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La història del Gran Casino de la Rabassada va íntimament lligada al

L’accés dels barcelonins a Collserola, si bé no del tot resolt, era ja una

creixement econòmic i expansiu de Barcelona a la zona del Tibidabo

realitat. El cim del Tibidabo rebia cada cop més visitants. Comptava,

a principis del segle XX. L’expansió de la ciutat s’havia aturat davant

al principi, amb un petit número d’atraccions,

el vessant de la muntanya i calia aprofitar la bellesa del

entre les que cal esmentar: una sala

paisatge natural de la serra de Collserola, un terreny

de

verge on ubicar-hi centres d’esbarjo i oci, entre

tir,

exposicions

d’altres.

coloms missatgers, un gran
projector

Es comença a finals del segle XIX, impulsant
aquest

d’antiguitats

i fotografies, una estació de

creixement

pel

elèctric,

un

enorme telescopi i una

farmacèutic

sala de festes. Aquest fet,

Salvador Andreu, qui funda una societat

unit al marc d’autèntica

amb el nom Sociedad Anónima Tibidabo.

majestuositat que oferia

També s’erigeix a la zona, per part dels

el

Salesians, un temple dedicat al sagrat Cor

punt

conegut

l’Arrabassada,

de Jesús i el 1888 es contrueix, en molt poc

com

va

fer

que una poderosa empresa

temps, una carretera que permetria la Reina

projectés instal·lar un gran

Regent Maria Cristina poder accedir al cim per

complex lúdic capaç d’igualar i

gaudir de l’entorn.

superar en comoditats i al·licients als
millors centres turístics del món.

El 29 d’octubre de 1901 s’inaugura el funicular, de la mà dels
enginyers Lluís Muntadas i Marià Rubió, en un acte inaugural molt

L’entusiasme que vivia Barcelona a principis del segle XX i la

concorregut. Entre els actes previstos hi hagué un castell de focs

circumstància que el joc fos perfectament tolerat, ajuden per prendre

d’artifici i la benedicció de la cerimònia per part del Cardenal Casañas.

la decisió de crear el prototipus d’un magnífic palau de festes. La

Successivament es van anar construint diversos i interessants projectes

Sociedad Anónima La Rabassada, amb capital majoritàriament

que en poc temps es van anar fent realitat., com l’Observatori Fabra

francès, no va escatimar esforços en el projecte, instal·lant un gran i

el 1901 o el Museu de Física Ferran Alsina l’any 1905.

luxós complex d’oci, comparable als centres turístics de la seva època
d’arreu del món, en el majestuós marc que oferia la zona coneguda

Davant l’èxit obtingut,

com l’Arrabassada.

la Sociedad Anónima
Tibidabo,

inicia

la

construcció d’una nova
línia de tramvia fins
a la plaça Verdaguer
de

Vallvidrera,

amb

un recorregut final de
4 quilòmetres. El 28
d’octubre de 1906 fa el
seu primer trajecte el
funicular de Vallvidrera.
Cal esmentar també
el

petit

ferrocarril

elèctric “Mina Groot”,
realitzat per en Carles
G. Montañés el mateix
1906.

El cim del Tibidabo abans de la instal·lació del parc d’atraccions.
D’esquerra a dreta: el mirador de la Reina, l’estació superior del
funicular, la torre de la Societat Colombòfila, el restaurant
i la Torre de les Aigües.

Ermita primitiva construïda al cim del Tibidabo el
1886. Encara es conserva al costat del temple actual.
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El 1899, i com a part del progressiu procés d’urbanització de

També disposava de sis gavinets i de catorze habitacions

la muntanya, s’inaugura el Gran Hotel-Restaurant de la

ubicades al principal i primer pis.

