' 
*Rupitosa Sota la creu de Matagalls 95' De Fabreges Prop de la casa 110' 
*Comulada Sota les Pelacles en una castanyeda 90' De la Guineu A Sabaters. Vora el sot del torrent 
Del Cristal! Sota el turó gros (Mas Pujol) 90' (urbanització). 190' 
De Matagalls Prop de la creu. Pla del Ginebrc 

(1982) 170' 
De l'Escot Ara ele la M. D. de Montserrat. NOTA * Fonts en mal estat i dificils de !robar 
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L
es representacions 
teatrals han estat, durant 
aquesta segona meitat de 

segle, una de les activitats que 
ha agrupat més generacions 
d'aquesta població. 

Els anys trenta en foren un ciar 
exponent. Un grup de teatre 
format per en J. Palou, 
D. Giralt, J. Masnou,
D. Masnou, J. Barfull,
P. Solasegales i Ventura Gili
entre altres, organitzaven
funcions de teatre a l'hotel
Bofill, que gaudien de molta
qualitat i que malauradament la
guerra civil va estroncar.

A mitjan segle, un nou grup, al 
voltant de Mn. Cuatrecases i 
format per una trentena de 
persones, retrobaren l'esperit i 

la magia del teatre i les 
caramelles. Es reunien al local 
del Patronat del carrer Sant 
Segimon. Amb obres com 
"El rector de Granollers" i amb 
intercanvis teatrals amb el 
poble de Sant Hilari, es 
desenvolupa una etapa curta, 
pero plena de vivencies 
molt agradables. 

L'any 1967, sota la direcció 
d'en Joaquim Arxé i Ordeig, es 
reprenia l'activitat teatral al petit 
i entranyable teatre deis baixos 
de la rectoría. Etapa que va 
durar vuit anys, en la qual 
s'alternaren Pastorets (de 
diferents autors) i alguns 
sainets que es representaven 
durant les testes nadalenques. 
Aviat s'hi van incorporar moltes 
més persones, que també 

Els ma1ei..ros ac/Ors 
s' encarreguen de 

pintar els decorats i 
n11mtor f' escenarr 

organitzaren la cavalcada de 
Reis. Ens recorda la Maria 
Serra que l'any 1970 s'havien 
fet dues representacions cada 
dia (Nadal, Sant Esteve i Reis). 

Una altra represa, aquesta 
vegada amb actors més joves, 
la trobem els anys 1978 i 1979. 
Aquest darrer any es varen fer 
les representacions al cinema, 
ja en desús des de l'any 1975, 
al Passeig de la Pietat, número 
6. Tots els actors eren de les
escoles del poble, joves que
formarien, un any més tard, la
comissió de testes. Amb els
diners recaptats en les
representacions deis Pastorets
i deis sainets, s'organitza una



excursió a terres tarragonines 
(Rioleón Safari). 

L'any 1992, l'Associació de 
Pares de l'escola pública 
Els Castanyers, en 
col·laboració amb l'Associació 
Cultural i Esportiva Viladrau, 
han représ les representacions 
deis Pastorets, amb l'obra 
L 'estrella de Nada/ de Josep 
C. Tapias i Rafel Anglada,
durant quatre representacions
al local de l'ACEV del carrer
Sant Segimon.

Malgrat les interrupcions, 
logiques en una població tan 
petita, tothom viu i recorda amb 
molta tendresa els assaigs, les 
obres i les estones compartides 
intensament, al voltant deis 
Pastorets, del teatre i del 
"Patronal". 

Els saine/.1· donaven 
la nota cómica a les 
fes/es. 

Molles horcs d'assaig 
fan viure amh 
i11te11sitat /'activitat 
/('(/(/'(//. 

E/s petits es 
diverteixen més a dalt 

de /' escenari que no 
com a espectadors. 
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L
' any 1972, en Ramon Arxé

deixava l'alcaldia a en Pere
Bellvehí, amb els mateixos 

regidors fins al 3 de febrer de 
197 4, quan varen ser renovats. En 
les primeres eleccions municipals 
de !'etapa democratica, el 3 d'abril 
de 1979, era elegit alcalde Josep 
Pagespetit i Puigsesllosas de la 
candidatura de Convergencia i 
Unió·, que obtingué quatre deis set 
regidors. D'aquesta manera la 
transició d'un sistema de govern a 
l'altre es produ'ia sense tensió ni 
sobresalts. 

A cada convocatoria electoral 
s'han presenta! dues 
candidatures, les dues primeres 
vegades , CiU i IV (lndependents 
per Viladrau) i les dues següents, 
CiU i AIV (Alternativa lndependent 
de Viladrau). 

1� 

Co11sulrori medie de Cm1 Siá. 

''·t�t.,".::� �,,� . 

lrw11fiuració de la pisw 
espor1iva pe/ Secretar! 

General de /'Esporr de la 
Ge11erali1a1, el Sr. \lilasecct. 

En les eleccions de 1983, altra 
vegada CiU obtenia la majoria 
absoluta. El nou consistori 
repetia amb el mateix alcalde 
d'Unió Democratica. Significa la 
continu'

i

tat del taranna propi de 
la coalició. En aquest període, 
entre altres actuacions, es va 
construir la zona esportiva 
(1979-81 ), s'instal·lava l'emissor 

Óade.s de Íés eleccions fJIUnicipals 

10-6-1987. 6-5-1991



de televisió al turó de Mirambell 
(1983), s'empedrava el carrer 
Sant Segimon i la xarxa pública 
de clavegueram s'augmentava 
amb 4.000 metres nous. Malgrat 
la feina teta, la redacció de les 
Normes Subsidiaries de 
Planejament Urbanístic (1986), 
porta al consistori una nova for�a 
política en les eleccions de 1987 
(Alternativa lndependent de 
Viladrau. AIV) i fou elegit alcalde 

· Joaquim Arxé i Ordeig, que torna
a guanyar les eleccions de 1991.
En aquest període, entre altres
actuacions, s'han inaugurat el
consultori medie ( 1990), la
pavimentació del carrer Sant
Jordi, l'enllumenat de !'entrada
del poble (1991) i la pista de
tennis (1992).

