BALNEARIS GIRONINS

L'arribada ais ¡ardins i glorietes de l'Aigua Imperial per un passeig arbrat.

Els balnearis de Girona
entre la terma i rembotellament
C a l d e s d e Malavella
a vila de Caldes de
Malavella compta amb
nombrosos
brolladors d'aigua termal,
que ja els romans
aprofitaren amb la
construcció de dos establiments de
Termes, un a l'anomenat Puig de
les Animes, i l'altre al dolí deis " B u llidors". La via Augusta passava
ben a prop de la llavors "Aquis
Voconis", cap on viatjaven ciutadans de molts indrets de la provínola tarraconesa.
Les restes de la terma mes moderna, la deis Bullidors, permeten
encara una evocado del que fou
redifici, d'una consistent arquitectura de voltes, amb una gran piscina central. El veínatge d'un hospital bastit al segle XV fa suposar un
ús continuat de les seves restes i de
l'aigua termal.
Prop seu s'alcen avui dos petits
templets o glorietes, un mes ecléctic, l'altre d'inspiració pseudo-ro-
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mana i amb cúpula. Foren bastits
per a magnificar arquitectónicament el punt de sortida de les aigüesde l'empresa "Imperial", i s'integraven en un recinte enjardinat
d'esbarjo i berenada, allá on el 1840
existien uns "Banys Nous" que no
feren massa fortuna.
A mes d'aquests banys de 1840,
hi havia al Puig de les Animes un
petit establiment, origen de Tactual
Vichy Cátala, on s'envasava l'aigua i
es podia beure i banyar-s'hi.
No és fins a fináis de segle que la
partició del dolí de "La Mina" entre
els propietaris Prats i Soler cedeix
el pas a l'aixecament deis seus
dos establiments.
El balneari Soler, obert el 1900 i
enderrocat el 1975, fou una construcció de grans dimensions, que
traduVa, a la fagana, un concepto
mes aviat monástic de l'arquitectura balnearia. Rivalitzá amb el
Prats i el Vichy Cátala durant els
anys felipos del negoci de l'hidroterápia. Avui tan sois l'Aigua Malave-

lla envasada
quella deu.

perpetua

l'ús

d'a-

El «Vichy Catalán»
Aquest gran balnet'ri, un deis
mes notoris de Catalunya, comenCá a construir-se el 1898. Roe temps
abans, el Dr. Furest i Roca havia
divulgat les virtuts de les aigües
bicarbonatades termals de Caldes,
i les havia batejades com del Vichy
cátala per la seva semblanpa amb
el Vichy auténtic. L'excusa amaga
l'intent de prestigiar un nou establiment amb l'assimilació de l'anomenada del gran balneari francés.
Pero la influencia va mes enllá, puix
la disposició de Tedifici i la voluntat
d'afirmar-se amb gran contundencia longitudinal en el paisatge, és
també mimética del model.
Fou l'arquitecte Gaietá Buigas
qui elabora el projecte, malgrat que
els seus plánols apareixen datats el
1901, contradicció que no hem pogut aclarir. En uns dibuixos d'una
precisió admirable, que prefixen
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ment integrades en el conjunt del
balneari i del pare. L'auge comercial de les aigües i la decadencia
deis batnearís no justifica la barbarie de la situació actual, filia només
de la mediocritat.
L'organització de l'edifici, que
s'alpa en dues plantes en Iloe de les
tres previstos per Buigas, es recolza en dos eixos ortogonals, el principal deis quals enfila tots els espais col.lectius: vestíbul i entrada
ais banys, café, capella, menjadors
i salons. Al final d'aquest eix, s'hi
sitúa la cuina, desprésd'un atri que
articula els accessos a la capella,
menjadors i salons. L'altre eix organitza un eos d'habitaeions, al qual
Buigas dota d'una fapana molt más
acurada i contundent que la d'accés principal, puix ofereix a l'exterior l'auténtiea imatge de l'ediflei.