Rabassada, obra de l’arquitecte parisenc M. Lechavallier
Chevignard, alçat a la carretera de Sant Cugat del

La situació privilegiada de l’entorn i la prosperitat

Vallès i dins del terme municipal homònim. L’hotel,

de les instal·lacions van anar cridant l’atenció

amb el telèfon de reserves número 6204, era

d’uns capitalistes francesos el 1908 que van

una barreja eclèctica amb poc gust dels

veure la possibilitat de transformar el

estils arquitectònics habituals de l’època;

complex existent per un altre encara

(modernisme, neomossàrab...) però esdevingué

t.
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uns dels centres de la Barcelona amb més glamour.
Disposava d’oratori públic (sala d’actes) i allotjar-s’hi anava
des de les 9 pessetes sense esmorzar i el restaurant a la carta
a partir de les 5 pessetes. Tenia un gran menjador de 25x12 metres
amb capacitat per a 800 persones i un belvedere o terrassa-mirador

lló
va
To

de

més gran. Amb aquest objectiu es va crear
l’empresa La Rabassada Sociedad Anónima

que el 1909 va comprar l’hotel-restaurant i gran
el
ld
na
i
quantitat
de terrenys forestals per a construir-hi
rig
ro
e
p
jardins i noves atraccions. Aquesta empresa es va inscriure
pa
al Registre Mercantil de Barcelona el 14 de gener de 1910 amb

el nom oficial de La Rabassada Sociedad Anónima Inmobiliaria

de 4x10 situat a uns tres-cents metres sobre el nivell del mar des

de Sports y Atracciones amb un capital social inicial d’1,5 milions de

del qual es podia contemplar la zona d’atraccions i el paisatge de

pessetes.

Collserola, tal i com els fulletons de l’època deien... “...la situación
topogràfica, desde el punto de vista pintoresco y sano, no tienen rival
en Europa...” .

Vistes dels salons-menjadors

Com a garantia es va constituir una hipoteca sobre els immobles de
les instal·lacions.
El 4 de setembre de 1919, davant l’expectació inusitada que produïen
les obres de transformació, s’obria temporalment l’esplèndid
restaurant sota la batuta d’un xef expressament portat de París.
L’orquestra Tziganes, dirigida pel mestre Frank Bertrand, amenitzava
les hores dels àpats. Als jardins hi havia plantes de diverses parts del
món.

Brigada de cuiners.
1-Cap de cuina (francès) 2-Encarragat (francès)
3-Salser (espanyol) 4- Pastisser (francès)
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L’any 1911 el complex s’amplia amb una obra de grans luxe i dimensions.
És un ambiciós projecte dut a terme de la mà de l’arquitecte Andreu
Audet i Puig amb un pressupost insòlit per l’època de 2,5 milions de
pessetes que mai foren recuperats per la societat gestora. La seva
construcció va ridiculitzar molt el cost de monuments coetanis tan
destacats com l’Arc de Triomf i l’actual Museu de Ciències Naturals
ambdós alçats per a l’Exposició Universal de 1888. Els diaris de
l’època anunciaven a bombo i plateret l’obertura del casino pel
15 de juliol de 1911 tot proclamant: “...Casino particular. Juegos
varios. Atracciones americanas; Scenic Raiway,
Cake Walk, Rowling Halleys. Entrada 0,50
pesetas...”.
El dia de la inauguració es va
servir un gran àpat per a 300

Vista general amb el Water Chute en primer terme.

convidats. El luxe del complex
era impressionant.
Els edificis dels casino estaven
distribuïts tot seguint la carretera.
L’entrada principal estava flanquejada
per una gran reixa amb dues taquilles a banda i
banda. A la dreta, i per una galeria, s’arribava al Saló-Concert i al
Restaurant. Del Saló-Concert sortia una terrassa i una altra galeria que
donaven al mirador. Per l’altra banda, cap a l’esquerra de l’entrada
principal, hi havia el Casino pròpiament dit, amb un vestíbul, guardaroba, serveis i dues sales de joc.
El primer pis disposava d’un agradable i elegant menjador on s’hi
constituí el Cercle d’Estrangers amb la finalitat de proporcionarlos una estada agradable i facilitar-los-hi unes formes de relació
com les que ja s’havien constituït a Sant Sebastià. Existien també

La monumental escala doble d’accés a les atraccions de la zona inferior

un bar i un restaurant per a l’ús exclusiu dels socis estrangers. Es
completava amb un elegant Music-Hall i un teatre amb capacitat per
a 200 persones.

