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La curació i alivi de certes dolencies -quina característica 
patolügica era el desnodriment de l' organisme-, obtinguda per 
diferents subjectes que, vinguts de fora de la comarca, feren vida i 
estada en aquest poble de Viladrau durant llarga temporada; la pre
dilecció que pel mateix tenen nombrosos individuus de diferents 
encontrades de la terra catalana, que hi acudeixen freturosos, no 
solament per a reparar les forces organiques que'ls hi són minvades 
per l' excés de treball que implica la vida i ocupacions quotidianes 
en les ciutats populoses, on la lluita per l' existencia impera, sinó que 
també hi acudeixen per a admirar les encisadores belleses amb que 
la prodiga natura adorna els paratges dels contorns, fent-los atrac
tívols i hermosos, i per a omplir, ensems, l' aparell respiratori de l' ai
re embaumat pels suaus perfums que se sublimen dels calzers 
puríssims d' aroma.tiques flors, han cridat nostra atenció.1 

Aquestes paraules, que provenen del prefaci de la Topografía medica de 
Víladrau, obra del doctor Antoni Ariet Barberis (1872-1951) publicada l'any 
1915, les podríem subscriure noranta anys després. És evident que les moti
vacions dels primers estiuejants barcelonins de Viladrau es referien substan
cialment a alfo d'"anar a fer salut", en un origen sota prescripció medica. 
Aquest estiueig incipient, amb el pas del temps, s' anira consolidant i esde
vindra un factor decisiu d'influencia i transformació del context economic, 
urbanístic, social i cultural del municipi de Viladrau. En aquest treball ens 
hem proposat fer una aproximació a aquest primer estiueig, situat cronolügi
cament en les darreries del segle XIX i el comern;ament del xx. 

Amb unes condicions tan favorables, no és estrany que fossin metges els 
promotors de l' estiueig a Viladrau. 

EL DOCTOR BOFILL I EL DOCTOR CARULLA, PROMOTORS DE L'ESTIUEIG 

El doctor Ramon Bofill i el doctor Valentí Carulla foren els qui van capi
talitzar en gran manera la promoció del primer estiueig a Viladrau. Amb tot, 
no podem deixar de banda el doctor Antoni Ariet,2 alcalde (en el període con
tinuat compres entre els anys 1909 i 1923), metge de Viladrau i deixeble del 
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doctor Carulla. Ariet va esdevenir un gran impulsor local de la higienització 
de les formes de vida rural amb l' objectiu d' assolir-ne la "regeneració i pro
grés", teoria que restaria exposada exhaustivament en la seva Topografía. 

Ramon Bofill Gallés era fill de Viladrau, on va néixer el 28 de novembre 
de 1858, i nét del notable botanic Jaume Bofill i Salarich. Va néixer a Ca 
l'Herbolari pero quan arran de de les guerres carlines el seu pare, Jaume Bofill 
i Noguer, es va arrui'nar, van haver de vendre la finca per pagar hipoteques i 
subsistir. Aleshores, tota la família es va traslladar a viure al mas Noguer, que 
també era propietat seva. El comprador de Ca l'Herbolari era un cosí seu, 
Eusebi Bofill i Bufill, que tenia una farmacia a la plac;a de Sant Agustí Vell de 
Barcelona. Ramon Bofill va anar a estudiar al seminari dels set als deu anys, 
pero aleshores Eusebi Bofill, que se l' estimava molt i el protegia, se'l va 
emportar amb ell a Barcelona, on va fer el batxillerat i va tenir com a company 
d' estudis en Valentí Carulla. De més gran, Ramon Bofill va posar una barbe
ria i allí arrencava queixals. Una vegada, el seu cosí Eusebi Bofill, en tornar de 
París, li va explicar que alfa es feien uns estudis d' odontologia i que, si ell hi 
volia anar, li pagaria el viatge. Ramon Bofill tenia aleshores 19 anys. 

Va aprofitar tant els estudis que va arribar a donar classes a la universi
tat de París, la Sorbona. Al seu retorn a Catalunya, va posar un despatx de 
dentista "modern i científic". Era el primer dentista de Barcelona i només a 
Madrid n'hi havia un altre, el doctor Aguilar. Al despatx d' odontüleg, Ramon 
Bofill va tenir molt bona clientela i amb el seu treball va anar redimint els deu
tes i les hipoteques que encara pesaven en algunes finques del seu pare. 
Sempre va anar a Viladrau, no solament a l' estiu sinó també a l'hivern per 
veure la seva família. Ell era el gran de quinze germans, ja que el seu pare es 
va casar dues vegades. Com a hereu i germa gran va donar carrera a tots els 
germans que ho van desitjar. Es va casar amb Soledat Pasqual de Llanc;a i va 
fer grans reformes al N oguer, per on van passar polítics ( com en Cambó) i bis
bes, i fins i tot hi passava uns dies a l' estiu el cardenal Vidal i Barraquer. 

Ramon Bofill va morir el 3 de juny de 1931 a Barcelona. El 31 d' octubre 
d' aquell any, quan era alcalde de Viladrau el doctor Ariet, en sessió celebrada 
a l' Ajuntament de Viladrau, "va fer ús de la paraula el Tinent d' Alcalde Sr. 
Rabat per proposar que fos posat el nom de l' insigne patrici Ramon Bofill al 
passeig que va des de la font de Miquel fins a la finca del Noguer en testimo
ni de la gratitud que li guarda aquesta població perla protecció que sempre li 
ha dispensat, i com homenatge postum a la seva memoria". 3 Es va aprovar 
per unanimitat. 

Valentí Carulla Margenat va néixer a Sarria (Barcelona) el 5 d' agost de 
1864, "féu estudis de farmacia i de medicina. Fou ajudant a la facultat i als 
trenta-set anys va ingressar al' Academia de Medicina com a farmaceutic. Fou 
deixeble de Coll i Pujol i havia treballat també amb Jaume Pi i Suñer, fent 
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patologia experimental. L'any 1904, als quaranta anys, va guanyar la catedra 
de Terapeutica de Sevilla i el mateix any va venir per trasllat a Barcelona, ocu
pant la vacant del doctor Massó. Com a professor era metüdic i mantenia el 
ritual. [ ... ] anava a classe amb toga i birret, pujava a la tarima amb una certa 
pompa, que real<;ava la seva figura imponent: alt, gros, amb cabell clenxat, 
barba i bigoti ben grans. L' aspecte extern era per ell important i anava sempre 
amb barret de copa. Explicava de manera pausada i ordenada, i amb un gran 
sentit practic. Es va posar molt en les coses de !'Hospital [Clínic] i en fou pre
sident de la Junta, cosa que li va costar molts diners. El 1913 fou nomenat rec
tor de la Universitat [de Barcelona] i ho fou durant deu anys, fins a la seva 
mort, l'any 1923, als cinquanta-nou anys. De la seva obra com a rector es 
recorda principalment la dedicació per a resoldre la qüestió de la manca d' es
cales primaries, que aleshores depenien també de la Universitat. L'any 1914 
fou nomenat marques de Carulla".4 Després d'aquest breu recorregut biogra
fic cal destacar un fet que marcaria el seu vincle amb Viladrau. La necrologia 
que li va dedicar el doctor Jaime Guerra y Estapé ho explica amb detall: "A los 
17 aiios tuvo una enfermedad pulmonar que le postró física y moralmente: siguiendo 
cariiiosos consejos se trasladó a Viladrau para hacer vida de reposo, habitando la casa 
solariega conocida por casa del Herbolari, que pertenecía a su amigo y jefe don Eusebio 
Bofill. Permaneció 16 meses en aquella casa en donde recuperó la salud y robustez 
necesarias para seguir su vida de trabajo. Allí adquirió amistades y afectos para el pin
toresco pueblo en el que halló salud del cuerpo y alma".5 Segons Guerra, cal afegir 
que com a alumne de la facultat va fer practiques a les farmacies dels germans 
"don Segismundo y don Eusebio Bofill" i grades a la seva intel-ligencia i treball 
es va guanyar aviat la seva confian<;a. 

La promoció inicial de l' estiueig a Viladrau gaudiria de l' efecte difusor 
de la professió d' aquests dos personatges en relació a les seves clienteles, 
coneixences i amistats. En el desenvolupament del treball podrem copsar 
l'impuls i la participació del doctor Bofill i el doctor Carulla, amb !'inestima
ble suport del doctor Ariet, en nombrases iniciatives adre<;ades al progrés del 
poble de Viladrau. 