Antic balnean Soler, avui enderrocat.
redifici d'una manera exhaustiva,
Buigas adopta un estil neomorisc
entre el repertori deis "reviváis" historicistes que fornien molts projectes de rarquitectura pública. És ben
sígnificatju que a la vila de les restes romanes, Buigas adopti la imitació del hammam islámic; pero és
ben congruent en canvi amb l'evolució de l'espai del bany termal modern, molt mes proper al recolliment, al silenci i ais recintes molt
recol.lectes del hammam que a la
grandiosa arquitectura I al xivarri
de la terma romana.
El projecte preveía un gran pare,
l'eix del qual unia la fagana principal amb l'estació del tren. La importancia del ferrocarril, que cal dir

que continua parant a Caldes per
un conveni internacional sobre les
aigües, es fa palesa en aquesta
direccionalitat del pare. Pero també la voluntat de crear un espai
d'esbarjo autónom, indiferent a la
vila de Caldes, exclusiu deis balnearistes, Iligat únicament a la seva
lógica Interna. El pare no fou trapat
seguint exaetament el projecte de
Buigas, i avul ha desaparegut pareialment sota Tallau de naus industriáis per a l'envasatge, que s'acosten amenagadores al propi edifici
balneari i enfonsen l'entorn en una
vulgaritat deplorable. El projecte
de Buigas fou acompanyat ais anys
vint de noves construccions per a
l'envasat, pero sempre harmónlca-

L'establiment de banys és d'unes dimensions i eomplexitat superior a la de la majoria deis balnearis, encara que després de suceessives reformes per a modernitzar la
técnica hidroterápica no ofereix
massa interés en raspéete arquitecto nic.
Encara una altra dependencia
mereix atenció: és el saló d'estil
neoclássic que s'amaga avui entre
l'edifici i les naus d'envasament.
Destinat a la vida social deis clients,
s'hi celebraren balls i jocs d'atzar.
Avui resta malmés per l'ús de magatzem que s'en fa, pero no arruVnat. Una restauradofóra, sí mes no,
una intel.ligent actitud comercial,
en plena revifalla de Tinteros pels
balnearis.

Vichy Cátala i el seu pare en el projecte de G. Buigas. La voluntat de definir un món exclusiu hi és evident.
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Tanca d'accés i edifici del Prats, tal
com és avui dia.

El balneari Prats
Aquest conjunt neix, com ja s'ha
dit, de radquisició per Prats deis
drets de mitja deu de "La Mina".
Avui queda encabit i constret peí
teixit urbá de Caldes, que en certa
manera li impedeix de diversificar i
d'ampliar l'oferta d'esbarjo que exigeix l'evolució hotelera deis balnearis.
El primer edifici fou un sobri
casal de caire neoclássic, amb ar- els conflictes generats per l'ánsia
cades a la planta baixa i frontó a la d'actualitzar i fer rendible el baltápana. Una reforma i a m p l i a d o , neari.
atribuida a l'arquitecte Eusebi Bona, el conf igurava ja el 1912 tal com
Les T e r m e s Orion
avui se'ns mostra. Deis elements
d
e Sta. C o l o m a d e Farners
ornamentáis i compositius de la
fapana, destaquem-ne la integrado
Les Termes Orion son situades
vertical de les finestres per pare- mes enllá del nucli del poblé. La
lles, d'un disseny molt acurat.
carretera del Balneari s'allunya de
A continuado del eos d'edifici Sta. Coloma, deixa conreus enrera i
que, perpendicular al carrer. s'a- travessa un bosquet; de seguida,
llarga seguint el jardí, existí un ren- un pont creua la riera i una densa
gle de "xalets entre mitgeres", un avinguda de plátans mena a la portipus d'implantació balnearia no xada que emergeix d'entre els argaire comú i molt adequat a l'espai bres a mesura que el visitant s'hi
interior que es formava entre l'edi- apropa.
fici principal i les cases del carrer
És un edifici f o r m a l per cinc eosque el circumdaven. Avui s'han sos successius arrenglerats sota
substituid per una gran a m p l i a d o , mateix de la muntanya d'on brolla
compacte i de quatre plantes, del l'aigua. Fou construrt en etapes; el
eos d'edifici primer; el projecte, de eos de l'esquerra és el mes antic. A
principis deis setaota, és de Dui- primers de segle ja tenia el volum
xans i Masramon, inspirat en un de actual, centrat peí frontó i l'ócul que
previ d'Iñígez i Subías. Sense cons- coronen el eos d'accés i relligat pels
tituir cap desgavell arquitectónic, el
to de la fapana, dins d'una ortodoxia provinciana del Moviment Modern, no resulta massa adequat al
lloc ni a la continurtat ambiental
del balneari.
El nou eos conté les instal.laeions d'hidroterápia, en un esquema d a r i ben estrueturat, adaptat a
les exigéncies de la técnica actual.
L'asépsia del disseny, molt escarit,
no aporta cap expressivitat en
aquest espai.
Peí que fa ais espais comuns de
la vida balnearia, destaquem la
conservado i restaurado deis menjadors i salons, molt lloable; les
galehes i salons de l'ampliaeió contemporánia son irrellevants i anodins.
La conservado de la tanca exterior i de l'arbrat, ajuda molt a la qualítat ambiental d'un conjunt en el
qual s'endevinen de tota manera

