El llibre “Carrers, cases i arquitectes de Sant Feliu de Guíxols (des dels inicis fins el 1931)” és un treball
sobre l’evolució urbanístico-constructiva que ha experimentat la ciutat al llarg dels segles. L’àmbit estudiat
comprèn les diverses i successives etapes que ha necessitat la nostra població, per tal de desenvolupar-se i
configurar nous espais d’assentament urbà que identifiquen actualment la seva ordenació. La vila baix
medieval, les muralles, les cases i carrers, així com l’antiga toponímia i personatges, són recollits amb gran
profusió de detalls en aquest volum.
Acompanyen el text tota una sèrie de gràfics detallats sobre el desplaçament urbà entre els segles V-IV aC,
fins al primer terç del s. XX; plànol de situació dels carrers dins la muralla (1360), així com una perspectiva
de la vila murada tal com havia de ser amb anterioritat al seu enderroc (1696). Tanmateix, l’urbanisme
guixolenc vuitcentista és àmpliament analitzat- des de les normatives urbanístiques dels segles XVIII-XIX;
estadístiques d’edificacions bastides a Sant Feliu (1860-1931); dibuixos de façanes dels habitatges dels
passeigs del Mar, Guíxols, plaça Mercat i rambles d’Antoni Vidal i Portalet (1790-1910)- a les actuacions dels
Plans Geomètrics (1853-59), de Reformes i Millores (1897) o planejaments d’àmbit local com la urbanització
de la muntanya de sant Elm (1920).
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Per a la Sílvia, l’Eva i la Sònia.

Pròleg
Per fi els guixolencs i els qui visiten la ciutat de Sant Feliu de Guíxols podran disposar i gaudir d’una eina important
per a conèixer millor el lloc que els acull. Així, el llibre que tenen a les mans és el resultat d’un treball de recerca que des
feia molt de temps, potser massa, era esperat. És evident que el tema –carrers, cases i arquitectes- és per ell mateix prou
suggerent. Qui més qui menys, ciutadà o foraster, es pregunta el perquè de la forma d’un carrer, del seu nom, d’un edifici o del seu autor; per què la ciutat és així i no d’una altra manera. Si d’una banda, doncs, el contingut presenta un clar
interès, de l’altra ve a omplir el buit bibliogràfic que fins ara ha existit. I no és gens estrany que sigui així. L’estudi d’una
ciutat és una qüestió tan seductora com ampla i difusa, ja que es pot enfocar des de molts i diferents angles, que, a més,
es relacionen i impliquen: històric, geogràfic, econòmic, polític, sociològic, artístic, arquitectònic, etc. És per aquest motiu
que, fins ara, només se n’han apuntat idees soltes, o tan sols s’hi ha aportat alguna escadussera dada.
Ha estat necessari que passés tot un temps perquè coincidissin, en una mateixa persona, un seguit de virtuts. Calia un
investigador nat de la història local, que regirés mesos i anys entre un munt de documents que es guarden en els més
diversos arxius. Però, perdre –o millor, guanyar- temps en la investigació no era suficient. Calia, alhora, que l’estudiós
tingués un mínim de coneixements i d’experiència en aquest món tan complex de l’urbanisme, de caràcter teòric i pràctic a la vegada. Si, doncs, l’historiador local citat posseïa també tota una experiència per la seva feina quotidiana de
tècnic d’urbanisme, resulta que hem trobat la persona idònia per a estudiar-ne el tema: Gerard Bussot i Liñón. Se li
podrien atribuir altres qualitats, com la de dibuixant. Però no cal explicar aquí tot allò que el bon lector sabrà apreciar
a mesura que fullegi, llegeixi o consulti aquest llibre.
Dit això, reiterem que ens trobem davant de la primera guia pel que fa a la configuració de la superfície urbana de
Sant Feliu, presentada en el context de la seva evolució històrica fins a l’any 1931. A aquest recorregut pel temps i per
l’espai, en aquesta ocasió, l’autor hi ha posat un límit: el de 1931. El llibre que tenen a les mans intenta de fer, doncs,
una aproximació de l’evolució urbana de Sant Feliu. Una història fragmentària que el mateix autor -un altre, o un
equip- haurà de continuar algun dia. Tanmateix, tot i no tenir en compte el gran salt quantitatiu d’expansió urbana
dels anys cinquanta i seixanta, el treball de Gerard Bussot ens ofereix suficients pistes per a comprendre la ciutat d’avui. I ens serà possible de seguir el salt urbanístic qualitatiu anterior; és a dir, d’una vila conventual amb pervivència
d’estructures feudals, a una ciutat oberta, industrial i moderna. El resultat: l’Eixample i millora de la població. La prosperitat econòmica del darrer terç de segle XIX va fer possible de proveir la ciutat de millors serveis, i de replantejar-se
la ciutat en el seu conjunt.
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-sense muralles ni limitacions fiscals-, sotmesa només a les tensions del lliure mercat i orientada -no pas determinada- pel planejament urbanístic, el de l’arquitecte General Guitart (1897), que en data d’avui -abril del 2000- continua
essent un referent sòlid als actuals serveis d’urbanisme. Aquest resum històric de l’evolució urbana de Sant Feliu constitueix, a manera d’introducció, la primera part del llibre, que s’estructura bàsicament en dues. Després d’esbossar la
tipologia dels habitatges de Sant Feliu i d’enumerar els arquitectes i mestres d’obres que l’han fet possible, la segona
part -que constitueix el gruix del llibre- aborda, quasi exhaustivament, el tema dels carrers. I tot plegat, com poden
comprovar, és ben arranjat amb dibuixos propis, reproducció de plànols i fotografies que il.lustren profusament el llibre.
Indubtablement, Gerard Bussot no hi ha escatimat dedicació. Com a testimoni de primera mà, que en sóc, he d’acabar
aquest pròleg -que l’autor, amicalment, m’ha demanat- subratllant l’esforç que ha posat a fer-nos descobrir la ciutat.
Conèixer-la és previ i fonamental per a poder-la estimar.