Cal fer ressaltar l'alt grau de
participació de la població a tots
els comicis electorals. Ens
ajudaran a coneixer la inquietud i
les tendencies polítiques deis
viladrauencs , les dades de les
eleccions al Parlament de
Catalunya.

Amb /'etapa democréitica 
s'han recupemt les .{este.,· 

populars al carrer. 
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L
' afecció a l'esport

motociclista va arribar al
poble de la ma de la 

família Permanyer i Arnau. 
Eren organitzadors del trial de 
primavera, puntuable pel 
campionat d'Espanya, durant 
els anys 1970, 1971 i 1972 i de 
dues edicions del trial federat, 
en les quals el primer local fou 
en J. LI. Rabat. 

Amb tot, l'afecció al motor en 
la modalitat motociclista va 
arrelar molt fort en aquesta 
població, causat principalment 
pel mimetisme amb la joventut 
estiuejant i sobretot per les 
condicions topografiques del 
terme. 

Amb una bona predisposició 

deis afeccionats i_propietaris 
deis terrenys, va comengar 
l'any 197 4 un període de nou 
anys, farcit de prove-s 
motociclistes. 

A l'acabament de l'estiu de 
197 4 es van celebrar les 
primeres tres hores de 
resistencia motociclista a la 
serra de Rusquelles. 
En aquest indret, s'hi va fer 
durant tres anys i foren el brou 
de cultiu que porta a la creació 
del Moto Club Viladrau. 
Amb un grup de 118 socis 
fundadors, 1'11 d'abril de 1977 
es fundava el club, i la primera 
junta directiva estava formada 
per: Antori Zanini, Josep 
Capella, Angel Rabat, Jordi 
Granell, Josep LI. Rabat, Aman 

\"9. ;--=:, 
\ ·J_.· ... :;-:r 

'.
r

,�\ .. r 

L/i11ra111e111 de premis 
d' 1111a Challenge 

a /'Hos1al de la Gloria. 
El Sr. Josep Cape/la 

dóna el premi a Llui:sa 
Basset. 

Barfull, Emili Canals, Albert 
Trias i Joan Sallés. 

Un any abans el grup format 
per J. Masgrau, J. Arumí, 
E. Canals, X. Formatjé, J. LI.
Rabat i A. Barfull, crearen la
comissió pro-circuit.
En Serafí Masvidal cedí
desinteressadament els
terrenys de Puig sa Sucre, per
construir-hi el circuit. El !loe va
donar nom al circuit que es va
inagurar el 9 de setembre de
1976, amb la tradicional prova
de les tres hores de resistencia,
amb gran assisténcia de públic.
Aquest circuit, construn amb
l'assessorament técnic, entre



altres, del llavors campió 
estatal de motocros Ferran 
Muñoz, l'executa !'empresa de 
Sant Bertomeu Excavacions 
Salvans, amb un pressupost 
d'unes 60.000 ptes., preu 
gairebé simbolic, donada la 
bona relació d'amistat amb el 
recent creat Moto Club. 

El Club va arribar a tenir uns 
300 socis, en diverses 
modalitats motociclistes. La seu 
social era al carrer Pare Claret, 
número 9, els quatre primers 
anys i a la Masia del Montseny 
la resta. Alguns membres de la 
junta directiva varen realitzar 
cursets perqué l'associació fos 
federativament autosuficient, a 
l'hora d'organitzar les proves. 

Entre altres actes esportius, 
varen adquirir molta 
importancia les diferents proves 
motociclistes que s'agrupaven 
anualment en una "Challenge". 
Aquesta challenge, on 
s'agrupaven set modalitats, 
servia per a dirimir qui era 
esponsoritzat per a poder 
competir, la següent 
temporada, tora de l'ambit del 
club. Era el concorregut i 
espera! sopar anual, a l'Hostal 
de la Gloria, el marc on es 
repartien els premis i obsequis 
a tots els participants, gaudint 
d'un bon ambient esportiu. En 
Miquel Arumí, Agustí Busquets 
i en Josep Arxé, foren alguns 
deis guanyadors d'aquest repte 
esportiu. 

La creació definitiva del Pare 
Natural del Montseny, l'any 
1987, féu desaparéixer 
definitivament, el circuit de Puig 
sa Sucre. També s'ha 
d'esmentar la celebració d'un 
tot terreny puntuable pel 
campionat estatal, amb 
col·laboració ambla penya 
motorista 1 0xhora, l'any 1977. 
En aquest esdeveniment es va 
produir el debut de Josep Pujo! 
(Felisa), que queda en 3a. 
posició en categoria júnior, i 
que més tard es convertiria en 
dues vegades campió senior 
d'Espanya. 

Un període motociclista que es 
va estroncar en els inicis deis 

anys vuitanta. Ara, després de 
deu anys, l'any 1992, una nova 
associació anomenada Motor 
Club Viladrau Esport, ha nascut 
amb el mateix esperit pero amb 
forc;:a renovada. S'estructura per 
seccions, incloent tot tipus de 
practica esportiva, amb atenció 
especial al motocros, 
excursionisme, trial, bicicleta de 
muntanya, quatre per quatre i 
amb la intenció confessada de 
potenciar tot tipus d'esport, 
sobre tot !'infantil. 

Les proves oferien 
molta expectació. 

Una instantania al 
,-i,.,.11it P11ig sa Sw.,-e. 