EL TERRENY SANITÓS DE VILADRAU I LA COLÓNIA BARCELONINA 

En relació als atributs saludables de Viladrau associats a la colünia d' es
tiuejants, l' obra d' Ariet recull unes interessants descripcions que creiem que 
val la pena reproduir. Segons aquest doctor, "en aquest poble s'hi reuneix 
durant els mesos forts del istiu una nombrosa y escullida colonia barcelonina 
quines families, van a fruirhi, mentres en altres punts apreta el calor, la bona 
temperatura que regira en aytal recó del cor del Montseny".6 
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En les millares de Viladrau cal esmentar "els auxilis prestats pels aimants 
i entusiastes estiuejadors de la colonia, a l'enfront de la qual, coma capda
vanter, figura l'iHustre doctor Carulla, catedratic de la Facultat de Medecina 
de Bacelona, qui per son amor vers el poble -ont aplega salut en la seva jove
nesa- ve des de molts anys dedicant les seves energies amb voluntat d' apos
tol pera protegir-lo i fer-lo gran. La colünia estiuejanta, que traba en el clima 
d' alhua, en l' atmosfera pura de nostra muntanya, una font de salut, consti
tueix una de les principals deus de riquesa que alimenten al poble; és la que 
ajuda a viure als vems i és la que s'ha de conservar i estimar com a tresor 
incomparable, com a doll abundant de gran valía" .7 

En relació a la climatologia, "el clima de Viladrau és temperat i variable 
en les estacions de primavera i tardar, pero constant i estable en les estacions 
d'hivern i d' estiu. És conegut com a clima sanitós, d' efectes tonic-excitants, 
molt a proposit i convenient per aquells organismes depauperats que neces
siten fort estímul per a reviscolar-se. Es també un clima de complacencia, molt 
indicat pera passar-hi regaladament la temporada d'estiu".8 

I per últim, "el terreny del terme, de naturalesa granítica, amb condi
cions de permeabilitat, que impedeixen la comunicació de l'humitat i retenció 
de l'aigua, i que s'escalfa i refreda rapidament, produint-se variabilitat en la 
temperatura, que impedeix la vitalitat dels germens infecciosos; la configura
ció orografica, de caracter muntanyós enlairat, que dóna escorredor a les 
corrents d'aigua; la situació i exposició de l'urbs; la gran vegetació existent; el 
comeu continuat que dóna lloc al regirament de les terres; la profonditat de 
més de cinquanta centímetres de la capa d' aigua dita subterrania; l' ausencia 
d' enxarcaments d' aigua; l' assoleiament i la ventilació, són circumstancies que 
allunyen les causes directament pertorbadores de la salut i productores de 
mortalitat, de tal manera que, per aquesta ausencia de causes locals d' enfer
metats, mereix el calificatiu de terreny sanitós" .9 

LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS 

La millora de les comunicacions va ser un factor clau en el naixement del 
primer estiueig a Viladrau. La carretera que resseguia el Congost en direcció 
a Vic va arribar a aquesta ciutat el 1849 .10 El ferrocarril també se guia aquesta 
ruta pel Congost, utilitzant la mateixa via que el de Barcelona a Granollers, 
des d' on es bifurcava cap a Vic, ciutat a la qual va arribar el 1875.11 Segons la 
"cronica" de Joan Camps i Prat, la carretera de Seva a Viladrau s'havia pro
jectat l' any 1875:12 "Lo dilluns 25 de febrer de 1895 s'ha donat principi a la 
carretera de Seva a Viladrau, que ja em pensava no poder-la veure ni sols 
principiada de tants anys que es parlava d'ella i s'havia d'iniciar en diferents 
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5 - VILADRAU (ali. 840 m.) • Plas.rn Major 
El Siglo - .Surtida de l'cmto 

L'arribada í la sortida de l'autonmíbus eren tot un esdeveníment a la plm;;a Majal' de 
Víladrau. Foto Roisin 

puestos. S'ha principiat a la Creu de Camp Roig [ davant l' actual pare infantil 
Els Roures] i deixa la que va a Seva a l' esquerra; s' enfila cap a la vinya del 
Prat, el Serrat de can Paraire i passa entre la casa nova i la casa del Prat [ ... ]" .13 

I més endavant diu: "Lo dia 30 de gener (1897) que era dissabte se a feta la 
inauguració de la carretera de Seva a Viladrau, assistin los enginyers del 
Govern i la Diputació, l' empresari Sr. Ferran que viu a Sarria, prop Barcelona, 
s'ha fet el dinar a Sobrevia i ara falta recompondre des de la Creu del Camp 
Roiga l'estació, que ja es procura. Com la gent de palacio sempre van despa
cio. El preu contractat cree que es de 25 mil 500 duros. Ja es veu molt movi
ment de carros i tartanes, pero més sera al fer calor, perque Viladrau es té per 
una petita Sui'ssa, la població creixera molt".14 

El 31 de juliol de 1898, l' Ajuntament de Viladrau arribava a un acord 
amb els "constructors de la carretera", els senyors Ramon Bofill Gallés, 
Joaquin Bofill Nogué, Manuel Cabanas, Serafín Masvidal Godayol i Piedad 
Renom Font. El governador civil els autoritzava a establir "el portazgo en dicha 
carretera [ ... ] pero como quiera que no es su ánimo explotar negocio alguno, desean 
que todo el público quede contento de su procedimiento". Per aixo van renunciar 
"desde ahora al establecimiento del portazgo y demás derechos que puedan tener sobre 
la misma, mediante que el Ayuntamiento se comprometa a conservar y mantener en 
buen estado la carretera, junto con la que quiere construirse de nuevo a partir de des
de el pueblo" (Llibre d' Actes del Ple del' Ajuntament de Viladrau, AAV:l898). 
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El 15 d' agost de 1898, l' Ajuntament nomenava Valentín Carulla i Ignacio 
Bofill per constituir la comissió que havia de fer possible la subscripció volunta
ria "entre vecinos y forasteros" perdura terme la "nueva carretera" (AAV:1898). 

La millora de les carreteres i dels camins vemals fou una de les preocupa
cions constants del' Ajuntament de Viladrau. Ja a inicis del 1900 en trobem mos
tres. Així, el 24 de marc; de 1901, l' Ajuntament de Viladrau "acuerda el arreglo de 
los caminos vecinales de este pueblo". El 5 de maig del mateix any, "se acuerda por 
unanimidad proceder al arreglo de la carretera vecinal desde este confín de la provincia 
con cargo al presupuesto municipal". El 23 de febrer de 1902 hi ha un acord per a 
l'impuls de la construcció de la carretera d' Arbúcies a Vic "pasando por este pue
blo, considerando que una de las principales fuentes de riqueza para los pueblos son las 
vías de comunicación de la cual carece en absoluto este pueblo". El 23 de marc; de 1902, 
l' Ajuntament acorda "convocar una reunión de mayores contribuyentes para sufragar 
los gastos del arreglo de la carretera" (AAV:1901-2). El 9 de febrer de 1903, el mateix 
ajuntament fa una "demanda d' auxili" a la Diputa ció Provincial de Barcelona 
per a la conservació dels 13 quilometres de camí vernal "que de este pueblo se diri
ge al pueblo de Seva, uniéndonos con la vía férrea de San Juan de las Abadesas y estación 
de Balenya, como igualmente con las ciudades de Vich". El 21 de juny de 1903, 
l' Ajuntament informa de l' acord de la Diputa ció, que consistia en el nomena
ment d'un "peón caminero encargado del camino de este pueblo al empalme con la carre
tera de Seva al confin de la provincia hacia Vich" (AAV:1902-3). 

HOSTALS 1 SERVE! DE GIBES 

Una de les fonts que ens descriu el territori explorat pels primers excursio
nistes són les guies que aquests elaboren. Un exemple és la Guia General de las 
montanyas de la regió del Montseny d' Arthur Osona, publicada l'any 1886. En l'iti
nerari número 7, que va de Sant Marc;al a Viladrau, esmenta: "Bon hostal á Cal 
Americano, també á casa la Rita; bons matxos de sella á 5 pessetas al día. En 
l'hostal també procuran guias. Lo mellor es l' Anton Guadayol[a], lo campa
ner".15 Aquest prirnigeni servei de guies i la possibilitat de llogar matxos per 
desplac;ar-se per la muntanya de ben segur que apuntaven canvis en el sector 
serveis de l' economia local de Viladrau. La realitat, pero, és que mancava una 
infraestructura més completa que pogués atraure i hostatjar els nous estiuejants. 