Cartell publicitari del balneari de Santa Coloma de Farners.

austers ares que a fináis deis anys
vint foren substituVts per Tactual
porxada, amb pilastres i eolumnes
jóniques integrats a la balaustrada,
interrompuda pels cinc aceessos. A
l'accés central s'avanga tota la porxada, que permet el descens deis
automóbiis a aixopluc. Una cornisa
i la balaustrada de la terrassa del
primer pis rematen aquest porxo
continu que és la imatge mes característica i que tothom recordará
d'aquest balneari, juntament amb
Tavinguda de plátans de la qual no
es pot deslligar.
La porxada és, pero, només un
fragment de Tambiciós projecte de
Joan Baptista Serra que pretenia
ennoblir tota la tacana, el vestíbul i
el menjador, amb un ecléctic repertori d'elements arquitectónics, a
imatge deis balnearis de Karisbad.
El vestíbul, en el eos central,
amb quatre eolumnes al centre, té,
davant per davant, l'escala amb el
primigeni ascensor, un deis primers que s'instal.lá a Girona; ascensor que curiosamenl porta el
contrapés penjat a la fagana posterior, alliberantaixíel buit de l'escala
per on lliscava, exempta la cabina,
ara inutilitzada. Ais costats del vestíbul hi ha l'antie menjador i el teatro, avui tan sois sala de televisió.
La galería de banys ocupa el eos
de l'esquerra amb un corredor central que acaba a la sala semicircular
utilitzada per a les dutxes de pressió. Les aigües bicarbonatades, silicatades i fluorurades emergeixen
a trenta-nou graus i son especialment indieades per a rhipertensió i
altres afeccions vasculars i també
per a reumatismes i traumatismes.
Les exigéncies de la hoteleria
moderna han portat al balneari a
una darrera reforma al final deis
anys setanta. Consisteix principalment en un nou menjador que s'ha
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mes que un bassal d'aigua i de llot
fins al principi del segle passat.
El 1829 l'Ajuntament construí la
primera font i el 1847 jafuncionava
un petit establiment a l'altra banda
de la carretera, amb dues banyeres
que s'omplien amb galledes. Anys
després ja hi havia deu banyeres,
alimentados amb una condúcelo de
l'aigua sulfurosa per bombeig. El
1852 fou adquirida la Henea circumdant el dolí, per al municipi, que
s'arranjá amtj paviment, arbres i
bañes. La font es configura llavors
com un obelisc enmig d'un paviment el.lipsoVdal, amb un to imperi,
i no féu massa fortuna, puix un plet
del propietarl original amb l'Ajuntament per rus de l'aigua obliga a
l'enderroc de la font a fi de partir en
dues conduccions el cabal sulfures. D'aquesta situació, en resulta
la construcció de la font que avui es
La Puda d e Banyoles
coneix, troncocilíndrica i rematada
A la sortida de Banyoles cap a amb un gerro, el 1902, i del balMieres, al final d'una plantado de neari, el 1862. C a l a c l a r i r q u e e n no
plátans que prolonga un passeig Incloure la residencia de banylstes,
iniciat vora l'estany, trobem a la aquest establiment de banys s'anodreta de la carretera la Font de la mená balneari per extensió del
Puda, també anomenada la Font mot.
Pudosa. Sabem que, el segle XV, ja
A partir d'aquest moment es va
es coneixia l'indret amb aquest anar afermant el prestigi de la Font
nom, pero no era probablement Pudosa fora de Banyoles, I arriba a