77 



78 

E 
Is primers concursos 
d'ocells silvestres 
cantaires a Viladrau estan 

datats a principi de segle, 
encara que no s'han organitzat 
d'una manera continuada. 
En 1975 fou en Pasqual Creus i 
Marcos qui va reprendre els 
concursos. Les dues primeres 
edicions es van celebrar a la 
masia de la Guineu. 

Des del 1977 fins al 1986 es va 
instaurar, a petició de 
l'Ajuntament, concursos 
federats dins la secció ocellaire 
de la Federació de caga. 
La plaga del Dr. Garulla fou un 
marc únic per a aquestes 
noves trobades. La junta 
d'aquesta societat, creada l'any 

1977, la componien !'entusiasta 
Pasqual Creus, en Lluís Coma i 
en Pere Prat, entre altres. 

La societat fou creada per a 
organitzar concursos federats 
d'ocells silvestres que entressin 
dins els certamens de 
Catalunya a la comarca 
d'Osona. L'últim diumenge de 
juny, més de tres-cents vilatans 
i afeccionats d'arreu 
s'aplegaven a la plaga del 
Dr. Garulla per participar en el 
concurs, preví pagament de 25 
ptes. per ocell. Hi concursaven 
pinsans, passerells, verdums i 
caderneres, amb una 
participació aproximada d'uns 
cinc-cents ocells. 
L'ensinistrament deis ocells en 

Pasq11a/ Cre11s i N/arcos 
promotor deis 

co11cursos ocellaires. 

el cant és relativament modern 
i no sabem que es practiqui 
tora de Catalunya. Sembla que 
va iniciar-se a Barcelona molt a 
la primeria del segle passat. 
Els ocellistes barcelonins aviat 
van fer adeptes. Vora el nostre 
poble, hi trobem esmentades 
les localitats de Sant Julia de 
Vilatorta i Vic, entre altres. 
A Sant Julia, la festa solía 
comengar per una cercavila o 
passada, al so d'una tonada 
tradicional, que anava des del 
punt d'arribada deis 
concursants forasters fins a la 
plaga on tenia lloc l'exposició. 

A la reunió ocellera del nostre 
poble, hi havia deu premis per 



categoría o tipus d'ocell. 
El concurs puntuava per al 
campionat de Catalunya. 
A cada participant se 
l'obsequiava amb una ampolla 
de vi i un fuet, perque pogués 
fer un mos a mig matí. 
En Lluís Coma venia els 
números de la rifa d'un pernil, 
que ajudaven a cobrir les 
despeses de la trabada. 

El viladrauenc que assolí un 
premi més important, va ser en 
Pascual Creus, que obtingué, 
l'any 1977, el primer premi 
comarcal de "pinsa" a Sant 
Hilari Sacalm. "Ací a Viladrau, 
per la seva climatología -ens 
explica en Pascual- és país 
de pinsans, ja que són uns 
ocells que no els agrada la 
calor, per aixo els 9entim 
refilar als matins. Es logic, 
dones, que sigui el primer ocell 
a participar en els concursos". 

El pinsa és un deis ocells més 
preuats. El Govern ha prohibit 
drasticament la seva captura al 
mes de novembre, i la 
reproducció en captivitat és 
molt difícil. 

Programa d' un 
certamen ocellaire de 

/'any 1907. 
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L
' any 1976 bufaven vents

sardanistes. Pel mes de
maig s'obrí un curset amb 

115 alumnes, el planter i llavor 
d'un seguit d'actes culturals 
que encara avui algun perdura. 

L'Agrupació fou fundada el 30 
de juny del mateix any, per 
!'entusiasta sardanista Josep 
Pagespetit Puigsesllosas, 
acompanyat per Pere Bellvehí 
Esquís, Pascual Creus Marcos, 
Josep Roquet Pladevall, Miquel 
Arumí Bellvehí, Isabel Codina 
Aparicio, Maria Riera Llora i 
Lluís Pagespetit Blancafort. 

La festa entranyable de 
"L'homenatge als avis" és 
!'herencia que aquesta 
associació ha deixat al poble. 

Festa iniciada l'any 1976 
i que s'ha fet coincidir amb la 
festa majar de tardar, 
el dia de Sant Martí, i aixi cada 
onze de novembre es fa l'honor 
als avis per la seva feina, amor 
i companyia. Una placa a la 
fagana de l'edifici de 
l'estanc ho recorda. 

Ouatre cursets de sardanes del 

Ensenva de 
/'AgnÍpació 
Sardanisra, 
hrndada per 
la Paqui/a 
Julia. 

1976/79 amb 345 persones en 
total iniciaren els infants a 
aquesta bella dansa. Aixo 
comporta, entre altres fets, la 
recuperació de la sardana 
"Viladrau" que fou escrita per 
Mn. Adjutori Vilalta, prev. i que 
des de la seva estrena, l'onze 
de setembre de 1954, cantada 
per Joan Torra, no s'havia 
escoltat en una audició de 



sardanes. En Jaume Ventura i 
Tort, compositor de sardanes i 
amic d'en Josep Pagespetit, fou 
el responsable, alhora que 
creador de dues noves 
sardanes, "Lloats avis de 
Viladrau" i "Sant Martí de 
Viladrau". Aquesta última figura 
en el repertori habitual de la 
cobla Genisenca de Taradell. 

La xocolatada de fi deis 
cursets, la panera de Nadal 
amb obsequis donats 
desinteressadament i els 
carnets deis socis de 
l'associació era la font 
d'ingressos per a realitzar la 
festa deis avis. Com a membre 
de la federació d'entitats 
sardanistes de la comarca 
d'Osona, fou l'organitzadora de 
l'aplec comarcal l'any 1982 al 
pla de Montfalcó, a l'indret 
anomenat "Tancat d'en Sers", 
diada que fou marc ideal per a 
lliurar una placa d'agraYment a 
en "Pep", Josep Farrerons, per 
la seva dedicació a les 
caramelles. 