LA CONSTRUCCIÓ 1 LA INAUGURACIÓ DE L'HOTEL BOFILL 

A finals del segle xrx es produeix un esdeveniment cabdal per a l' atrac
ció de l'estiueig a Viladrau: la construcció i inauguració de l'Hotel Bofill. El 17 
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de juliol de 1898, l' Ajuntament concedía el permís sol-licitat per Ramon Bofill 
Gallés "para abrir una zanja en la vía pública al objeto de canalizar agua potable en 
el edificio que acaba de construirse frente a la calle de San Marcial, conocido por 
'Hotel de Casa Bofill' y urbanizar aquella parte de terreno de su propiedad[ .. .] y que 
para ello le era necesario arreglar el arrasante del camino del cementerio, de modo que 
la pendiente que hoy hace desapareciera en lo posible, llenando de tierra aquella parte 
que resultara vacía; y que con el solo fin de adornar la calle en cuestión, solicitaba 
tambíen autorización" (AAV: 1898). 

Resseguim la cronica de Joan Camps: 

Lo dia 8 d' agost de 1898 hem tingut el senyor Bis be i ha dinat 
a la Rectoria amb son acompanyament, en el que també hi havia 
mon nebot Ramon Bofill, que per ell se té de fer la gran fundó de 
la benedicció del grandiós Hotel o Fonda que ha fet construir a 
ses costes al poble de Viladrau. Serien les quatre que emprengue
rem la marxa. Lo habien vingut a recibir amb un cotxe particular 
de dos mules. Al' arribar a Viladrau se hospeda a la Casa rectoral. 
Lo dimarts confirmá i feu la benedicció de l'Hotel i a dinar al 
Noguer, que diu que eren 52 a la taula. Beneí una campana per la 
capella pues la que hi havia yo li havia donada era la de tocar a 
Sanctus a la Ca pella de Santa Maria, aleshores propietat meva [es 
refereix a Santa Maria Savall, sota Sauva Negra, en un extrem del 
municipi de Balenya]. 

Lo dimecres cree fou lo dinar a l'Hotel i per la tarda gran refresc, 
en el que també hi eren els Srs. del Sors amb tots dos cotxes, cree que 
eren 9 persones. Jo hi hauria anat pero al tornar havia de venir el Sr. 
Rector y el Dr. Duran i Bas, Diputat a Corts, que es advocat, lo 
millor de Barcelona i el seu fill, parents de nostre Sr. Rector. Don 
Ildefonso <ligué que hi havia unes 150 persones tots forasters que 
anaren al berenar i molt poble i xampany en abundancia, vins de 
totes menes, licors de tota espécie, pastes i dol<_;os a vessar, diu que 
semblava una Babilónia. Tot molt abundant, jo deia si li costava sine 
cents duros i <ligué lo Sr. "Mil i tot", contant tot el gasto, perqué 
doná a tots els pobres una lliura de carn, una d' arrós, tres lliures de 
pa i una pesseta. 

L' edifici li haura costat com 50 o 60 mil duros que mai los ne fara 
i lo pressupost diu que era de 40.000 duros. Té 50 dormitoris. Sera 
moda com tres o quatre anys, per tenir molta coneixen<_;a; sera per 
tres o quatre mesos i el demés de l' any tancat.16 

Així ironitza l' onde de Ramon Bofill sobre el nou hotel del seu nebot. 
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L'ESTADA DE MOSSEN CINTO A L'HOTEL BOFILL 

El 18 d'agost de l'any 1901, els redactors del setmanari Joventut i mossen 
Jacint Verdaguer van fer una excursió pel Montseny i les Guilleries, amb 
moti u de l' exit de la publicació d' Aíres del Montseny. Baixant del Matagalls, "A 
l' entrada de fose arribarem a Viladrau, i férem cap a l'Hotel, curull d' estiue
jants, molts dels quals parlaven un castella que no tenia res a veure amb 
l' autentica parla de Cervantes. La nostra aparició fou causa d' esverament 
general. Sort de la presencia de Mossen Cinto, que si no, colrats del sol, mal 
vestits i empolsats com anavem, i amb els nostres gruixuts garrots i palloles 
descomunals, ens haurien pres per uns descendents de la banda d'En 
Serrallonga que portessin un segrestat. Aquest era En Monegal, el qual, mal
dant i maleint, fou internat a l'hotel per dos dels nostres gairebé a pes de 
bra<;os. Pujarem a les cambres, ens rentarem i, als pocs minuts, ja refets, irrom
pérem enmig de la concurrencia que ballava, convencérem el pianista que 
deixés el piano, s'hi assegué En Pujula, i toca 'Els Segadors', com qui diu a 
cops de puny. En voleu de protestes? Algunes mamas s' esgargamellaven i ens 
tractaven de mal educats; pero, a les senyoretes de la colonia, que poc abans 
ens menypreaven, aixo els féu el cop, i comen<;aren a transigir. La donna e mobi
le. La majoria dels fadrins se'ns sumaren, i aquell sarau cursi va acabar amb 
un espetec de sardanes que era una gloria. En Busquets deia que estavem 
regenerant Viladrau. Mossen Cinto s'havia quedat a la seva cambra, resant'' .17 

Seria la darrera pujada de mossen Cinto al Matagalls.18 

L'INICI DE LESTIUEIG: PREPARATIUS, VIATGE I MITJANS DE TRANSPORT 

L'estiueig era llarg. No s'ha de confondre ambles vacances d'ara. La bur
gesia, quan arribaven les darreries de juny i comen<;ava la calor, tancava les 
cases de Barcelona i marxava a fora. Tancar la casa era un veritable enrenou i 
demanava temps. Tot es tapava amb fundes blanques de roba de cotó. Es 
guardaven les cortines i les catifes. Els llums s' embolicaven amb paper de 
seda, i també els quadres. I s' omplien els mundos de tota mena d' estris. No 
solament vestits, sinó la bateria de cuina, la vaixella, roba de la casa ... tot allü 
que es necessitava per muntar una casa: la casa de fora. Allí es passaven tres 
mesos llargs, des de Sant Joan, i s'allargava fins a finals de setembre, quan la 
quitxalla havia de tornar als col-legis. 

Jaume Bofill i Ferro (1891-1968) ens contextualitza així la marxa a 
Viladrau per part de Jaume Bofill i Mates (1878-1933): "I a la fi arribava el dia 
de marxar a muntanya, a Viladrau, que no era un lloc d' estiueig distingit, com 
ara [1948), sinó un racó de món a moltes hores de viatge, conegut només per 
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Menjador de l'Hotel Bofill 

uns quants escollits que havien tingut la fortuna de descobrir-lo, per als quals 
venia a significar com una summa de les meravelles campestres. Aquests 
escollits, una mena de secta d'iniciats, en servaven el secret, com si fressat el 
bell país per massa gent, hagués de perdre el seu encant originari. Els prepa
ratius comenc;aven molts dies abans: compra de sabates de cac;ador, vestits de 
fil o de pana, capells de piqué, grans ampolles d' aixarop de poncem o d' or
xata. Tal vegada hi havíem afegit aquell any un barometre d' alc;ades, o un 
petit canó d' artillería que disparava amb pólvora de debo, o un cac;apapallo
nes amb una caixa pera guardar insectes, o unes novel·les de Juli Verne".19 

Segons Bofill i Ferro, "El cotxe d'estació esperava a la porta. Un d'aquells 
cotxes groes, tirats per un cavall macilent, i amb un cotxer lent i abes, brusa 
blava, gorra amb visera xarolada, mal rasurat el pel blanquinós de la barba, 
amb el tirat mig roma mig holandes d' aquella mena de cotxers catalans. Aquell 
viatge, amb els pares, la germana, els germans, la tia fadrina potser, el cotxe 
groe, les maletes i els farcells, era com el viatge vers una realitat més alta i més 
pura, era impulsat per l' anhel del somni d' encarnar-se de nou en la veritat ori
ginaria, guiat, potser, per la passió del poeta, obedient al clam obscur de la 
sang de tata una rac;a, vers el destí de trasmudar en substancia poetica, en una 
valor d'eternitat, la tendresa perla seva terra d'una nisaga de muntanyencs".2º 

Bofill i Mates ens testimonia el viatge epic a Viladrau, en una entrevista 
que es publica l'any 1927: "Hi he passat hores i forc;a temps [al Montseny] 
d' enc;a que era infant. He conegut el viatge epic: les tres o quatre hores en mul 
després de l' estona de carrilet. Al cap d' anys d' anunciar-la sovint, tinguérem 
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carretera i amb ella l'horrida tartaneta troglodítica, i ara, l' automnibus inso
lent" .21 L'arribada de l'omnibus a la pla<;a era tot un esdeveniment; Bofill 
escriu dins "La Nova amor", corresponent al llibre Ofrena rural (1926): 

En arribar els marits de Barcelona, 
troben la feina llesta 
i les mullers que fan rodana 
al voltant de l'automnibus que esbufega xacrós 
i patriarcal s' esbatana 
per despenjar marits de dos en dos 
de la portella i la finestra i la barana. 

