
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE SANT MARTÍ DE VILADRAU

Mn. Antoni Pladevall i Font deu ser un dels capellans més coneguts no sols del nostre 
bisbat de Vic sinó de tot Catalunya, per la gran quantitat d’articles i llibres d’història, 
sobretot relacionats amb parròquies, monestirs i pobles del nostre país, que ha arribat 
a escriure al llarg de seva vida. D’entre aquest munt d’escrits que ha produït n’hi ha un 
que fa referència a l’església parroquial de Sant Martí de Viladrau. L’article original es 
conserva en l’arxiu de la parròquia de Viladrau, però hem demanat a Mn. Pladevall que 
l’ampliés i el completés per tal de tenir el màxim d’informació sobre la nostra església 
parroquial de Sant Martí de Viladrau. 

És important que, els feligresos de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, i també to-
thom qui estima el poble de Viladrau, coneguem tan bé com sigui possible tot el que 
els historiadors ens expliquen sobre l’església parroquial i sobre les altres esglésies o 
ermites històriques que hi ha escampades en el terme de la població. D’entrada ja fa 
molt de respecte saber que la primera notícia que tenim de la parròquia de Sant Martí 
de Viladrau és de l’any 903. Són molts anys! Cal, doncs, que no perdem la memòria de 
coses que afecten la nostra església parroquial i cal que, a més, sapiguem transmetre 
de paraula i per escrit a les noves generacions del poble tota la informació que tenim 
sobre el patrimoni religiós de la parròquia i, en especial, sobre el monument més emble-
màtic de la població que és l’església parroquial. Però, sobretot, cal que mirant aquest 
patrimoni ens sentim estimulats a maldar perquè la fe cristiana continuï ben viva en 
el nostre poble. Si, gràcies a Déu, la fe cristiana ha estat present a Viladrau almenys 
durant mil cent-vuit anys, és més que raonable que ens sentim moralment obligats a 
esforçar-nos tant com puguem, i sempre de manera respectuosa i pacífica, a conservar-
la i, si pot ser, a fer-la créixer cada dia una mica més. 
 
Donem ara la paraula a Mn. Pladevall perquè ens expliqui la història de l’església parro-
quial i de les capelles de devoció. 
        