Aquesta Agrupació i part de la 
recent creada Associació 
Cultural Esportiva Viladrau 
formaren el grup de la comissió 
de testes deis anys 1980 al 
1986, que organitzaren totes 
les activitats culturals 
i esportives. Aquesta 
associació, avui adormida, 
arriba a ten ir uns 11 O socis 
durant els deu anys de 
prolífiques actuacions. 

La divertida i esperada 
xoco/c11ada de .fi de cursets al bel/ 
mig de la plc1�·a. 

Alum11es de 
/' Agrnpació preparades 

/}('/" a la dcmsa. 
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V 
iladrau ha tingut sempre 
ano menada d'haver-hi 
bons cagadors. 

No només en quantitat, sinó 
també en qualitat. La cacera és 
una activitat ancestral que en 
aquesta població agrupa la 
m?jor part de les famílies. 
L'Angel Aguilar, potser una de 
les persones que coneix millor 
aquestes contrades, 
recorda que a mitjan segle 
podíem veure molta més 
quantitat d'espécies 
faunístiques, al hora que menys 
depredadors. 
El progrés tecnologic, 
la tala d'arbres, el costum de 
freqüentar els boscos per un 
gran nombre de 
persones i sobretot les males 
condicions del menjar, pels 

adobs i pesticides, en són les 
causes principals. 

Aclarir, la necessitat d'agrupar
se i acotar el terme municipal, 
va portar a la creació de la 
"Mancomunitat de 
ca<_;:adors" l'any 1976. 
La primera junta la formaven en 
Ramon Arxé, Miquel Salarich i 
Josep Riera; més tard s'�i 
afegiren l'Angel Rabat, l'Angel 
Busquets i l'Esteve Arxé, entre 
d'altres. Actualment compta 
amb uns cent cinquanta 
associats. 

Entre tots aconseguiren que els 
propietaris de la zona, signessin 
un acord per fer deis seus 
boscos, espais vedats de ca<_;:a. 
Un parell d'ells signarien al cap 

La cacera 1w11/Jé 
compor/a 1111a bona 

caminada, 1111 bon 
esmorzar i una mica 

de xerinola. 

de sis anys, essent president 
l'Eudald Formatjé. Aquest fet 
ha ajudat molt a l'hora de 
preservar les especies i la 
vinguda de cagadors d'altres 
pobles. 

Actualment és imprescindible i 
necessaria la repoblació de 
faisans, perdius, gotlles, 
tudons, liebres i conills, que 
només l'any 1992 ha suposat 
un pressupost d'unes 550.000 
ptes. a la mancomunitat. 

Hi ha diversos grups de 
ca<_;:adors, segons l'especialitat 
o pega de caga. El grup més
nombrós i estable és el deis



senglaners, amb una agrupació 
semiautonoma d'unes 35 
persones (1992). Hom recorda 
que una vegada constitu'ida la 
primera colla, a l'inici de la 
mancomunitat, van fer falta 
dues temporades per a ca9ar el 
primer senglar i just l'últim dia, 
la punteria d'en Felip Roquet, 
donava el primer trofeu a la 
colla. El senglar és una de les 
especies més arrelades i amb 
menys problemes de 
subsistencia actualment al 
massís del Montseny. 

Un deis socis d'aquesta 
"Mancomunitat" i gran ca9ador 
de liebres, en Joan Serra, fou 
!'iniciador d'un petit grup 
d'afeccionats a la pesca, l'any 
1966, amb unes deu persones. 
Amb !a finalitat de preservar i 
repoblar la riera major, l'any 67 
tiraven uns 3000 alevins de 
truita "fario", especie adaptable 
a les aigües fredes i de 
corrents rapids. L'any 1973 
s'estabilitzava en una 
quarantena d'afeccionats. 
Aquest grup ha ajudat durant 
vint anys el desenvolupament 
del débil equilibri ecologic 
d'aquesta part de la riera. 
Malgrat tot, les mateixes 
causes que fan minvar la ca9a 
menor, fan perillar les especies 
de la riera. Per tota aquesta 
tasca, any rere any, i donat que 
és un bon coneixedor de la 
zona, en Joan Serra ha estat 
nomenat guarda (honorífic) 
d'ICONA. 

1:.·11 arrihar al ¡)()/1/e, es 
111os1mre11 /e.v ¡,cces ,·a<·cules. 
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A 
I final de l'any 1984, un 
grup de jovent va iniciar la 
creació d'una entitat que 

tins als nostres dies ha estat 
l'organisme rector de la major 
part de les activitats de temps 
d'oci del poble. Aquesta 
vegada, amb exit, es va 
aconseguir reeixir, en les 
activitats al "Patronat" (c/ Sant 
Segimon 5). 
Aquest nom, amb el qua! 
tothom coneix l'editici on radica 
aquesta associació, té el seu 
origen en el patronat que varen 
crear, l'any 1923, els hereus de 
Merce Torras, antiga 
propietaria del local, seguint les 
indicacions que aquesta va 
deixar escrites en el seu 
testament. Actualment el 
beneficiari del local és la 
parroquia del poble. 

En Francesc Garcia, Josep 
Sansalvador, Joan Serra, 
Josep Pagespetit, Santi 
Armengou, Juli Gutiérrez i en 
Jordi Serra, es varen reunir el 2 
de gener de 1985, per formar la 
comissió gestora que 
esperonada per un grup de 
jovent i amb l'ajut de 
l'Ajuntament i la Parroquia 
aconseguiren que el 1 O de 
gener de 1985 del mateix any, 
es nomenés la primera junta 
directiva, i el 12 d'abril 
s'aprovessin definitivament els 
estatuts. 