Planta de les instal·lacions i de les atraccions.
Document de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès.
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Terrassa i mirador.
L’edifici que sobresurt al fons encara està dempeus tot i que
en un estat lamentable d’abandó.



D’esquerra a dreta i
de dalt a baix:
1- Detall de les
impressionants muntanyes
russes.
2- Era tal l’expectació i
popularitat d’aquestes
atraccions que fins i tot hi
havia qui les compartia amb
els seus gossos.
3- Pujada final del
recorregut.
4- de l’Scenic Railway.
Encara avui es conserven en
bon estat tot i que amagats
per la vegetació.
5- Vagoneta del Water
Chute caient per la rampa
cap al llac.

Al soterrani hi havia el celler i una sala de billar.
Dues àmplies escalinates arrencaven des de la façana posterior i conduïen cap a les atraccions a l’aire lliure. El primer que destacava era l’enorme
muntanya russa, Scenic Railway, amb més de 2 quilòmetres de recorregut i desnivells de més de 25 metres. Gran part del trajecte era per túnels
soterrats, alguns dels quals encara es conserven bastant bé, concretament tres d’ells encara existeixen. Dos tenen quatre metres d’ample per
cinc d’alt y mantenen les sortides. En canvi, el tercer va ser tapiat i no té sortida possible. Amb el temps, després de fer-hi passar les vagonetes i
guardar-les, es van reconvertir en cellers i magatzems.
El parc d’atraccions estava inspirat en d’altres parcs com els de Londres, París, Berlín o Nova York, com ho demostren molts dels noms de les
atraccions existents: Cake Walk Building, Palais du Rire ( Palau del Riure amb multitud de miralls còncaus i convexos) Féu de Boules (joc de bitlles),
ScenicRaiway, Lawn Tennis, Croquet, Maison Hantée (Casa Encantada), Carroussels, tir de fletxa i fusil.

La més alta
aristocràcia
de Barcelona,
Espanya i
Europa es
trobava al
complex.
Autèntic luxe
i glamour a
principis del
segle XX.
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A més de la clàssica ruleta, el joc
d’atzar preferit pels visitants era
sens dubte la Ruleta de Cavalls.

Fitxa de joc de 50 pessetes.

Les atraccions preferides pels visitants però, era l’Scenic Railway el Water-Chute, les
barquetes de la qual queien per 65 metres de pendent del 20% per arribar a un llac de
77x20 metres.

Concepte

Import

Compra de terrenys

900.000 ptes

Compra d’immobles

150.000 ptes

Construccions ja fetes

200.000 ptes

Subvenció tramvia

150.000 ptes

Fins i tot es posaven a disposició dels clients, imponents automòbils que sortien del

Atraccions

250.000 ptes

centre de la ciutat, des del número 1 del Portal de l’Àngel amb destinació al Casino, fent-

Automòbils i despeses generals

250.000 ptes

Construccions diverses i mobiliari

350.000 ptes

Instal·lacions elèctriques i d’altres

100.000 ptes

Publicitat a Espanya i l’estranger

150.000 ptes

L’entrada valia 50 cèntims i donava dret a triar una atracció. També es podia menjar a
partir de 5 pessetes.

ho cada hora des de les 9:30 fins les 22:00 ininterrompudament.

TOTAL

2.500.000 ptes
Llistat de les despeses inicials.

El Casino va assolir un renom extraordinari. Es va
convertir en un edifici emblemàtic de la Barcelona
de principis del segle XX. Era el símbol del luxe
d’una ciutat en plena expansió econòmica.
Acudia la gent adinerada i es van guanay i perdre
grans fortunes. Compta la llegenda que existia
a disposició dels clients que el desitgessin, una
petita estança per suïcidar-se discretament si la
sort no els havia somrigut, acabant així dignament
per no haver de suportar la vergonya d’haver
enfonsat les seves famílies en la misèria.