Si fem un breu repas en l' evolució dels mitjans de transport a Viladrau 
entre finals del segle XIX i les primeres decades del segle xx, trobem que l' any 
1896 la senyora Piedad Renom y Font -que residia habitualment a 
Barcelona- disposava d'un "Peatón de familia", un "Tílbon" i un "Charret". 
L'any 1909, Francisco Fabregó Pou disposava d'una tartana amb un cavall, l'a
nomenada "tartrana". L'any 1918, Guillermo A. Mac Crory Rigby tenia un 
automobil amb cinc seients. L'any 1927, Joaquin Bofill Bayés tenia tres vehi
cles, un J!Studebaker destinat a lloguer", un J!Federal destinat a omnibus de 
viatgersu i un "Hispanou, mentre que Jaime Fabregó Prat disposava de cinc 
vehicles: un J!Buiku i la J!Buira" de lloguer, dos J!Rochet Sneider coma omni
busos de viatgersu i un J!Hispano com a omnibus de reserva" .22 

La repercussió dels diferents mitjans de transport en l' ordenació urba
nística de Viladrau la trobem reflectida en dues decisions del consistori a ini
cis del 1900. El 26 de gener de 1902, l' Ajuntament acorda que J!el pendiente de 
la plaza sea más suave para las personas, las caballerías y carruajes", i el 2 de febrer 
del mateix any ordena J!a todos los dueíios el derribo y desaparición de 'pedrissos' 
de la parte exterior del edificio" ja que suposen un perill per al transit de les per
sones i els carruatges (AAV: 1901-2). 

CASES PAIRALS QUE ES TRANSFORMEN 

A les darreries del segle XIX hi ha moltes cases pairals de Viladrau que es 
venen o els amos de les quals passen a viure a Barcelona. Aleshores, aquestes 
cases es transformen o es construeix una casa nova a prop per a l' estiueig. 

Uns quants exemples són la Vila, que havia estat propietat de Ramon 
Vila, caporal carlí, que la va haver de vendre -també a causa dels dentes oca
sionats perles guerres carlines- a Pietat Renom, la senyora que passejava per 
Viladrau amb landó. De Pietat Renom passaria als senyors Oriola Cortada. Al 
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mas de Rosquelles, comprat per Joaquim Bofill Noguer, es deixa la casa antiga 
als masovers i es construeix una part nova. L'Espinzella la compren els senyors 
Regas i a poc a poc en transformen una part per convertir-la en estada per als 
estius. La Sala Nova es va aixecar l' any 1871, prop de l' antiga casa de la Sala 
Vella. Sobrevia de Seva la compra Bartomeu Terradas l' any 1880; es deixa a part 
la masoveria i l'any 1901 el seu fill, Bartomeu Terradas Brutau, fa construir al 
costat una torre d' estiueig per l' arquitecte Puig i Cadafalch. O el cas que hem 
esmentat de Ca l'Herbolari, que Eusebi Bofill compra i fa restaurar també per 
Puig i Cadafalch. N' és la prova la bonica reixa de l' enh·ada, on podem llegir: 
"Peta el primer any del segle xx". A Can Gat, a finals del segle XIX també es cons
hueix la casa senyorial que hi ha ara, i es deixa al costat la masoveria. 

Moltes cases pairals quedarien quasi abandonades, pero altres serien 
habilitades, com hem vist, per a l' estiueig. 

LES NOVES CONSTRUCCIONS 

A l' entorn del 1900, ja inaugurada la carretera, s' accelera el ritme en la 
construcció de noves torres d' estiueig. La més antiga és la que va fer construir 
Manuel Cabanes, que era client del doctor Bofill. Aquest li va fer coneixer el seu 
onde Joaquim Bofill Noguer, propietari de Rosquelles, a qui va comprar un 
terreny de 3.100 metres quadrats, una part de la finca de Rosquelles, on ara hi 
ha el que s' anomena Els Til-lers, per la quantitat de 1.500 pessetes. L' escriptura 

Xalet Miquel de Viladrau. Foto Roisin. 
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és del 4 de juny de 1889. Manuel Cabanes hi va construir Can Cabanes i al cos
tat, Can Sacanell. El Castell de la Boruga fou constru'it per Agustí Soler, que era 
tm indiano. El nom de "boruga" correspon a una herba de Cuba. 

En aquells anys, el senyor Riera va comprar la muntanyeta que es va 
anomenar la Sanitat i hi va construir tres cases. Era quan Bartomeu Terrades 
havia encarregat a Puig i Cadafalch la construcció d'una torre a Sobrevia. Van 
anar un dia a Viladrau i l' arquitecte es va quedar entusiasmat amb el paisat
ge. Posteriorment, coneixeria al senyor Riera i aquest li encarregaria les tres 
torres: la torre del senyor Riera, la casa Me Crory i una tercera casa que va 
comprar Rómulo de Miquel. Les torres van ser constru'ides l' any 1905 i 
Rómulo de Miquel, avi dels actuals propietaris, els senyors Boeufvé, la va 
comprar el 1915. La seva filla, la senyora Consuelo de Miquel, que es va casar 
amb Jorge Boeufvé, hi va passar alguns hiverns per qüestions de salut. 
Actualment els senyors Boeufvé encara hi viuen. 

Una altra casa de Puig i Cadafalch és Ca l'Espriu, on va viure el poeta 
amb la seva família i que anys després va ser comprada per la família Torra. 
També són d' aquells primers anys del segle xx la Campana, Can Viñas, Can 
Feliu (davant de la Masia), Can Casanoves, Can Balcells i Can Godó. Anys 
després, encara vindrien les cases d' en Joanic. 

FONTADES, JOCS, ESPORTS, TERTÚLIES LITERARIES 

A l' entorn de l' estiueig s' associaven una serie d' activitats que definien i 
distingien la colünia barcelonina. Aquestes activitats conforma ven l' entrete
niment i, alhora, la vida social dels estiuejants. 

Un dels entreteniments preferits consistía a anar a les fonts dels voltants 
de Viladrau, amb un gotet de plata i anissos. Ariet ho corrobora: "Hi ha un 
bon nombre de fonts, escampades pels contorns, que són també bones i abun
dases i molt anomenades, i, brollant en paratges delitosos, fa que siguin amb 
freqüencia visitades pels estiuejadors de la colonia, que'n fan comuna obli
gació diaria d' anar a beure de l' aigua d' aquella o de l' altra font, car a més de 
l' esbarjo i passatemps que'ls proporciona, els excita i afalaga a provar les qua
litats organoleptiques d' aquell encisador regalim que, lliscant, devalla trans
parent del broc, com arn;a de pur crestall" .23 

Petites excursions, o més ben dit, passejades de tarda. Per fer una excursió 
més llarga, per exemple si volien anar al Matagalls, es muntava gairebé tota una 
expedició. Generalment es llogava un o dos matxos per si noies o persones grans 
es cansa ven. Al tres tardes els estiuejants jugaven al tennis, que estava prop d' on 
és ara l' Ajuntament. També s' assajaven comedies, o es ballava a l'Hotel Bofill. El 
ping-pong suposava un altre entreteniment, com ho era al croquet. 
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Rosquelles i Ca l'Herbolari, a iniciativa dels seus propietaris Jaume Bofill 
i Mates i Jaume Bofill i Ferro, respectivament, van ser l'escenari de selectes 
reunions i tertúlies literaries amb la presencia de Clementina Arderiu, J osep 
Carner, Guerau de Liost, Maria Manent i Carles Riba, entre altres. 

EL VESTUARI DELS ESTIUEJANTS 

El vestuari dels estiuejants tenia una marcada personalitat. Les noies 
anaven sempre amb colors clars, si feia sol amb una ombreHa. Els nois amb 
americana i pantaló blanc de fil o americanes del famós rayadillo. Els senyors 
portaven un barret de palla. Tothom anava ben vestit i arreglat. Molts porta
ven un bastonet, més que per recalzar-se, per fer bonic. 