L'arranjament del semi
soterrani, que en principi no 
reunia cap tipus de condicions 
d'habitabilitat, va ser duta a 
terme per un bon nombre de 
socis desinteressats i 

1\p/ec de /'Ero/a. L'ACE\I 
organirza aquest ap/ec des de 

/'any /987. 

entusiastes. El 5 d'abril de 
1986, el Director General de 
Joventut, Enrie Puig i Jotra, 
inaugurava el local de l'ACEV. 

Aquesta associació, amb uns 
240 socis (1992), esta 
desenvolupant una tasca de 
recuperació, realització i també 
de creació de noves iniciatives 
esportives i culturals a Viladrau. 
En els cinc primers anys de 
vida, l'ACEV ha desenvolupat 
activitats propies d'un club 
infantil i juvenil. Cal remarcar la 
participació en la recuperació, 
des de l'any 1986, de l'aplec de 
l'ermita de l'Erola, l'últim 
diumenge de maig i 
l'organtizació de la festa del 
"Carnestoltes". També 



col-labora en actes de la festa 
major i en la festa de Sant 
Martí en homenatge als avis. 

Una de les activitats, 
organitzades per l'associació, 
que més participació i interes 
ha assolit, tant de gent del 
poble com deis pobles ve"fns, 
és el torneig de futbol sala que 
s'organitza cada mes d'agost 
des de l'any 1985. 

Actualment l'ACEV, des del 
mes de gener de 1993 
s'organitza en seccions que 
s'encarreguen de realitzar les 
seves activitats. Cada secció 
escull un delegat que coordina 

la seva tasca amb la deis altres 
delegats. Les seccions actuals 
són: cultura, futbol sala, 
basquet (equip aleví femení 
que competeix a nivel! 
comarcal), tennis de taula, 
billar, futbolí, jocs de taula, 
escacs, secció infantil i secció 
de testes. 

Lliurnment de premis del 
tomeig de fittbol sala. 

L'ACEV orgcmitza els jocs de 
cucanya per a la mainada 

d11rn11t la Fesw Major. 
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E
1 31 de juliol de 1983, pel 
volts de migdia, a la 
carretera entre Seva i 

Viladrau, s'iniciava un gran 
incendi que va agafar grans 
proporcions, i es convertí en el 
més important d'aquest segle a 
les comarques d'Osona i 
Ripolles. 

En poc temps el toe abasta un 
front de sis quilometres. Per la 
zona nord-oest el toe anava de 
la urbanització " la Roca" de 
Taradell, cap a Vilalleons i 
Puiglagulla, per l'oest i sud-oest 
al terme de Seva, seguint els 
límits de província. 

A les cinc de la tarda, set 
cossos de bombers i un 
hidroavió d'lcona, varen arribar 
per apagar l'incendi, pero no 

varen ser suficients i varen 
anar arribant reforc;os fins que 
al final hi participaren dos 
hidroavions, 18 pares de 
bombers, amb 24 vehicles i 
més de 1000 bombers i un grup 
de soldats del quarter de 
Berga. Amb tot, el nombre de 
persones voluntaries 
sobrepassa les tres mil, entre 
les poblacions de Seva, 
Viladrau, Taradell, Sant Julia i 
Vilalleons. 

L'incendi va cremar 1.650 
hactarees de base, amb una 
durada de dos infernals dies. 
El terme de Viladrau fou el 
menys afectat, amb unes 100 
ha, pero el de Taradell amb 
900 ha, que representa el 85% 
del base del municipi, i el 35 % 
del total del terme municipal fou 

Molles masies van 
ésser desallo(jacles 

dava111 el peri//. 

el més castigat. A Seva es 
varen cremar 450 ha. i a Sant 
Julia i Vilalleons unes 200 ha. 

El base devastat per les flames 
estava tormat majoritariament, 
per pi pinyoner i pi blanc o pi 
bord. Vegetació que va facilitar 
la propagació rapida del foc. 
Les perdues varen ésser 
incalculables. Hom veia joves i 
vells plorant davant el foc i amb 
la impotencia que suposava no 
poder extingir-lo. Era una 
tragedia que provocava un 
sentiment de rabia i de tristesa 
absoluta. 

En la part de Viladrau, !'alcalde 
Josep Pagespetit destaca 
80 persones molt 



experimentades, anomenades 
la "brigada de bosquerols", 
juntament amb uns 
quatre-cents ve'i'ns del poble 
perqué es repartissin en els 
tres punts més conflictius del 
foc: el del Vilar, la zona de la 
Guineu i el molí Espatllat. 
El relleu, la climatologia i, 
sobretot, el tipus de vegetació, 
foren els motius del baix índex 
de bosc cremat en el terme 
municipal. 

Amb cotxes particulars, es 
varen traslladar els avis de la 
residencia de la Guineu al 
convent de les germanes. 
dominiques a Viladrau. 
Les cuines de les famílies del 
poble varen ser la intendencia 
necessaria per a donar menjar 
als grups de professionals i 
voluntaris que estaven als 
focus de l'incendi. 

L'Administració va 
desenvolupar, al cap d'un any, 
una tímida campanya de 
repoblació, que es limita a la 
neteja del sotabosc. 
Ara, passats els anys, 
predomina un bosc jove i 
espontani de roures a la part 
obaga que s'alterna amb les 
alzines a la part del solell. 
Aquesta zona ha estat 
laboratori d'estudi per part de la 
Universitat Autonoma de 
Barcelona, per a conéixer el 
desenvolupament d'un bosc , 
les plantes colonitzadores i la 
seva seqüencia. 

Les hrigades 
ex/1aus/es i impote11ts 
davc111t el foc. 