El mossèn 

ESGLÉSIA PARROQUIAL
 L’església de Sant Martí de Viladrau és una de les més antigues, o més antigament 
documentades, del Montseny, puix que s’esmenta ja com a parròquia l’any 903. Deixant 
de banda les llegendes o contalles que pretenen que inicialment es trobava al sot de 
Gémena, on hi ha les ruïnes conegudes com a Viladrau vell, o a l’indret de Sant Martí 
Vell, vers el Masnou, el cert és que almenys des del 13 de desembre de 1082, quan es 
va consagrar una nova església romànica dedicada a sant Martí, aquesta es trobava al 
mateix lloc que l’actual, i és aquesta la que amb la seva sagrera va formar el poble a 
partir del segles XIII i XIV.
 De l’església romànica del segle XI no n’ha quedat rastre, bé que l’edifici actual té la ma-
teixa disposició; només queda, a la dreta de l’entrada, un fragment de l’atri o galilea que en 
el segle XII se li va afegir al davant. Se’n conserven dos arcs de mig punt, amb un rebaix, 
recolzats en dues columnes bessones centrals, formades per una base, fust i capitells, i 
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aquests estan ornats de relleus amb temes vegetals als angles i un floró central de quatre 
pètals. Són, aquests, de pedra vermella o pedra d’Espinzella, característica del terme.
 La primitiva església aviat fou ampliada amb capelles laterals: les més antigues, de-
dicades a la Mare de Déu i a sant Joan. La capella de Santa Maria consta l’any 1262, 
quan Joan Puigdot, hereu d’aquest mas, hi va fundar un benefici, que en 1344 va re-
fundar o dotar de nou el rector Pere Jaume de Puigdot, raó per la qual s’anomenava el 
benefici de Puigdot. Aquest era el benefici més important de Viladrau i es va estudiar 
amplament dins «Monografies del Montseny», núm. 17 (2002). La capella i l’altar de Sant 
Joan s’esmenten des de 1265 i hi radicava el benefici de la mongia de Viladrau.
 A partir del segle XVI l’església romànica fou ampliada amb nous altars i capelles; la 
primera, la de Sant Sebastià, erigida amb motiu d’alguna de les pestes del segle XVI; la 
segona, la de la Mare de Déu del Roser, que en 1593 es construí enfront de l’anterior, 
guardant el mateix «compàs i traça», com diu el contracte que s’ha conservat. Dintre el 
segle següent, en 1638 es féu la capella i l’altar de Sant Francesc i, abans de 1646, la de 
Sant Isidre. Les quatre claus de volta que avui dia encara es conserven en les capelles 
laterals de l’església tenen representats aquests sants i indiquen la posició respectiva 
dels altars, que, juntament amb el del sant Crist, foren els que tenia l’església que es va 
renovar entre 1761 i 1769. Aquesta és un dels clàssics edificis d’època barroca tardana 
tan corrents a tot Osona.
 Sant Martí fou sempre el patró i el més venerat dels viladrauencs antics, com ho indiquen 
les deixes testamentàries i els molts feligresos que anys enrere es deien Martí o Martina.
 En l’antiga consueta parroquial, redactada entorn de 1650 pel rector Segimon Mo-
lins, llegim, en parlar de la festa de Sant Martí: «La vigília del gloriós bisbe i confessor 
sant Martí, patró d’esta Iglésia, se diuen solemnas completas y a la fi d’ellas uns goits 
del gloriós St. Lo endemà solemne offici ab diaca y subdiaca y sempre hi acostuma 
haver-hi sermó, y acabat lo offici se cante també davant lo altar major, o, en lo cor los 
goits del gloriós St. Y lo missa cantant ab capa pluvial y los diaca y subdiaca agenollats 
a la peaña del altar diu lo verset y oració.»
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CAPELLES DE DEVOCIÓ
 La consueta parroquial abans esmentada, feta pel rector Segimon Molins entorn de 
1650 i publicada i comentada dins «Monografies del Montseny», núm.1 (1968), dóna 
una completa relació de les devocions o pràctiques religioses dels feligresos de Viladrau. 
Aquí es farà només menció de les capelles històriques de Viladrau i del seu entorn.
 L’església més antiga relacionada amb Viladrau i molt temps a cura mancomunada 
entre el rector de Viladrau i el de Sant Julià del Montseny és la del monestir de Sant 
Marçal del Montseny. Existia en el dit lloc una església dedicada a sant Marçal des de 
l’any 923, en la qual, entorn del 1053, es va reunir un grup de devots i es convertí en 
monestir benedictí en el 1066, quan el bisbe de Vic va consagrar la seva església i el seu 
abat. Aquesta fou modificada i consagrada de nou en 1104 i deixà de tenir comunitat 
en el segle XVI. Per això en 1635 l’abat de Banyoles, que en tenia la responsabilitat, va 
encarregar als rectors de Viladrau i de Sant Julià del Montseny que tinguessin cura del 
seu culte. Aquesta pràctica va perdurar fins a 1837, quan passà definitivament al rector 
i parròquia del poble del Montseny i al bisbat de Barcelona.
 Els feligresos de Viladrau en els seus testaments feien deixes a Sant Marçal des dels 
segles XIII al XV i la parròquia hi anava en processó el dia de Sant Marc (25 d’abril). 
Aquesta sortia de la parròquia i, en arribar a la capella de la Mare de Déu de la Pietat, es 
cantava una antífona a la Verge Maria, i, en arribar al coll de Bordoriol, on l’esperaven 
gent dels masos apartats del poble, al peu de la creu que allà hi havia es cantava una 
absolta per tots els difunts i ànimes del purgatori. Després es continuava fins a Sant 
Marçal, on es trobava gent i processons d’altres pobles, i s’hi deia una missa cantada, 
que sempre presidia el rector de Viladrau.
 La segona capella o santuari esmentat especialment en la consueta del rector Molins 
és el de Sant Segimon del Montseny, erigit al lloc on, segons tradició, va fer penitència, 
entre els anys 516 i 520, el jove Segimon, futur rei i màrtir de Borgonya. En realitat no 
se’n tenen notícies històriques fins avançat el segle XIII, però de segur que el culte és 
molt més antic. Els viladrauencs li fan deixes en els seus testaments coneguts de finals 
del segle XIII fins al segle XV, demanant la protecció del sant. En 1370 ja tenia allà una 
capella a la cova, fa pocs anys restaurada, i un petit campanaret.
 La devoció de la gent de Viladrau era tan gran que des de 1634, per petició del rector 
i obrers de la parròquia, es va concedir que el 30 d’abril, dia de Sant Segimon, fos dia 
de precepte per a la gent de Viladrau.
 Viladrau hi anava tres vegades en processó del segle XVI a inicis del XIX, i la primera 
o més solemne era la del dia 30 d’abril, el dia del sant patró, que anava precedit d’unes 
vespres solemnes a l’església parroquial. Sortien de bon matí i, en arribar a la Creu 
Roja, es feia una absolta general per les ànimes del purgatori; a la capella de la Mare de 
Déu de l’Erola, es cantava una antífona i pregària a la Verge Maria, i, en ser el cap de la 
Costa, es muntava la processó fins a l’església, on es cantava l’ofici.
 Antigament es tornava a dinar al poble, fent de nou una parada a l’Erola, però els 
darrers temps es dinava i feia festa amb jocs i virolles, fins avançada la tarda.
 La segona processó es feia el dia de Sant Bernabé (11 de juny), en què es llegien els 
quatre evangelis o fragments de cada evangeli, segons el ritual, des de 1540 davant 
l’església nova i després dins l’església, on es cantava una missa amb Te Deum.
 La tercera processó era un dia de setembre, que va canviar més d’una vegada de 
data, en la qual els pagesos feien dir una missa en acció de gràcies per la collita. La 
processó s’organitzava al cap de la Costa i de tornada es feia la visita a la Mare de Déu 
de l’Erola.
 La capella de la Mare de Déu de l’Erola (escrit sovint Arola) és documentada des de 
1571. Un incendi fortuït de 1628 va destruir la primera capella, que va restaurar o re-
novar, en 1630, l’ermità fra Onofre Masjoan. La casa que l’envolta fou ampliada, amb 
l’atri de la capella i la resta del casal, els anys 1641 i 1659.
 Hi vivien o tenien residència els antics ermitans de Sant Segimon entre l’1 de no-
vembre i finals d’abril, quan retornaven al santuari. Durant aquest temps, amb una 