LA CRÓNICA SOCIAL DE LA COLÓNIA DE VILADRAU ENTRE EL 1908 I EL 1914 

L'Estiuada, diari que es va publicar a Sant Hilari Sacalm en el període 
compres entre els anys 1908 i 1914, els divendres durant el període estiuenc, 
va representar el mitja de comunicació i una autentica cronica social de la 
cofonia d' aquest poble de les Guilleries, pero també va incloure les coHabo
racions del doctor Ariet, així comuna secció anomenada Notes comarcals, en la 
qual apareixien les notícies que reflectien fonamentalment la vida social de 
Viladrau. D' aquestes notes corresponents a Viladrau, que ens donen una 
informació forc;a precisa sobre la cofonia així com de les millares del poble, 
n'hem fet una selecció. 

L'any 1908, el 17 de juliol (en el número 4), s'informa que "la concorren
cia de forasters que venen a passar l' estiu en aquest poble es nombrosa, y ja 
comensa a pendrer l'aspecte d'una populosa vileta". L'l d'agost (número 6), 
M. Cantarell, mestre de Viladrau, reclama la dignificació de l' edifici destinat 
a escola pública, argüint que "un poble que solsament es preocupi d' alsar 
cases y chalets, pero que resti indiferent devant d'un edifici-escola ruinós, 
no's pot anomenar en cap manera poble culte". 

L'any 1910, el 8 de juliol (número 26), anuncia que "va aumentant cada 
día la arribada de families que venen a n' aquest poble per passar la tempora
da d'istiu. Fugen dels calors depriments de la Comtal Ciutat y venen a buscar 
els aires oxigenats, tonics y excitants que circulen per nostra comarca de la 
vessant N. del Montseny. Trovarán aquest any nostres estiuejadors diferents 
mellares que s'han realisades en nostre poble, aixís urbanes com particulars, 
que trascendeixen altrement en profit y ventatge dels vehins y contribuyents. 
Una de les ben encertades, a nostra manera de creurer, es la que s' es feta ab 
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l'aixecament d'un gran edifici adjunt al gran Hotel Bofill. Aquesta reforma 
resulta de tanta comoditat pera'ls senyors de la Colonia estiuejanta, que mer
cés a ella tindrán un ample clós apropósit pera reunirse y formar societat per 
la temporada d'istiu, quins socis concurrents trovarán medis d'esbarjo, plaer 
y explai, contribuhint ab aixó no poc a fer més platxerioses les tardes y ves
prades de la temporada. Altre de les mellares, es la que per part del 
Ajuntament s' es feta en el carrer de la Rectoría, a l' entrada del poble: s'ha 
aixamplat aquesta vía de tal manera que ara resulta molt fácil passar ab 
carruatge automóvil sens perill de cap mena. Ja era hora que desaparegués 
aquell estret viarany, en benefici de les persones, dels edificis colaterals y del 
ornament públic". El 6 d'agost (número 30), publica que "dona gust veurer 
nostres camins y passeigs dels contorns del poble a l'hora del captart, ocupats 
per bona part de nostra colonia estiuejanta, puix es gran y son molts els que 
aprofitant les hores de frescor surten a esbargirse y a fer excursions fins a les 
fonts, que son mol tes y d' aigua pura, fresca y cristallina en tates elles". El 19 
d'agost de 1910 (número 32), informa que "s'es ja constituida la Junta organi
sadora de les festes y actes d' esbarjo que se celebraran durant la present tem
porada en el saló del Casino del Hotel Bofill, obert aquest any al públic. El 
senyor Bofill, qui no perdona medis ni repara un sol moment en sacrificarse 
pera beneficiar a nostra Colonia estiuenca, tingué la bona idea d' aixecar un 
edifici adjunt al Hotel Bofill, al objecte de que hi hagués lloc apropósit pera 
concorrehi quantes persones tinguessin gust formant una societat. La Colonia 
estiuejadora ha correspost de bon grat adherintse a l' obra per lo práctica que 
resulta, nomenant una Comissió pera que dirigeixi aquesta societat que s' es 
formada y cuidi d'indicar y portar a la práctica un bon nombre de festes y 
diversions, pera passar distreta y alegrement la temporada d' estiueig. La jun
ta organisadora, que fou votada per unanimitat, se compón dels següents 
senyors: Dr. V. Carulla, Dr. J. Cabot, D. C. Baró, D. B. Ferrer, D. J. Juliá, D. J. 
Mon, D. F. Riera y D. A. Ariet, persones de reconegut amor a nostra terra y en 
especial a nostre poble y que secundant els bons propósits del senyor Bofill, 
procuren fomentar la vinguda d' estiuejadors, per aumentar la colonia, que tant 
satisfeta y a pler s'hi trova, per les bones calitats del clima del país y per les 
bones diversions y passatemps que se'ls procura. Merces, donchs, a aquesta 
Junta, fruirem aquest estiu d'una temporada divertida y regalada ab més 
amplitut que'ls passats estius. Está ja nostre poble ple de families forasteres, 
donant així lloc a un gran moviment de població pel concurs de transeunts 
anants y vinents amics de les families estiuejadores, lo que porta també un 
creuhement d' automóvils que causen magnífic aspecte en aquesta encontrada 
del Montseny". En el mateix número es notifica que "s' es re buda una colecció 
de postals d'hermosos paissatges dels contorns del poble, que dona gust mirar 
per lo ben acabada y escullida; n' es depositari y venedor l' estanquer Sr. J. 
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La font d'en Miquel. Foto Roisin. 

Armengou. Se n' acaba un altre colecció a colors, que resultará també hermo
sa". El 2 de setembre (número 34), ens informa de la visita del "Diputat a Corts 
senyor Ventosa, [el qual] fou obsequiat ab un apat que se serví en el Hotel 
Bofill que ademés de lo suculent fou molt agradable per la malta amabilitat 
que tingueren el duenyo senyor Bofill i l' administrador senyor Font que sap 
cuidar molt be les coses que li pertanyen. Després del dinar y d'un rato de 
sobretaula a dos quarts de quatre sortí per Balenyá ab l' automóvil del Sr. 
Balcells, persona molt amable que prestá el seu auto marca H. S.". I més enda
vant: "El dia 28 tingué lloc en el santuari de la Mare de Deu de l' Arola, l' Aplec 
católic per demostrar als concorrents que foren en gran nombre llur relligiosi
tat y reiterar la ferma adhessió al Sobirá Pontífice. Parlaren oradors notables 
com en Bofill y Matas que estigué a gran altura, el Pare Siguan, franciscá, que 
ab una oratoria hermosa y enérgica resumí els discursos y el senyor Mon y 
Bascós que s' estengué ab llargues consideracions históriques". 

L' any 1911, el 7 de juliol (número 38), s' anuncia que "Nostra colonia 
estiuejadora comensa a pendrer possessió dels pisos y torres que tenen lloga
des per la presenta temporada y seran també nombrases les families que pas
saran l'istiu entre nosaltres". També ens informa que "l' Ajuntament, ab bon 
acert, ha comensat a omplenar els sots y xaragais dels carrers desempedrats, 
quals sots y xaragais foren produits per les plujes del hivern, al correr l' aigua 
reventa per damunt la superficie poc compacte dels mateixos". Igualment, 
"ha fet construir una acera ab bordó de pedra picada que s' exten per enfront 
de la casa del Comú y paret de !'Iglesia parroquial, essent una mellara útil, 
que reporta grans ventatjes pel tranzit dels vehins y perqué defensa l' arbrat 
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plantat al liare del carrer, de les trompades dels carros mal menats per carreters 
que' s procupen poc de guiar be el vehícol". El 14 de juliol del mateix any (núme
ro 39) s'informa de la carta rebuda del diputat a Corts Joan Ventosa y Calvell, 
amb moti u JI de la subasta del tras tercer de la carretera d' Arbucies a Vic". El 28 
de juliol (número 41), hi trobem unes suggeridores referencies a l'Hotel Bofill: 
"Bell aspecte ofereix y impresiona agradablement a la vista, el saló del Cassino 
instalat a n' el Hotel Bofill, desde que s'hi han fetes les hermoses decoracions 
pictóriques. Aquestes pintures l' embelleixen marcadament donantli un aspecte 
tant sumptuós, que verament escau y está indicat per l' obgecte a que s' el desti
na. Don Ramón Bofill propietari, no escatima medis pera complaurer als con
currents al establiment, coadjuvant y refermant els seus propósits y desitjs, el 
laboriós y simpátic administrador senyor Font, a qui secunda admirablement la 
esposa llur. Tot aixó fa que' s dongui bon tracte a les families que hi passan la 
temporada d'istiu y que aquestes, que son nombrases, vegin realisades les 
seves pretensions, aixís com el propietari y administrador obtinguin un éxit 
cada temporada més crescut, que serveix de brillant corona pera cobrir la testa 
del laboriós vencedor". El 4 d'agost (número 42) ens informa que Jldevant d'es
cullit públic mostrá, la setmana passada, en el saló del cassino del Hotel Bofill, 
la seva agilitat en cartomancia y escamoteix el conegut y popular prestidigita
dor Caballero de Gurt, fent passar bona vetllada als concorrents". I afegeix que 
JI cada dia arriven families que surten de Barcelona empesos per la calor, pera 
fruir en nostre poble de temperatura més fresca y agradable. Están ja tots els 
pisos y torres ocupats y son moltes les families que viuen en el Hotel Bofill y 
fonda Rita". L'll d' agost (número 43) diu: JI cada dia es més animat y més lluhit 
el ball, que en el grandiós saló del cassino del Hotel Bofill, s'hi dona totes les 
vetllades. La concurrencia al meteix de gran nombre de hermoses y gentils sen
yoretes de la colonia, quines belleses y finures encantan, atrau a un estol d' ai
madors jovincels que forma tot plegat un ric y simpátic conjunt que dona goig 
de contemplar". S' anuncia també la preparació de la funció de teatre Talía pels 
JI comics aficionats" de "La Garba Montsenyenca". 