Galeria de la sala del Cercle d’Estrangers.
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La línia de tramvia de l’Arrabassada, a la part alta de la ciutat, fou

el moment d’obrir-se, els tramvies encara no tienien parades fixes,

l’última en inaugurar-se l’any 1911. Els seus promotors eren els

pel que sempre s’aturaven quan algun passatger demanava parada o

mateixos que un any abans havien construït l’hotel, el casino i el parc

qualsevol vianant feia el senyal per pujar-hi.

d’atraccions a la carretera de l’Arrabassada.
Amb la prohibició del joc durant la dictadura d’en Primo de
Rivera, el Casino va deixar de funcionar i la línia va passar a tenir
molt poca demandaa, utilitzant-la gairebé de forma majoritària
els excursionistes els cap de setmana. Durant la Guerra
Civil, l’empresa va passar a mans de Tranvías de Barcelona
Colectivizados que la convertir en la línia 28 (Pl. Catalunya l’Arrabassada). Va ser utilitzada pels barcelonins que fugien dels
bombardejos i pel personal del quarter de carrabiners en què
s’havia convertir el Casino, fins el 1938, anys que la línia es va
clausurar.

Fins aquell moment l’única manera existent d’arribar
al complex lúdic era per mitjà de tartanes i òmnibus
que, per 50 cèntims, l’unien amb l’estació superior
del funicular del Tibidabo. En un començament es
van fer servir quatre tramvies de segona mà vinguts
des de Marsella però la duresa i el pendent del traçat
van fer que duressin poc temps, quedant aviat fora de
servei. Es van substituir per cotxes de lloguer però el
resultat tampoc fou el desitjat. No fou fins el 1924 que
van construir-se quatre cotxes seguint un prototipus
de tramvia francès que supliria els cotxes de lloguer.

Tramvia a la carretera de l’Arrabassada, al seu pas per la corba coneguda popularment com La Paella.

L’energia la subministrava una central convertidora
que es va construir aproximadament a la meitat
del recorregut en un lloc conegut com La Font
Tenebrosa.
Per arribar fins al centre d’oci, calia agafar la
línia que sortia de la cantonada de l’avinguda
de la República Argentina amb el carrer de
Craywinckel, al número 239 de l’avinguda s’hi va
alçar el Saló Craywinckel , una sala ben equipada
amb jocs d’escacs, telèfon, quiosc de premsa,
estanc, música, anuncis... que feia més amena
i entretinguda l’espera del tramvia. Aprofitant
que just davant seu hi passaven d’altres línies de
tramvia provinents de de la plaça de Catalunya
i les Drassanes per una costat i les del Tibidabo
i la Bonanova per l’altra. Més tard, l’empresa
allargaria la mateixa línia del casino fins la plaça
Catalunya.
La importància del Saló Craywinckel, que va
tancar portes el 1913, es basava en el fet que en
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Prospecte amb el trajecte indicant-ne les fonts, tan abundants a la zona
i lloc de peregrinatge dels barcelonins.
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Fotografies panoràmiques de Lucien Roisin
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El prematur ocàs
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Hi va haver diversos projectes per
transformar el complex però cap no
va reeixir. La Guerra Civil va estroncar
qualsevol pla i el Casino va ser destinat
a quarter de carrabiners fet que
va afectar tot l’edifici d’una forma
considerable.
En la dècada del anys 40 va ser
pràcticament enderrocat i les seves
portes, finestres i d’altres elements
van ser adquirits per equipar les
cases d’estiueig de la zona. D’aquesta
manera acabava la història d’un centre
d’oci de llegenda avançat per la seva
època i que res havia d’envejar als
actuals en el seu plantejament.
La decadència del casino es perfila el 1912, quan s’extremen la
persecució dels jocs d’atzar i deixa de funcionar per imposició
governativa. Els visitants, que eren bàsicament estrangers,
deixen per tant d’anar-hi. S’arrenden les instal·lacions a Joan
Meunier i Monin que explotaria tot el complex exceptuantne el casino. Com a pagament de la renda, en Meunier va fer
efectiu el 20% dels beneficis de La Rabassada, S. A., però el
12 de novembre de 1913, segons el Padró de Contribució de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la Sociedad Anónima
La Rabassada es va declarar en fallida, entre d’altres raons
per no haver pagat les taxes d’explotació del tramvia. A finals
dels anys 20 Meunier va intentar orientar les activitats cap a
un públic més familiar. Després d’un petit impàs durant el qual
el joc va tornar a gaudir una certa permissivitat, l’empresa
torna a sortir a la palestra. El 1919, Joan Meunier compra
tot el complex i es revifa l’afluència dels estrangers a la zona
que reobre amb el nom de Jardines de Recreo y Atracciones.
Mai més va rebre el nom oficial de Casino. També es va reobrir
la línia del tramvia, aquesta vegada per part de la Sociedad

Passeig de les atraccions al Casino.