La 1/enf?ua de foc mirum 
des de Tarade/1. Al primer 

1erme, la 
carre/era de Tarade/1 a 

\/iladrau. 
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A
mb l'objectiu de mantenir i 
conservar la riquesa 
forestal i la bellesa 

paisatgística, es constituí, el 17 
d'abril de 1982, al poble de 
Viladrau, l'Associació d'Amics del 
Montseny. Foren un grup de 
propietaris de la zona nord-est 
del Montseny els impulsors 
d'aquesta entitat: Ramon Bofill i 
Portabella, Eugeni Bofill i Bofill, 
Jesús Masferrer i Torrent, Serafí 
Masvidal i Pagés, Josep Mataró i 
Clopes, lgnasi Molins i 
Verdaguer, Xavier Mon i de 
Febrer, Alexandre Novelles i de 
Martí, lgnasi Puig i Girona, 
Miquel Serra i Rovira i lsidre 
Regas i Casanellas, formaren la 
primera junta directiva. 

De llavors ern;:a l'associació ha 
crescut i actualment té uns 
tres-cents cinquanta socis. 

Les finalitats són marcadament 
culturals, i desenvolupa diverses 
activitats arreu del Montseny. 

Des de 1983 es convoca, cada 
any, el premi literari "Montseny". 
Els primers sis anys es dedica a 
la prosa i a la poesía i en 
aquests darrers anys s'ha centra! 
exclusivament en el vessant 
poétic. El lliurament deis premis 
es fa, cada any, al mas Noguer, 
duran! el mes d'agost, essent 
una de les activitats més 
esperades pels socis, ja que 
s'estableix un ambient de 
trabada de tates aquelles 
persones que gaudeixen 
d'aquest indret, a l'estiu. 

L'associació convoca també, 
entre altres activitats, des de 
l'any 1989, el premi Montseny de 
fotografía. El seu lliurament es fa 

Obrim /' acte, Ramo11 Bojill. 
Asseg11ts de drera a esq11errn, 
el co11seller de Semita/ Xavier 

Trias, Salvador Mil/et, el 
presiden/ de la Dip11/ació de 

Girmw . .losep Amau i el hatlle 
de \liladrnu, Joaquim Ar.ré 

/'any 1990. 

cada any en una població 
diferent, dins el territori o area 
d'influéncia del Montseny. 
Aquests treballs literaris i 
fotografíes és publiquen, cada 
any, en un opuscle. 

Un deis aspectes més destacats 
de l'associació és l'edició de la 
col·lecció "Monografies del 
Montseny", que actualment 
consta de set volums publicats 
(1986-1992) sobre temes 
monografics de la zona. 
Aquestes publicacions, que 
l'associació pretén ampliar amb 
la publicació d'un nou volum 
cada any, constitueixen un 



material inestimable, que ningú 
que vulgui conéixer el Montseny 
no pot prescindir-ne. Estan 
dirigides i coordinades per 
!'historiador Antoni Pladevall i 
Font. A cada volum, s'hi recullen 
treballs diversos, d'especialistes i 
de bons coneixedors de la vida, 
costums, historia, geografia, 
fauna ... de la muntanya i els 
pobles del seu entorn. 

L'associació organitza també, 
basicament a l'estiu, excursions, 
obertes a tothom, a ermites, 
esglésies, museus i indrets 
característics del Massís, també 
com concerts de música classica. 
Al llarg deis anys. 91 i 92 s'han 
fet conferencies, per part d'algun 
col·laborador de les monografies, 
sobre la historia i les tradicions al 
Montseny. 

A l'altra banda del Montseny, al 
vessant que dóna a marina, 
s'han constitu'it dues 
associacions més amb finalitats 
homologues, encara que d'un 

caire menys cultural, amb els noms 
d'Associació per la Defensa del 
Pare Natural del Montseny i 
Associació d'Amics del Pare. 

El Sr. loaquim Xicoy plantant 
un arhre alsjardins de Mas 

Noguer en el cerwmen del VI 
Premi Mollfseny. 

\lista general deis assistents 
a /' acre que se celebra 

a Mas Noguera /' ombra deis 
cataloiats arhres 

monumentals. 
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E
n Francesc Pages, 
l'estimat "QUICO", coneix 
moltes histories 

d'aquestes contrades, pero 
sobretot és un deis poetes més 
populars del poble tot i que la 
seva modestia li fa dir que "El 
que faig no val gaire, no utilitzo 
cap métrica ... " 

Va néixer el 18 d'abril de 1916, 
al molí de la Barita, lloc de 
pas cap a Barcelona i Vic. Ens 
recorda que l'any 1918 refeien i 
engravaven la carretera. El 
1930 va venir a viure al carrer 
Arbúcies amb la seva dona 
"Nita". Des de llavors, tots dos 
regenten la botiga de queviures 
de can Pages que fins al 1983 
tenia també, en un local del 
seu costat, una taverna 

concorreguda per tots els 
"personatges" d'aquesta 
població. El pluviometre del 
Dr. Ariet, reformat, que va 
pertanyer al ministeri de l'aire, 
és el que utilitza en Quico per a 
enregistrar les pluges que 
cauen al poble, des de l'any 
1957. 

Ha cultivat l'afecció a fer 
poemes, des deis anys trenta. 
Durant molts anys, amb petites 
interrupcions, ha rebut, a la 
pla<_;a del poble, els Reis Mags 
d'Orient. Els seus rodolins, 
poemes i versets, han arribat 
sempre al cor de menuts i 
grans. Ha estat, un xic, el 
cronista deis petits 
esdeveniments d'aquesta 
població. 

En Fra11ce.1·,· Pagés 
(Quico) recita111 1111 

vers de benvinguda 
als Neis de /' Oriellf. 

VILADRAU, 
BELL VILADRAU 
(fragment) 

Quantes voltes he enyorat 
les teves fonts, boscos i 

r muntanyes. 

Quan a la gue1Ta vaig anar, 
valga'm Déu, com r'enyorava! 
I quant a !'acabar-se, vaig passar 
a la veYna nació de Fran�a ... 

Dcsprés vingué el servei militru· 
a Madrid, í també t'enyorava. 
I altra volta pcr malallia 
1 'enyorament cm consumía 
a !'hospital on em trobava ... 