S'inicia l'estiu de 1912 (28 de juny, número 49), ambla cronica següent: 
JI corredi<;es, corra-cuites, tráfecs, esterrajament y neteja de sastres, balcons y 
vidres, endre<;a de mobles y ventilació de cambres, pera donar bona acullida a 
les moltes families que aquest istiu tindrem entre nosaltres es lo que' s veu y 
s' arrepara cada dia en aquest poble. Tartanes y cotxes que fan la va y vé del 
poble a l' estació de Balenyá pera concluir les families estiuejantes procedentes 
de Barcelona es lo que comensa a notarse ja. Bon nombre son les families que 
tenim, y totes les cases ben acondicionades son llogades per la present tempo
rada. L'Hotel Bofill, la Fonda Rita tenen demanadi<;a d'hostatges, de modo que 
promet tot d'una, ésser la present, una bona temporada. Procurarem complau
rer y afalagar als nostres estimats hostes tot lo que podrem y tant com sabrem, 
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pera que l' estada en aquesta població del Montseny els hi siga d' allá més fala
guera. Els camins, passeig y fonts están ben arreglats y l' Ajuntament, ab bon 
acert, fa engravar tres tro~os de la carretera en el paratge nomenat 'soleia dels 
Molins', coadjuvant en l'import dels gastos dos o tres individuus de la colonia, 
despareixent de aquesta manera tres revolts sorrencs que dificultaven un xic la 
marxa dels automóvils y carruatges. Ab aitals arreglos será més platxeriós el 
camí y menys costosa la circulació per aquell lloc". El 5 de juliol (número 50), 
"molt avansats están ja els travalls de la carretera Arbucies-Vic, tro~ tercer que 
passa per nostre poble". El 12 de juliol (número 51), "nous hostes estiuejants, 
arriban cada dia en nostre Viladrau. Els passeigs comensen a ésser concorreguts 
pels senyors que forman la colonia y don gust y satisfá'l cor, al veurer en la cara 
llur, els senyals de satisfacció y complacencia". El 19 de juliol (número 52) s' in
forma que "s'ha rebut una bonica coHecció de postals que' s de lo mellar que 
s'ha tira t. L'Ignasi Armengou estanquer d' aquest poble ha tingut bon acert y 
especial gust en escullir punts de vista y paratjes hermosos pera fer confeccio
nar la coHecció. Per lo hermoses que son resultan bastant económiques de 
preu". El 16 d'agost (número 56), "son moltes les families hostatjades en el 
Hotel Bofill trovantshi tant a plaer que no poden de cap manera amagar la satis
facció que tenen. El Salo de Pestes de la Colonia es cada vegada extraordinaria
ment concorregut per les families estiuejants. Cada vetlla una diversió de una 
o altre mena y de bon tó, fa passar joyosament les hores an els concurrents que 
traban curta la estona y esperan ab bon desitj arribi la del endema per tornar a 
fruir amb satisfacció. Se prepara ja la Colonia pera fer grans festeigs per la dia
da de la festa majar". El 30 d'agost (número 58) s'anuncia que "malta animació 
y bon humor regne aquest any en nostra Colonia estiuejanta y en nostre poble 
pera celebrar la Festa Majar". El programa era el següent: "Agost, 18. Concurs 
de Lawn Tennis; 25, concurs de tir al blanc pera Damiselles (primer premi una 
magnífica copa Viladrau obsequi de la colonia, hi haurán altes premis); 28, con
cert en el saló de festes del Hotel Bofill; 31, concurs de tir de colom organisat 
pels renomenats campions senyors Gat Gorina, Soler. Setembre, 1, Ball infantil 
en el saló del Hotel Bofill; 4, festa de la mainada; 7, vigilie de la feste majar, 
repartiment de bonos als pobres del poble; y 9 díes de la Festa Majar, concerts 
musicals dirigits pel profesor Lambert. Grans balls de societat en el saló de fes
tes del Hotel Bofill, balls en el envelat y sarau. Focs japonesas a la tarde y her
mós castell de focs artificials a la nit; 10, tornaboda general en alguna de les 
fonts properes. Com de costum hi haurán esplendentes festes relligioses, ofici 
ab musica ab assistencia de l' Ajuntament en corporació y rosari cantat, ab 
orquesta, per la tarde". 

El 15 de setembre (número 60) ens informa que "el dia 10 se feu la torna
boda general, anant molt gent a la capella de la Mare de Deu de l' Arola, pera fer 
la despedida de la festa que li donarem comiat ab un berenar y unes ballades". 
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Comern;a un nou estiu, i 1'11 de juliol de 1913 (número 63) L'Estiuada ens 
explica que "l' Ajuntament te molt arranjats els carrers i passeigs dels contoms 
del poble, per a que siga més agradosa i placentera la estancia en ell i més facil 
el passejar per les afores. I les obres en construcció de la capella fonda que 
s'aixeca col·lateral a l'iglesia parroquial van cada dia en aument". El 18 de 
juliol (número 64), /1 a l'hermosa plac;;a del Doctor Carulla inaugurada l' any 
passat, ont hi creixen ufanosos els tils, marronyers i abets que s'hi plantaren, 
s'hi construeix un seient a tot el voltant de dita plac;;a: guanyará amb aquesta 
construcció moltíssim i será la millora que' s realitza, escaienta per tots els 
veins". El 25 de juliol (número 65) ens informa que "se prepara la festa d'i
nauguració [de la capella fonda] pel mes d' Agost, tractant-se de celebrar-ha 
amb gran pompa, per lo que ja s'ha contractat una de les prinicipals orques
tres de la ciutat de Vic". Així mateix, "les barberies den Cinto, i den Paula, han 
sigut restaurades, produint molt bon efecte les pintures, que ornejen les por
tes foranes, fixant amb sos colors vius i llampants, l' atenció del public, que no 
s' amaga de fer-ne elogis". L'l d' agost (número 66), "per a facilitar l' esbarjo i 
distracció dels estiuejants aficionats al Tennis, s' está construint una pista de 
gran capacitat, en terrenys propietat del duenyo de l'Hotel Bofill en la que 
podran divertir-s'hi els que senten inclinació envers aquesta mena de Sport 
avui tan corrent i exercitat entre la distingida societat jovenil". I /1 amb molt 
bon acert l' Ajuntament ha acordat construir un carro-bota per a regar els 
carrers, al objecte de minorar la polssaguera, evitar el surament de volves per 
l'atmosfera i l'inspiració o introducció de partícules terríes an el aparell respi
ratori, que salen causar molesties i poden esser perjudicials". Més endavant 
es fa saber que "el dia 15 d'agost s'inaugurara la capella fonda recenment 
construida" (número 68). 