capelleta del sant, goigs i estampes recorrien els pobles veïns recaptant per a la capella 
i per al seu sosteniment.
 La capelleta de Sant Miquel dels Barretons, que corona la penya de sobre Sant Se-
gimon, la va construir poc abans de 1557 un ermità de nom Miquel, procedent de la 
Borgonya, segurament atret per la devoció al seu compatriota sant Segimon. Aquest, el 
3 d’agost de 1557, va demanar al bisbe de Vic, Iscle Moya de Contreras, que concedís 
indulgències als qui visitessin i preguessin a la capella que ell havia construït.
 És un petit i escaient edifici que fa anys que està abandonat i té el risc de perdre’s si 
no es restaura.
 La darrera capella antiga de la parròquia, fora de la de la Pietat del poble, és la de 
Sant Miquel d’Espinzella, englobada dins la magnífica fortalesa o casa forta d’Espinzella, 
antiga residència dels senyors del castell de Taradell, dins el qual es trobava el terme de 
Viladrau.
 És documentada des de l’any 1181 i tenia sacerdots beneficiats que tenien cura del 
seu culte. És una capella romànica molt interessant, de dos pisos, comunicats anti-
gament per una petita trapa situada en el centre de la capella superior. La llegenda la 
vincula al mític Cavaller Blanc d’Espinzella.
 El seu patró és sant Miquel Arcàngel, però una llegenda tardana la vincula també a 
sant Miquel dels Sants de Vic. Es conta que, de petit, amb uns amics es va escapar de 
casa per anar a fer penitència al Montseny i que abans d’arribar a la cova propera a Sant 
Segimon, on els vigatans varen arranjar fa anys la cova i varen posar una reixa i imatge 
del patró de la seva ciutat, es van aturar i pregar a Sant Miquel d’Espinzella.
 La capella va tenir sempre culte privat, primer a càrrec dels seus beneficiats i des-
prés del rector de la parròquia, que hi deia missa per a la gent del voltant el dia de Sant 
Miquel Arcàngel (29 de setembre).
 La parròquia de Viladrau s’hi aturava i hi pregava el dilluns de Pasqua, quan anava 
en processó a Vilalleons. La devoció a la Mare de Déu de Vilalleons és antecessora de la 
de la Mare de Déu de Puig-l’agulla. Com que una tradició deia que la Mare de Déu de 
Vilalleons havia estat trobada prop de la font del Montagut o del puig l’Agulla, entre els 
anys 1661 i 1663 es va fer una primera capella al lloc de la suposada troballa, que en 
1774 fou substituïda pel santuari actual.
 La gent de Viladrau i d’altres parròquies de l’entorn anaven a visitar la Mare de Déu 
de Vilalleons l’esmentat dilluns de Pasqua, i la consueta del rector Molins exposa que 
la processó que anava a Vilalleons, en passar per Espinzella, entrava a la capella de 
Sant Miquel, on es cantava l’antífona i oració del temps i una pregària a sant Miquel; el 
mateix feien en arribar a la capella del Roser del mas Vilardelbosc, de la parròquia de 
Vilalleons i municipi de Viladrau, i en ser al collet Roig o Creu del Coll del Vilar es feia 
una absolta per les ànimes del purgatori. És aquesta, potser, la processó més llarga que 
feia la parròquia.
 Recordem finalment la capella de la Mare de Déu de la Pietat, una capella ara quasi 
al centre de la població, documentada des de l’any 1603, al camí de la Vila o de la Font 
de Miquel.
 Diu la Consueta de 1650 que s’hi resava l’antífona de la Mare de Déu el dia 25 d’abril 
quan s’anava en processó a Sant Marçal i que el primer diumenge d’octubre, quan se 
celebrava la festa gran de la Mare de Déu del Roser, es feia una processó portant imatge 
de la Verge del Roser amb un tabernacle fins a la capella de Nostra Senyora de la Pietat.
 Quan per les pestes del còlera de 1854 es va manar de treure els cementiris del cen-
tre dels pobles, els de Viladrau varen fer el nou cementiri al costat de la capella de la 
Pietat i allà es varen traslladar les restes de les antigues tombes del cementiri d’entorn 
de l’església parroquial, fins que a principis del segle XX es va construir el nou cementiri 
i es va enjardinar i convertir en plaça el que hi havia al costat de la capella de la Pietat.
 Unides a masies hi ha encara altres capelles, com les de la Vila, la del Noguer i altres 
de més modernes, però aquestes no estan tan lligades a la vida i pietat dels avantpas-
sats de Viladrau com les que breument s’han tractat.
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