Quico Pages 



RAMON PAGES I PLA 

En Ramon Pages i Pla és 
autor de nombroses poesies, 
fruit de l'amor a aquestes 
contrades, a les persones i a 
les seves obres. 
Va néixer a Viladrau, al carrer 
d'Arbúcies (on ha viscut 
sempre), el 27 de gener de 
1947. El primer vers el va 
escriure a l'aplec de Calella 

(1981 ). De llavors ern;:a, s'ha 
convertit en col·laborador deis 
programes de Festa Major, deis 
aplecs, de la Festa deis Avis i 
de molts deis esdeveniments 
socials i culturals. També ha fet 
petits poemes per als padrins 
de les núvies, per als 
enamorats, per als ... 
En resum, ha posat i continua 

posant una mica de poesía dins 
la vida quotidiana del poble. 
Des de l'any 1988 forma part 
de grups poetics com 
Ra'(m de poesía d'Artés (Bages) 
i Quicarell poetic de Centelles 
(Osona). 
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La gent de Viladrau no és ni tan bona ni tan 
digna com pretenen alguns, n,i tan corrupta i 
egoista com diuen els altres. Es una gent que té 
una forta consciencia del poble al qual pertany. 
Una consciencia que ha hagut de conviure amb la 
gran quantitat de persones de fora, que al llarg de 
la historia han visitat o s'han establert en el poble. 

En VENTURA GILI. VENTURA DEL 
FLABIOL 

En Ventura de can Tabal, treballador a les 
mines de Barita, era el músic entranyable que 
amenitzava totes les petites festes d'aquestes 
contrades. L'acompanyaven a l'acordió en Lluís 
Caceres i un altre company de treball amb el 
tambor o bandúrria. Gent vinguda de les terres de 
Múrcia, potser els primers immigrats d'aquesta 
població. 

En Ventura tenia una manera molt peculiar a 
!'hora de realitzar les seves actuacions; sempre 
tenia al costal seu un got d'aiguardent, on sucava 
el bec del ílabiol. Quan aquests estaven llestos, 
tant ell com el got, l'actuació havia arribat a la 
seva fi. Mentre hi havia per a sucar i el seu cos 
resistia, el hall sonava. 

Per la complexitat física d'aquest trio, el 
podien haver anomenat els setrilleres, i, per una 
de les canc;;ons que més bé interpretaven, "que se 
mueran los feos" hauria estat una bona carta de 
presentació. Amb tot, no hi ha ningú d'aquesta 
població que rondi la cinquantena, que no recordi 
la bonhomia d'aquests músics i !'alegria que 
encomanaven en les seves actuacions. 

En FLORENCI del ve'inat. CASUM L'OSTRES 
És inútil que li expliquem fil per randa el nostre 

itinerari. 
Borderiol, coll Pregó, la Creu, El pla de la 

Barraca, Sant Segimon, l'Erola i cap a casa. 
-1 ca ! -ens engaita-. ¿Que us penseu que hi puja
qui vol, en aquesta muntanya? Cada any hi mor
gent que s'hi aventura. I dones, que us

' 
? pensaveu . ..

E11 Maria110, a la 
sel'a borigo del 

correr Ar/Jiícies, 

No insistirem a convencer-l'en. No li prenguem 
el goig de creure's fill d'una terra salvatge i 
immaculada. 

No li trenquem el privilegi de sentir-se 
representant d'un món de valor i fortalesa. 

Deixem-lo que la cregui enorme, pura, 
fantastica. 

LA RAMONA, LA SENYORA DEL GOSSET 
Aquests darrers anys han construi:t unes torres 

tan immenses per aquests volts que la casa de la 
Ramona s'ha fet petita, petita, entre elles, com si 
fos de joguina ... La casa de la Ramona va ser un 
obsequi ... o no, segons com t'ho miris. 

La Ramona, quan era jove, venia amistat, 
comprensió, companyia i confianc;;a. 



Diuen que els clients de la Ramona eren homes 
de diners i que un bon dia, com a mostra de 
l'estimació i l'admiració que li tenien, van 
decidir de regalar-Ji una casa. 

Mai més no se n'ha mogut i va desar la seva 
vida passada com aquell qui tanca un llibre 
acabat de llegir. 

La Ramona camina ara molt a poc a poc i 
coixeja d'una manera que ja no intenta 
dissimular. Pero quan la mires a la cara veus a 
través de la teranyina deis anys aquella bellesa 
que fa molt de temps va engrescar una bona 
colla de senyors de diners a construir un palau 
a la noia que els va saber apaivagar la set de 
comunicació de les persones. 

Ramona, jo, ja ho veus, sóc d'una altra epoca. 
Pero m'ha agradat de pujar fins aquí, prop de 
casa teva, per enviar-te a través del silenci un 
petó a cada gaita. 

Enrie Larreula i Vidal 
"Darrer.i nostre, un riu de nors trencades" 

Editorial Portie. Barcelona 1982 

EN MARIANO. LA SORPRESA 
Un amic meu, poeta i mestre, m'ha explicat el 

descobriment que va fer l'altre dia a Viladrau. 
Entra en una botiga de queviures, i va veure 

que hi anunciaven "sorpreses". Comprenc 
perfectament el seu interes, perque ja fa temps 
que no n'he vist d'aquelles "sorpreses" que 
venien a les botigues de poble i de barrí. Per 
cinc centims, deu centims .. .i després una pesseta, 
la quitxalla jugava a un "atzar molt mesurat", si 
se'm permet l'expressió, perque ni era possible 
el gran premi ni el fracas absolut. 

Si no recordo malament, fa uns quants anys la 
"sorpresa" s'industrialitza, i aquell modest 
model classic fou substituit per una varietat de 
tipus, sovint pretensiosos, sovint amb els 
aHicients publicitaris deis personatges de 
moda ... Ja era un altre negoci. 