Tranvías de Montaña S. A.
El cop definitiu, però, va ser el del 8 de setembre de 1928,
quan el govern del Directorio Miliatr presidit pel General Primo
de Rivera va tornar a prohibir el joc a tot l’Estat, condemnant
definitivament el casino al deixar sense vida el major encant
del complex lúdic.
Durant l’Exposició Internacional de 1929 es promociona la
zona per mitjà dels passeigs, el restaurant, l’hotel i el bellíssim
entorn natural.
El 1934 es clausura el casino i es tanca definitivament el
restaurant.
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Avui dia...
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Poc en queda del que va ser. La natura ha guanyat la partida aquesta vegada, les poques restes que encara avui existeixen s’amaguen rere una
vegetació que amb el pas del temps es fa cada cop més espessa. De la muntanya russa encara se’n conserven els pilars que l’aguantaven i els
túnels a la zona dels Waypoint Tunnels. El llac se’l pot reconèixer pel terra llis sota la brossa. Es mantenen en peu el petit mirador i el celler, hi
ha fragments d’escalinates, arcs, fonts, bancs de pedra i d’altres petits racons que ens traslladen als temps en què tot era luxe i esplendor, tot
permetent-nos gaudir dels darrers vestigis del seu passat daurat.

De la façana amb prou feines queden dempeus uns metres de l’Hotel.

El ferro va desmontar-se per vendre’l, les portes i finestres es van
emprar per decorar les cases residencials de la zona.
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Un dels pocs vestigis que queden de la façana del complex és la de
la porta d’entrada de l’hotel.
A dalt, la mateixa porta rere el grum.
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Ruïnes de la façana del Casino.

Una petita escala d’accés del servei per accedir
de la planta baixa a la base del mirador.

Pal elèctric al costat del mirador.

El mirador o belvedere. Encara avui s’hi pot accedir mitjançant els arcs
i amb força equilibri, car no hi ha cap terra sobre d’ells
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La terrassa, zona interior de l’entrada principal.
Com a referència del passat només en tenim la casa del fons.

Jardineres i restes de baranes són fàcils de trobar escampats per la zona.

Detall del que fou la Gran escalinata, amb prou feines uns graons coberts
de brossa.

Rere el bosc hi apareix el mirador.
La natura ha recuperat altre cop el seu terreny.
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La terrassa, l’escalinata i el mirador amb l’hotel al fons.

Vestigis de la instal·lació elèctrica del celler.
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Entrada al celler.

Explanada on hi havia totes les atraccions.

A dalt: El celler. Al costat hi havia la sala de billar.
A baix: La paret de la terrassa encara manté l’escut.
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Una de les corbes de l’Scenic Railway amb un banc de pedra al seu centre.
Com en moltes altres ocasions, ha esta impossible fer la fotografia
exactament des del mateix lloc degut a la vegetació o bé per l’accés.

A dalt: Pilars que aguantaven els rails de l Scenic Raiway
A baix: Un cubell trobat al bell mig del llac

@.

info@fotosdebarcelona.com

t.

93 414 73 06

Un dels túnels per on passaven les vagonetes de la muntanya russa.
Aquest en concret descriu una corba cap a l’esquerra i no deu fer més
de 20 metres de llarg.
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El Water Chute, una de les atraccions reines
del recinte.
A baix: El sòl formigonat del llac.
Encara es conserva bona part de la paret que
el delimitava.

Un dels túnels per on hi passava
l’Scenic Railway.
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Agraïments
A. Valldeperas
J. Gustems
J. Blanch
per la seva tan apreciada generositat
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