avanpat a la porxada. Si bé trenca
resquema de redifici, intenta conservar els elements arquitectónics
que el caracterltzen: gira la porxada, empra els mateixos finestrals
de tota la planta baixa i prolonga la
balaustrada del primer pis coronant tot el nou volum. L'exterior ha
anat incorporant els servéis que
permeten fer compatibles Testada
per a una cura de banys i el lleure
d'estiueig o de cap de setmana.
El balneari Termes Orion té una
Marga tradició peí que fa a la publicitat que ha difós, utilitzant sempre
la imatge d'Orion que aboca el dolí
d'aigua sobre Sta. Coloma. Aquest
anagrama s'ha repetit de diferents
mañeros i estiis aconseguint amb
encert rassociació d'aquesta escena amb l'establiment.
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suscitar-se la Idea de fer arribar un
carrilet des de Girona a la vlla.
També aparegué l'estrafolária proposta de canalitzar l'aigua sulfurosa per a acostar-la a l'ús doméstic deis banyolins.
Sota ladirecció del Dr. Mascaró,
el balneari visque, el primer terg
d'aquest segle, una forta activitat i
una renovado que culmina el 1921
amb el projecte d'lsidre Bosch.
Aquesta reforma, anunciada amb
entusiasme per Mascaró al Congrés de Metges de Llengua Catalana celebrat a Girona, dotarla l'establiment de banys de les condicions técniques i higiéniques d'un
balneari modélic.
S'ennoblí la fagana, es reformaren els banys, es decoraren totes
les sales. Un gran saló d'espera, de
proporcions inusuals, dona pas,
per una banda, a la galería de
banys de vint-i-dos departaments;
per l'altra, a la sala d'inhalacions,
de trenta~sis aparells separáis en
dues categories; i a la consulta médica. La galería de banys, completament enrajolada i d'una estructura ben adequada per a la ventilad o i per a la llum natural, fou abillada técnicament per la casa especialitzada "Corcho", de Santander.
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Fagana que dona al passeig de la Puda, desprós de la reforma projectada per
Isidre Bosch, el 1921.
La sala de calderes, la cuina, l'administració i les plantes supehors
—estatge deis encarregats—, c o m pletaren el conjunt.
A prop de redifici i enmlg de les
rengleres de plátans es bastí una
glorieta i altres complements d'un
¡loe sense residencia balnearia pero sempre freqüentat per l'esbarjo,
l'excursió i la berenada.
Després de cloure's el 1965,
l'establiment es va anar degradant,
fins a la completa ruina en qué es
troba actualment.
El balneari de la Font Picant d e
St. Hilari

La gestió del balneari fou confiada mes tard a un reconegut hoteler d'origen francés, instal.lat a Barcelona, que el batejá com a "Hotel
Martin" i que obtingué per a l'establiment una consistent anomenada. El 1909 comptava amb un
servei de cotxes propi i s'arribá a
acariciar el projecte de l'arribada
del ferrocarril des de Taradell. La
presencia d'intel.lectuals, pintors o
polítics —Casas, Rusinyol, Azaña—
el caracteritzá com a lloc de prestigi.
L'edifici, un gran casal sobri i
compacte, es drega en aquest fon-

Encabit entre la riera d'Osor i la
carretera, a quatre quilómetres de
St. Hilari, els marqueses de Pallejá
bastiren, el 1880, aquest edifici; tot
just un any després de la declaració
d'utilitat pública de les aigües de la
Font Picant i de les altres deus que
l'acompanyen. El Dr. Gravalosa ja
havia difós, el 1779, Íes seves virtuts, que, cal dir, convencerep els
metges de Ferran Vil de fer-li'n
prendre. Es tracta d'aigües carbonatadas fredes, amb diferents proporcions d'altres sais que determinaren la utilització per a afeccions
del ronyó, en un cas, i del fetge i de
les anémies en els altres. Ates que
la terapia consisteix en la ingestió i
no en el bany, aquest edifici mai no
ha comptat amb una galería hidroterápica, aixk la denominació d e ^ j
"balneari" cal entendre-la en el |
sentit ampli, que és el mes estés <
contemporániament.
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dal amb un gran eos d'habitacions,
organitzades entorn de dos patis, i
acull a la fapana posterior tres c r u gies d'espais col.lectius, menjadors, salons, teatre, capella... que
foren reformadas com tot el conjunt
a l'inici deis anys quaranta segons
projecte d'lsidre Bosch.
Els espais exteriors s'allarguen
entre la carretera i la riera, ombrívols, Iligant les diferents fonts.
Abans el passeig arribava a Termita
neorománica bastida especialment
p e r a a q u e s t c o m p l e x i a v u i ruVnosa,
i fins a una presa que permetia la
formació d'un Ilac artificial, tema
recurrent en els pares deis balnearia.
L'arquitecte Josep M. Pericas
construí una font monumental, el
1927, per a la deu principal, una
pega molt ben composta en la mateixa línia noucentlsta d'lnspiració
eentreuropea que la sucursal del
balneari a la vila, la "taverna de
l'aigua".
La darrera aleñada de vitalitat
d'aquest conjunt, avui tancat, fou la
construceió d'un pare d'esbarjo a
l'altre costat de la carretera, segons
un projecte remarcable de Neberhaus, datat el 1950. El balneari ja no
s'havia obert després de la Guerra
Civil, durant la qual fou exproplat i
convertit en hospital de sang, com
tots aquestaediíicis, perógaudí, en
canvi, els anys quaranta, d'una molt
completa reforma i restaurado.
Avui aquest edifici renoval i mai
inaugural presenta una trista deg r a d a d o . Fracassades les temptatives de tornar a ser balneari i
ádhuc de transformar-lo en casino.