L'any 1914, el 10 de juliol (número 73) "es pot ja donar coma cosa segu
ra l'instaHació an aquest poble d'una línia telefünica a cárrec de la Compañia 
Telefónica del Vallés. Aquesta línia s'unirá ambla Xarxa Peninsular i d'aquí 
es podrá telefonar onsevulla que convingui i hi hagi com es natural estació 
receptora". El 24 de juliol (número 75) ens informa que "novament s' és 
col·locada una Creu de fusta en el turó de Matagalls, en sustitució de la que 
havía sigut malmesa pel llamp esfereidor. La senyoreta Pietat Renom accedí 
als desigs que tenien els vems de Viladrau, de que hi fos restablerta en aquell 
lloc enlairat la Creu venerada". També avisa que "ha entrat ja en función esti
val l' Agutzil d' aquest poble, persona a qui se li tenen encomanades per 
l' Ajuntament la neteja dels carrers i la vigilancia dels captaires, per a no dei
xar-los pidolar en virtut d' ordres expressament dictades". I el 5 de setembre 
(número 81) publica la notícia següent: "el dia primer del corrent mes va inau
gurar-se el teléfono, havent-se amb l'instaHació del mateix omplert un buid 
que temps feia existía en aquest poble. Ha merescut l' aplaudiment general". 
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ELS EDIFICIS DE CARÁCTER PÚBLIC L' ANY 1915 

L'any 1915, segons Ariet, els edificis de caracter públic de Viladrau "són 
la Fonda den Rita, o de ca la Rita, que esta situada a la plac;a major, té nom
brases habitacions i bons locals destinats a menjadors. L'Hotel Bofill, construit 
de planta nova fa uns quinze anys, té un gran nombre d' espaioses habitacions 
que reuneixen exceHentes condicions pera hostatge. Esta emplac;at en un deis 
carrers forans del poble, rodejat de jardí, amb vistes al Montseny. En la part 
de l' edifici que mira a migdia hi ha un gran saló, que serveix per a reunions i 
per a celebrar les festes i diversions que la colonia estiuejanta es proporciona 
durant l' estiuada. A la part del davant de I' edifici hi ha un gran saló destinat 
a cafe públic i un altre per a billar. Tant a la Fonda com a !'Hotel procuren ser
vir esmeradament a les persones que s'hi hostatgen, que són en gran nombre 
durant I' estació d' estiu. L'hostal de cal' Americano, que és un deis més antics, 
és ben conegut pel bon tracte que s'hi dóna i perque resulta l' estancia amb 
més economía. A més del cafe públic de !'Hotel hi ha també el den Ventura". 24 

EL TRASLLAT DEL CEMENTIRI 

El trasllat del cementiri, amb el consegüent allunyament respecte al 
poble, fou una millora substancial en I' ordenament sanitari i urbanístic de 
Viladrau. Ho explica un document amb data del 7 de desembre de 1899: "Los 
que suscriben, Alcalde y Cura Párroco del pueblo de Viladrau, deseosos siempre de la 
prosperidad del pueblo y salubridad de los habitantes y teniendo en cuenta la mucha 
afluencia de forasteros, y muy en particular la numerosa colonia veraniega que acude 
en el mismo, han convenido de común acuerdo con el Ayuntamiento construir un nue
vo cementerio en sitio conveniente tanto para intereses generales, como beneficiosos 
para la salud pública. Y como quiera que dicha obra ha de importar una respetable can
tidad y el Municipio no cuenta con medios suficientes para realizar tan importante 
mejora, han de valerse los infraescritos de las voluntades de las personas piadosas y 
caritativas. En su virtud ambos firmantes por la ostentación que representan han con
venido delegar a Don Ramón Bofill Gallés para que, dado su valioso arraigo, e interés 
que siempre ha demostrado en los intereses generales, y en especial en los de este pue
blo, recoja todos los donativos que voluntariamente hagan las personas que quieran en 
algo el bien común de este pueblo y deseen allegar recursos para realizar una obra de 
tanta trascendencia. Firmado: José Masnou Juan Puigdollers (Cura párroco)".25 

En un acord municipal del 25 de novembre del 1900 s'explica que es va 
elegir, "en una reunión celebrada por la mayoría de los Señores que componen 
anualmente la colonia veraniega de este pueblo", una comissió formada per 
Ramon Bofill, Manuel M. Pascual de Bofarull, Francisco Moas i Juan 
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Puigdollers ("cura párroco"), perque "abrieran una suscripción voluntaria entre 
los Seíiores veraneantes con el fin de allegar fondos para la construcción de un nuevo 
cementerio que reima las condiciones de higiene necesarias, manifestando tambien que 
el móvil que les indujo a tomar semejante resolución no fue otro que el de querer dar 
una muestra de gratitud a todos los vecinos del pueblo en general, y a este fin dotar
les de una mejora de tan suma utilidad e importancia que de ella depende la salubri
dad pública, y el benestar de la población, porque de no ser asi, dejarían de acudir a 
ella todos los forasteros veraneantes, única riqueza del país, por el peligro que habría 
de que se desarrollase una enfermedad infecciosa o epidémica, la cual podría causar 
fatales consecuencias, no solo a los vecinos del pueblo, sino que tambien a todos los 
forasteros en general. Diciendo seguidamente que el referido proyecto de cementerio 
nuevo, está ya del todo terminado y satisfecho todo su coste, y que lo regalan genero
samente al pueblo". La corporació municipal suplica a l'autoritat "se digne acor
dar el cierre definitivo del antiguo cementerio de este pueblo no permitiéndose la inhu
mación de los cadáveres en el mismo, y la autorización para ello del nuevo contruido" 
(AAV: 1900). Amb data del 29 de desembre del 1900, l' Ajuntament va decre
tar el tancament del cementiri. Pero no va ser fins al 22 de maig de 1911 que 
el governador civil de la província va acordar l' autorització perque es proce
dís a l'exhumació26 (28 de maig de 1911, AAV: 1910-12). 

El 16 de juny de 1912, havia quedat "completamente exhumado y libre de toda 
osamenta, el campo que en su día fue cementerio antiguo de esta población, y explana
do todo el terreno que el mismo ocupaba, formando un semicírculo de plaza bastante 
extenso a proposito para poderlo convertir en sitio ameno y agradable causando ya en 
la actualidad un efecto bastante placentero con solo haber plantado en el mismo, algu
nos árboles y reconstruido la pared de cerca, para el sostenimiento de sus tierras". Per 
aconseguir-ho, "la generosidad e hidalguía, tantas veces demostrada, por el protector 
de este Municipio y entusiasta veraneante de este pueblo el Ilmo. Sr. Doctor Don 
Valentín Carulla Margenat, ha hecho que pudieran llevarse a cabo aquellas obras, en 
virtud de haber contribuido con su óbolo, a una cantidad igual a la invertida por el 
Ayuntamiento para dicho objeto, con lo cual, no solo ha aminorado la carga del 
Municipio, sino que ha demostrado una vez mas, el cariífo que profesa a todos los habi
tantes de esta localidad y su colonia veraniega". En conseqüencia, "la corporación 
municipal acuerda por unanimidad, que no solamente se den las gracias a dicho seíior 
por su generosa y expontánea donación, sino que tambien conmemorar su nombre a 
perpetuidad, por las razones expuestas, rotulando la plaza nuevamente construida y de 
que se lleva hecho mérito, con el nombre de 'Plaza del Doctor Carulla' y que al efecto 
se mande construir una lápida que deberá colocarse en un sitio visible con la inscrip
ción expresada" (AAV: 1912-13). El doctor Camlla, amb data de 20 de juny de 
1912, contesta agralt i afirma que aspira a "poder continuar contribuyendo a medi
da de mis fuerzas, hacia mis dos ideales que acaricio de abolengo, mi pobre Hospital 
Clínico y mi Viladrau" (23 de juny de 1912, AAV: 1912-13). 
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La pla9a del Doctor 
Carulla, inaugurada 
el 15 d'agost de 1912 

LA INAUGURACIÓ DE LA "PLASSA DEL DOCTOR CARULLA" I L'HOMENATGE 

Amb paraules del mateix doctor Ariet, "l'estiu de l'any 1912 s'inaugura 
oficialment la plac;a, dedicant-la al molt iHustre Dr. D. Valentí Carulla i 
Margenat, catedra.tic de la Facultat de Medecina de Barcelona, pera perpetuar 
així a la posteritat el seu nom, en just tribut d'homenatge per lo molt que dit 
senyor ha fet en benefici de Viladrau. Se rotula 'Plassa del Doctor Carulla'".27 

Efectivament l' Ajuntament, en sessió del 16 de juny de 1912 i per iniciativa de 
l' alcalde Antoni Ariet -tal com hem vist anteriorment-, acorda retolar amb 
el nom de plac;a del Doctor Carulla la que resulta de la urbanització de l' antic 
solar adjacent a la ca pella de la Pietat. La inauguració tingué lloc el 15 d' agost 
del mateix any, al matí, amb el descobriment de la lapida de marbre que con
tenía, gravada en or, la nominació. 