Àngel Jiménez

Sant Feliu de Guíxols, abril del 2000
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Evolució urbanística
a Sant Feliu de Guíxols
(dels inicis fins el 1931)
El primer testimoni:
de l’espigó dels Guíxols (s. V-IV aC)
a la vila medieval (s. XIV)

É

s evident que la configuració urbanística de la
ciutat de Sant Feliu obeeix a uns fets determinants de la nostra història, que han perfilat -al llarg dels
anys- els moviments bàsics urbans de la població. Si bé
el primitiu assentament del poblat ibèric s’establí a l’est
de la badia guixolenca, concretament a l’espigó dels
Guíxols o Fortim durant els segles V-IV aC, no fou fins al
canvi d’era que es desplaçà cap a terres planeres de la
riera -a ponent- sota l’empara de la muntanya del
Castellar. Aquest indret
seria l’escollit per fixar fermament les arrels i, des
d’allí -ja com una comunitat ibèrico-llatinitzadarebre la influència del cristianisme que definiria entre molts d’altres- el
concepte primari d’ordenació territorial al voltant
d’un establiment, jeràrquic,
entre els segles II i V dC.1
La manca de testimonis
escrits durant el parèntesi
que va del segle VI fins a la
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La badia de Sant Feliu vista per la
banda de garbí (darreries segle
XIX).

primera notícia documentada dels béns del monestir,
l’any 968,2 ens deixa completament a les palpentes per
valorar la configuració d’aquella societat, davant la
dominació visigòtica i la posterior invasió musulmana.
En canvi, l’arribada dels monjos benedictins i la seva instal·lació al costat d’aquell nucli poblat impulsà ràpidament un desenvolupament constructiu i laboral que
marcaria les pautes de la disposició territorial de l’alou.
Al bell mig, l’església i les diverses dependències per a
usos de la comunitat, totes defensades per les primeres
fortificacions d’aquell entorn. A migdia, hi havia el nucli
rural dedicat exclusivament a tasques de pesca i petita
agricultura; i a l’altra banda de la riera -a sol ixent-, el

1. Jiménez, Àngel, Sant Feliu de Guíxols,
Quaderns de la Revista de Girona, 1986,
pàgs. 8 i 9
2. Esteva i Cruañas, Lluís i Pallí i Buxó,
Lluís, Els llocs de la Vall d’Aro, Gíssalis i el
Monestir Guixolenc (881-1199), Amics
del Museu de Sant Feliu de Guíxols,
1995, pàg. 14.

Detall de la plaça Mercat i les
cases del sector del monestir.

3. Jiménez, Àngel, “La ciutat medieval. La
Plaça”. Informatiu de l’Arxiu i Museu,
núm. 1, 1989, pàg. 4
4. Llibre de cadastre de Patiño, 1729
(AHMSFG, Sec.VIII, núm.5).
5. Alonso Cano, Discurso General de este
antiquísimo Castillo o Monasterio de San
Feliu de Guíxols, 1606. Cap. 4.

