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Viladrau i la postal antiga
Xavier Jordi majem

Dedicatòria: “A Ernest Boix Felip el meu mentor  
en la afició a les postals antigues”

Tot va començar quan vaig finalitzar la restauració de la meva casa a 
Viladrau. Hi havia un petit tram de paret buida que calia omplir…vaig 
visitar un parell de botigues d’objectes antics al barri gòtic de Barcelona i en 
la segona, vaig veure que tenien una caixa de sabates envoltada de llibres 
vells i revistes grapejades. Amb curiositat, vaig obrir la caixa que…estava 
plena de postals en blanc i negre amb fotos de ciutats i pobles d’arreu.   
Allí vaig trobar la meva primera postal antiga de Viladrau: era de  la “Plaça 
Major”. Com necessitava tres més per emplenar un marc de fusta antic, el 

Viladrau. La Plaça del 
poble - El Sigle. Fototipia 
Thomas.
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propietari de la botiga em 
va indicar que al Mercat 
de Sant Antoni i a la Plaça 
Reial, durant el cap de 
setmana, podria trobar 
postals antigues.

Així va començar la meva 
afició a les postals antigues 
de Viladrau. M’aixecava 
d’hora els caps de setmana 
i vaig acabar d’emplenar 
el marc i …. iniciar la 
meva col·lecció. De mica 
en mica, vaig començar a 
classificar-les i fer llistes 
per evitar comprar dos 
cops la mateixa postal. 

Fins que un dia em va trucar 
en Ernest Boix. “Escolti 
Xavier -em va dir- vostè 
arriba més aviat que jo i em 
“trapitxa” moltes postals de 
Viladrau en els mercats de 
cap de setmana, en comptes 
de competir, tindríem que 
col·laborar”.

Vàrem quedar un dia, 
ens vàrem conèixer i, 
efectivament començarem 
a col·laborar. El Ernest 
és soci del Club Cartòfil 
de Barcelona i a banda 
de Viladrau, té milers de 
postals d’arreu… amb 
ell vaig aprendre molt 
d’aquest mon.

Les postals  (genèricament)  
es varen començar a 
crear al 1869 pel govern; 
a Espanya al 1873 i les 

Sant Segimon. Radium Barcelona.

Viladrau. Xalets. L. Roisin.

Viladrau. Fonda de la Rita. Casa Juguetes.
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primeres referides a Viladrau, a principis del Segle XX. A criteri d’Ernest 
Boix Felip, l’edat  d’or de la postal va ser entre 1900 i 1918; aquestes 
postals es denominen antigues i tenen un format de 9 x 14 cms. Més tard, 
a partir de 1975, comença el període modern amb un format més gran, de 
10,5 x 15 cm.

Calculem que el numero aproximat de postals antigues de Viladrau pot 
ser d’uns 1.100 exemplars catalogables. Hem de pensar que Viladrau 
va ser un lloc molt visitat per estiuejants i malalts que en aquells temps 
se’ls recomanava prendre les aigües locals per millorar la seva salut, tots 
ocupants d’hotels i fondes que proliferaven en aquells temps. Les darreres 
trobades de postals de Viladrau de la meva col·lecció provaven de França 
i Alemanya d’estrangers que també ens visitaven.

Generalment les postals es venien en àlbums complerts (de 10 a 20 
exemplars) amb perforacions al marge esquerra per poder-les separar, tot i 
que també es podien vendre de forma individual.

El mètode més usat per classificar les postals està basat en els noms dels 
fotògrafs i/o de les botigues que editaven las seves postals i les venien. 
Com veureu al següent llistat, hi han fotògrafs que van vendre a diverses 
botigues postals de Viladrau:

SS Las Tres Creus. Tarjeta Postal PF.

Montseny. El poble de Viladrau vist des de la 
Creu de Matagalls. Zercowitz núm 824.

Viladrau Vista General. Joan Cortes (GE).

Montseny. Camí de S. Segimont-L’Arola. Post 
Card.
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-  IGNACIO ARMENGOL: dues sèries de 1928 aproximadament, una d’elles aco-
lorida a mà)

-  J.ARMENGOU: 5 sèries de 1953 aproximadament, acabat brillant
-  EDICIONS FOTOGRAFICAS BOSCH (Sant Hilari): 4 sèries 1958.
-  CASA JUGUETES (Barcelona): 1 sèrie 1904.
-  J.CUNILL (Barcelona): 1 sèrie 1903.
-  FERGUI: 1 sèrie data desconeguda.
-  JOSE MªFONT GAIG (Sta. Coloma de Farnés)
-  ORIOL: 6 sèries 1939-1945.
-  PAGESPETIT: 3 sèries 1950.
-  COMERCIAL PRAT 1 sèrie 1958
-  L.ROISIN: 3 sèries de Ignacio Armengol-Estanch de Viladrau 1912.
-  L.ROISIN: 1 sèrie de Ignacio Armengou, Estanc 1928.
-  L.ROISIN: 1 sèrie Viladrau Nevat 1918.
-  L.ROISIN: 13 sèries sense patrocinador i amb reversos varis  (INFONAL, Tarjeta 

Postal) 1934-1951.
-  LUIS TASSO: 2 sèries 1924.
-  THOMAS: 7 sèries totes amb revers FOTOTIPIA THOMAS-BARCELONA i 6 
d’elles amb El Sigle (antiga botiga a la Plaça) 1913-1932.

-  ANGEL THOMAS VIAZO (ATV): 2 sèries. Una del 1906 (postals nº 782 al 796) i 
un altre del 1911 (postals nº 3340 al 3354).

-  ZERKOWITZ: Diverses sèries, 2 de Viladrau (Montseny) de 12 postals cada una, 
2 sèries de 12 postals de 1926 i diverses sèries relacionades amb Sant Marçal, 
Sant Segimon, la gran majoria sense numerar amb la dificultat que implica clas-
sificar-les.

Font d’en Miquel. 
L.Roisin.
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Trobem vàries sèries amb el títol i el número escrits a mà a la part frontal de la 
fotografia sense cap menció de l´autor, la majoria referides a paratges propers a 
Viladrau (l’Erola, Can Bosch, Les Tres Creus, Sant Segimon....)
Finalment, cal esmenar altres sèries fetes per famílies de Viladrau per ús propi. 
Dos exemples: Marcos Redondo va fer la seva postal amb una foto del seu Xalet. 
Un altre dels propietaris de “Torra Cabanas” amb diverses fotos de la família a 
casa seva o a d’altres indrets propers a Viladrau.