Després de la cerimonia oficial amb els corresponents parlaments i ja inau
gurada la plac;a, els concurrents es congregaren en "l' espaiosa sala del Hotel 
Bofill" per celebrar un apat organitzat per la cofonia d' estiuejants, "qui s' asso
cia a la festa oficial oferta pel poble al doctor Carulla". La llista dels senyors 
comensals estava formada per: Iltm. Sr. Dr. D. Valentí Carulla y Margenat, Dr. 
D. AntoniAriet (batlle), D. Martinia Font (jutge de pau), Mn. Ramón Vila (eco
nom), Miquel Albiñana, Felicia Alcover, Carles Baró, Jaume Blanch, Jaume 
Bofill Ferro, Dr. Jaume Bofill y Matas, Joan Bofill Combelles, Joaquim Bofill y 
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Noguer, Josep Bofill y Gallés, Ramon Bofill y Gallés, Josep Bori, Dr. Josep 
Cabot, Josep Cabré, Domingo Carrió, Josep de Canals, Francisco Carulla, 
Carles Cortés, Manuel Costa, Pere Catasús, Dr. Josep M. Espinós, Mn. Joan 
Estrany, Antoni de Febrer, Benet Ferré, Josep Ferré, F.T. Figueras, Frederic Gal, 
Artur Inglada, Josep Juliá, Adolf Mas, Pelay Mas, Salvador Millet, Antoni 
Miquel, Dr. Joan Mon, Manuel Mundó, Jaume Novellas, Pere Pagés, Salvador 
Pala, Mn. Josep Palau, Lluis Planas, Francisco Pradell, Francisco Puig, 
Francisco de Puig, Francisco Pujol, Francisco Riera, Lluis Rull, Tiberi Sabater, 
Emili Sagarra, Celestí Sagrista, Alfons Salvans, Francisco Salvans, Dr. Ramon 
San, Joan Sans, Emili Soler, Josep Soler Palet, Pau Subira, Josep Sust, Josep M. 
Tapis, Mn. Manuel Tarrades, Lluis Torras Garell, Valentí Ventura, Gayeta 
Vinzia i Vicens Viza. 

El parlament que efectua el doctor Carulla despren una gran exquiside
sa de formes envers l' Ajuntament, i amb una gran dosi d'humilitat afirma: 
"una protesta me pertoca fer, y es l'haver individualisat el rótul amb el mot 
doctor; que nomenant la pla<;a simplement Carulla representava de bo y 
millar lo que devía ser y lo qu'en esperit devíeu volguer que fos: aixó és ... 
pla<;a dels forasters ... com si diguéssim homenatge a la Colonia".28 

No voldríem deixar de citar els noms d'altres estiuejants que no surten 
en aquesta cronica, com per exemple els senyors Bel, Isamat, Planas, Planells, 
Gubern, Ariza, Serra, Feliu, Mañé, Boeufvé i molts altres. Les famílies de 
molts d' ells encara estiuegen a Viladrau. 

LA CONSTRUCCIÓ I LA INAUGURACIÓ DE LES ESCOLES 

Amb data del 20 de setembre de 1914, l' Ajuntament accepta un oferi
ment del doctor Carulla, consistent en el pagament de l'import del valor d'un 
solar "suficiente y capaz", de prop de 45.000 pams quadrats de terreny aproxi
madament, per ser destinat a la construcció d'edificis pera Escales Nacionals 
d' ambdós sexes amb habitació per als respectius mestres, així com una casa 
consistorial amb les dependencies municipals necessaries, i agraeix l' altru'is
me demostrat pel doctor (AAV:1913-15). 

Amb data del 27 de setembre de 1914, l' Ajuntament accepta l' oferiment 
gratuil de l'arquitecte Luis Planas Calvet, consistent a fer els planols i con
feccionar els corresponents plecs de condicions tecniques per a la construc
ció de l' edifici projectat per a dependencies municipals, casa consistorial i 
habitacions per als mestres "debido no solamente al gran amor que tiene a la 
ensefíanza, sino que tambien al gran cariño y estima que profesa a esta población 
por razón de los muchos años que le ha servido de albergue durante la temporada 
veraniega" (AAV:1913-15). 
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El 25 de novembre de 1914 s' efectua l' escriptura per a la venda perpetua 
d'un terreny de la parroquia de Viladrau a favor a l' Ajuntament, pagat pel 
doctor Carulla. 

El 5 de setembre de 1915 s'inaugura la "Escuela de niiios" (AAV:1915-16). 
Com que s'havia construi:t també l'habitació per al mestre, ara restava cons
truir l'habitació per a la mestra i un saló independent de l' edifici per als actes 
de cultura i educació "de pequeifos alumnos". Per a la continuació d' aquestes 
obres l' Ajuntament fa menció de la subscripció economica de la "colonia vera
niega" promoguda pel doctor Carulla. Per finalitzar l' obra, només falta va 
construir la nova casa consistorial, i a causa l' escassetat de recursos que patia 
el municipi es propasa la venda de l'antic edifici (31 d'octubre de 1915, 
AAV:1915-16). 

Finalment, el 8 de setembre de 1916 s'inaugura el grup escolar i la casa 
consistorial i, a proposta de l' alcalde Antoni Ariet, es nomena el doctor 
Carulla fill adoptiu i predilecte de Viladrau, perla seva obra altruista en bene
fici del poble (AAV:1915-16). 

El 3 de desembre de 1916, el doctor Carulla donava al' Ajuntament 500 
pessetes per a les obres de subministrament d' aigua potable de les escales i la 
casa consistorial, amb la condició que es concluís mitja ploma al diposit que el 
doctor tenia pensat construir al camp contigu a l' edifici consistorial per desti
nar-la al rec del "tennis" que volia construir i per a l' "escas ús particular". 
Aquest camp de tennis "podrá servir a la vez para esparcimiento y recreo de los 
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Casa Consistorial 

L'Ajuntament i les escales s'inauguraren el 8 de setembre de 1916 
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alumnos de las Escuelas, pudiendo utilizar los sobrantes para el riego del arbolado del 
paseo" (AAV:1916-18). 

El 4 de maig de 1924, l' Ajuntament acorda, sota la presidencia de l' alcal
de Serafín Masvidal Godayol, "colocar el retrato o efigie del expresado Seíior 
Marqués de Carulla en lugar preferente y visible del salón de sesiones de la Casa 
Capitular en demostración del afecto que se le guarda y el agradecimiento que se le 
tiene y a fin de que su recuerdo quede perenne en generaciones sucesivas" 
(AAV:1924-26). 

S' ACABA LESTIU: TORNAR A LA CIUTAT 

Arriba va la fi de l' estiu i Bofill i Mates confessava: "El Montseny és la 
meva patria poetica. Molts versos meus són dictats per la melangia anual de 
deixar-lo, en venir la tardor".29 El següent poema, amb el títol "Deixo la mun
tanya", reflecteix aquest moment: 

Deixo la muntanya, 
torno a la ciutat. 
Una pols estranya 
de camí engravat. 

m' envolta. És la prosa 
que ja ha comern;;at. 
¿Qui sap on reposa 
man esperit cansat? 

Quan la polseguera 
s' aclareix lleument 
guaita fixament 
cap al meu darrera. 

Guaita avidament. .. 
i veig les muntanyes 
qui em miren, estranyes 
a man sofriment. 

Tinc l' anima als ulls .. . 
Me'ls sento remulls .. . 
Hi passo la ma ... 

74 



Al tornar a mirar, 
s'ha fos l'horitzó ... 
més l'extasi. .. no! 

Amb la fi de l' estiu també arribem a la fi d' aquest treball que, com s'ha 
pogut comprovar, no ha pretes esgotar el tema del primer estiueig a Viladrau, 
amb les seves múltiples derivacions, que ens havíem proposat. És ben veritat 
que hem apuntat o encetat aspectes que de ben segur podran ser tractats més 
exhaustivament en un futur. Tan sols hem intentat reconstruir i recuperar la 
historia del primer estiueig, protagonitzada conjuntament pels estiuejants 
barcelonins i el poble de Viladrau. 

Volem agrair la coHaboració del senyor Jacint Corbella, la senyora Pilar Fuster 
de Carulla, el senyor Marc de Semir, el senyor Ramon Pages, mossen Antoni 
Pladevall, el senyor Angel Rabat, el senyor Angel Serradesanferm, el Museu de 
la Gabella d' Arbúcies i l' Ajuntament de Viladrau. Les imatges han estat cedides 
pel senyor Angel Rabat. 
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