A la botiga de Viladrau anunciaven sorpreses 

d'una, de cinc i de deu pessetes. El meu amic 
Jordi imagina que es trobaria amb els paquetets 
o els sobres habituals, pero la realitat fou una
veritable "sorpresa": el botiguer se les havia fet
ell mateix. Amb paper de diari, amb fulls de 
calendari, amb qualsevol material apte per a
embolicar, l'home havia constru'it pacientment
una serie de paquetets, tots diferents, cada un
d'ells tancat i lligat en un amorós esfor�
d' artesanía.

-Es que m'he adonat que els marrees es
cansen de tot. Se'm va acudir que havia 
d'interessar-los per alguna cosa, i em vaig dir: 
"Ja me les faré jo, les "sorpreses". Així no hi 
haura coses repetides, i no perdran la curiositat 
i les ganes de veure que hi ha a dins". 

En Jordi va fer la prova, i en demana una de 
cada preu. Un cop recollí els tres paquetets 
saluda per anar-se'n, pero el botiguer l'atura: 
-Esperi, no se'n vagi, que potser li tocara
alguna cosa. Obrí les "sorpreses" alla mateix, i 
en la de deu pessetes hi troba un paperet que 
deia; "Val per tres figues seques i una sorpresa 
d'una pesseta". 

Aleshores descobrí les dues característiques 
del joc. Primera: L'home donava com a premis, 
basicament, productes que venia a la botiga. 
Segona: l'home havia aplicl!t a la seva idea una 
notable dosi d'imaginació. Es a dir, fru'ia 
prolongant el joc, engalzant sorpresa amb 
sorpresa i --dins de la modestia economica
allargant el misteri fins on era possible. 

Era un home ple de calma i d'amor al gest, 
que lligava i deslligava, muntava i desmuntava 
amb aquella tranquil·la satisfacció de "fer" que 
la majoria hem oblidat en les hores que vivim. 

I el meu amic de la botiga, i de Viladrau, amb 
una dol�or al paladar que no era solament la de 
les tres figues seques que li havien tocat, sinó la 
que dóna una veritable "sorpresa d'humanitat". 

Josep M. Espinas 
Diari Avui, dissabte 30 de jullol de 1977 
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La Maria Serra, pag. 73 i la Maria 
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pag. 76. 
En Joan Serra, pag. 31. Fina 
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famílies respectives. 
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Quaderns de la 

Revista de Girona 

és una publicació de 
periodicitat bimestral 
dedicada 
exclusivament a 
temes de les 
comarques gironines. 
S'estructura en dues 
series, que es 
distingeixen pel color 
de la portada i per les 
planes interiors: 
Guies, en vermell, i 
Monografies locals, 
en verd. La primera 
és dedicada al 
tractament de 
qüestions d'abast 
general relatives a la 
historia, l'economia, la 
cultura i les tradicions. 
La segona vol anar 
oferint una 
panoramica sobre el 
passat i el present de 
les ciutats i deis 
pobles gironins, amb 
especial atenció a 
!'epoca 
contemporania. 
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Monografies locals Guies 

Títols publicats Títols publicats 

Cornella de Terri Els jueus a les terres 
per Jaume Porte/la gironines 

per Ramon Alberch i 
La processó de Verges Narcís-Jordi Aragó 
per Jordi Roca 

Rutes d'art sacre 
Angles 
per Pau Lanao 

( 1939-1985) 
per Josep Maria Marqués 

Sant Feliu de Guíxols Les havaneres, 
-·

per Ángel Jiménez el cant d'un mar 
La Cellera de Ter per Xavier Febrés Els rellotges de sol 

Llagostera per D. Pujo/ i LI. Llagostera per M. Gil 
per Dolors Grau Els estanys eixuts 

Cassa de la Selva per Josep Matas Els maquis 
Castelló d'Empúries per E. Bagué, O. Gutiérrez, per J. Clara 
per Miquel Planas J. Carreras El món del suro 

per S. Hemandez i Bagué Els monuments megalítics 
96 Tossa Hostalric per J. Tarrús i Jú/ia 

per Jaume Lleonart i per M. Duran, J. Juanhuix i El Ter Chinchilla 
Maria del Pilar Mundet R. Reyero per J. Boadas, 

J. M. Oliveras i X. Sunyer El pessebrisme 
Palamós Figueres per J. Dalmau i Corominas 
per Rosa Maria Medir i per A. Romero i J. Ruiz Trens i carrilets 
Caries Sapena per Josep Clara La ceramica 

Besalú 
Crespia 

Canvistes i banquers 
per Andreu Bover 

perJ. Busquets 
per Joan López per Narcís Gaste/Is La larga 

Lloret de Mar per Jordi Mascare/la 
Les Planes d'Hostoles per Joan Domenech Magiques, pors i 
per J. Campistol, J. Canal i supersticions 

M. Soler Banyoles per Carme Vinyo/es 
per J. Grabuleda i J. Tarrús 

Agullana Els volcans 
per Enrie Tubert Puigcerdá per Josep M. Mallarach 

Olot 
perSebastia Bosom 

Els indians 
per Jordi Canal i More// Segur per Rosa Maria 

per L/uís Costa 
Els Pirineus, Llegendes i misteris de 

Girona Viladrau del Puigpedrós al 

per Caries Vivó per M. Fe/iu, l. López, Puigneulós 
Propers Titols X. López, LI. Pagespetit per Josep Clara 

Palafrugell La pesca 
Cristians de Girona per J. Sala i J. Doménech per Xavier Febrés 

Propers títols per Josep M. Marqués 
Castells vius 

La Jonquera Camós L'estany de Banyoles per C. Vinyoles, M. Toms i 
per Albert Compte perM. Duran per M. Coma i J. Gratacós P.Lanao
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