Balneari de la Font Picant de Sí. Hilari, abans de les reformes periférlques.
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no es probable que surti de la seva
decadencia. Contaminada la riera
d'Osor, desapareguts els anees i
els peixos, en un ambient humit i
ombrívol, els visitants escadussers
no enyoren precisament poders'hi hostatjar.
El balnearí M o n t a g u t , d e Ribes o
d e Fresar
i
A la carretera dé Barcelona a
Puigcerdá, abans d'arribar a Ribes
trobem aquest establiment. Es
tracta d'un edifici organitzat en " U " ,
envoltant un espai Iliure que assoleix tot Taire de balnearí que pot
teñir un jardí. La planta baixa que
s'hi aboca és una successió d'espais comuns com galeries, vestíbuls, teatre, salons de joc i menjadors, tots relligats per una porxada.
Darrera l'edifici, que ha guanyat el
seu espai al vessant molt dret de la
muntanya, ja s'enfila pe! bosc. La
capella, una ermita avilada, se sitúa
mes enllá, a la mateixa franja que
resta entre el bosc i la carretera.
Quan el ferrocarril abasta Puigcerdá, el balnearí gaudí d'un baixador propi ("Agua de Ribas"); així,
un eix molt contundent unia estació <
i establiment, mitjanpant unes escalinates d'una gran bellesa i un
pont sobre el Freser.
L'edifici s'estructurá pauíatinament: el 1869 es construí l'ala esquerra; el 1880, es completa la U; i
es reforma, el 1914, la primera ala
per a homogeneítzar-la amb la resta. Es conserven molts detalls de
fusteria, estúcate, etc. que contribueixen a la identificació balnearia
de l'establiment.
Hi lia dues fonts d'aigües bicarbonatades, una per a beure, la Fontaga, i l'altra per a! bany. La construcció deis banys és de 1878, a l'altra banda de la carretera i el riu, i
fou dinamitada el 1939, sense cap
recuperació posterior. La planta
d'envasatge de l'aigua ha crescut
amb la rendibilitat d'aquest negoci.
La imatge del quiosc de la Fontaga
mig devorat per una de les naus
d'envasat és una grotesca mostra
d'un fenomen económíc, pero t a m bé d'una desidia i manca de sensibilitat corprenedores.
La conservació del taranná de
l'edifici principal és para).lela al desenvolupament, a la franja Iliure entre la via de tren i el riu, de servéis i
espais per a la práctica del lleure
segons la mentalitat de l'hotelería
contemporánia.

Q

El Balnearí Montagut de Ribes de Freser

La Galería de Bany de la Mercé, a
Campmany. Avui transformaten hotel
convencional.

L'antic balnearí d e la M e r c é , a
Capmany

Els banys d e St. T e l m , a St.
Fellu d e Gufxols

L'avui Hotel La Mercé Park, al
És aquest un cas de balneari
peu de la carretera de Franga, havla d'aigües de mar, que sintetitzava
estat fins a la Guerra Civil un esta- les técniques del termalisme (banys
bliment dedicat a les aigües sulfu- d'aigua calenta, sudació, Inhalaroses i ferruginosos que hi brollen cions, afusions, etc.) amb l'equipaen tres fonts de diferent composi- ment más de caire lúdic per al bany
ció. Inicialment configurat per la de mar.
simple juxtaposició de tres cases,
A l'inici de la decantado masavui apareix reedificat amb una ar- siva cap a les platges, aquests estaquitectura que no mereix cap aten- bliments, com els d e Caldetes i Coció. Pero a l'interior de l'edifici marruga, jugaren un paper de
subsisteix l'estructura d'arcs i vol- transido.
tes d'aresta que configuraven ta
En aquest era remarcable ta sagalería d e banys, d'una notable d i g - la d e la piscina d'aigua de mar canitat arquitectónica; i el saló d'es- lenta, que s'obria per un deis cosbarjo, avui bar.
tats a la perspectiva del port; i al pis
Una petita cambra de bany mo- superior la rotonda o sato vidrier,
derna, amb aigua termal, per a ús d'una agradable diafanitat.
del director, és l'únic ús práctic que
Avui está parcialment transforavui román de la deu sulfurosa.
mat en una discoteca.
L'arbreda que voreja la carretera procedeix del gran pare del
JOSEP M. BIRULÉS I BERTRÁN
qual aquest petit balneari havia
gaudit.
XAVIER FABRÉ I CARRERAS