sorral i molts camps erms a l’espera de ser explotada la
seva riquesa natural. D’aquest primer assentament urbà
del segle X, instal·lat en un espai de poc més de dues
hectàrees, en destaquen, pel seu testimoni en el temps,
la Porta Ferrada i les torres del Fum i del Corn, a més del
frontis romànic de l’església parroquial.
Hom reconeix que la decisió de travessar a l’altre costat
–de la riera- i projectar la primera expansió urbanística
de Sant Feliu es degué fer relativament aviat, tal vegada
abans de la fi del segle XII. Tant és així, que per un document que roman a l’arxiu municipal, datat el 12 de juliol

de 1231, la plaça -com element públic i espaiós- un
carrer i el mur, ja hi figuren ben identificats.3 Per tant,
per poder definir-los així, hi havia d’haver -inqüestionablement- una configuració constructiva d’aquests
indrets. Bàsicament, doncs, es pot confirmar que la
implantació inicial d’aquest paratge -basant-nos en
l’estudi dels darrers documents, així com de les hipòtesis i criteris més versemblants- s’alineà seguint el curs
natural del torrent, en una topografia gairebé calcada al
seu lloc d’origen. L’augment de noves edificacions, però,
obligà a concretar uns espais de creixement, que
avançaren de nord cap a sud i d’oest a est, afavorint i
donant importància als primers vials verticals en direcció a mar. Els transversals -com ho serien posteriorment
el carrer Travesser, més tard conegut com Estret- llevat
del carrer del Call, on vivien les famílies jueves, no agafarien importància fins força segles després.4
El pare Alonso Cano -monjo i cronista del monestir guixolenc- en el seu Discurso general de este antiquísimo
Castillo i Monasterio de San Feliu de Guíxols, escrit l’any
1606, assegura -erròniament- que l’ocupació a l’altra
banda de la riera es féu el 1258: “En los veinte y quatro
años que governó el muy Rdo. Padre fray Grau, se augmentó tanto la población y Villa de San Feliu que ya no
cabían en esta parte de la riera, que agora llamamos el
arrabal del monasterio, y era entonces la primera y
mayor vecindad, y a donde poco antes o después se
fundó la capilla que todos conocimos de San Nicolás,
que era el lugar del Consejo y Juntas de esta universidad
de San Feliu, que cada día crecía más en moradores
mientras más yban conociendo la bondad del sitio y
comodidad del puerto; por razón de lo qual pidió la villa
instançia a Nº Padre Abbad fray Grau fuese servido darles licencia para que pudiesen poblar de la otra parte de
la riera haçia lo que agora es plaça y el carrer que llamamos de las Vueltas”.5
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L’afirmació que fa el pare Cano no respon a cap document de referència, sinó que es limita tan sols a descriure una situació evident, alhora que l’emmarca en el
període de govern de l’abat Grau. El document de l’any
1231 demostra que l’ocupació a l’altra banda de la riera
es féu amb alguns anys d’antelació del que ens descriu
Alonso Cano. Així, el desenvolupament urbanístic del
nucli medieval correspondria a dues grans actuacions:
la primera aniria des de la riera (actual Av. Juli Garreta)
i en direcció oest-est, fins al carrer Goula, i del carrer
del Forn Vell, al nord, fins a la Plaça de la Vila, al sud,
d’una superfície aproximada d’1,05 ha. La segona –que
coincideix amb les franquícies atorgades per l’abat

Gelabert6 per a la repoblació de la vila (1287), dos anys
després que les tropes franceses destruïssin part del
seu nucli- s’establiria en un àmbit territorial de major
dimensió, comprenent des del carrer Goula fins al mur
de llevant, d’oest a est (actual Rambla Vidal) i de l’antic
Hospital (Placeta de Sant Joan) als murs de migdia, de
nord a sud (avui passeig del Mar), de 2,16 ha d’extensió.
Aquest plantejament exposat sobre el creixement urbà
d’aquells anys resta perfectament fiançat en analitzar el
conveni concertat, l’any 1277, entre l’abat Bernat i els
jurats de la universitat, sobre l’obligació de contribuir en
les noves obres del convent. D’aquest document també

El barri del Raig al peu de la
muntanya de Sant Elm.

6. G. Hurtebise, Eduardo, Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols,
1905, pàg. 58
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7. Batlle , Ll., “Censo y población de Sant
Feliu de Guíxols en 1360”, Àncora, F M,
1969

en parla el pare Cano en el seu manuscrit del 1606. A
diferència de l’anterior, però, en dóna totes les referències i el transcriu del llatí, amb l’excepció del paràgraf
final, en què, en un castellà antic, hom llegeix: “…firman
todos en este acto, desde Nº muy Rdo. Padre Abbad y sus
venerables monjes, y luego consecutivamente todos los
vecinos de la villa de Sn. Feliu que ya en estos días sería
de hasta cien casas”. Aquesta xifra de cent habitatges s’acostaria als criteris manifestats sobre l’evolució constructiva del nucli medieval, a partir de dues actuacions
urbanístiques ben diferenciades de què hem parlat
abans.
A mitjan segle XIV, el rudimentari planejament urbà de la
població estava ja definit. A una banda, el nucli originari
del raval de la riera, amb el monestir al seu costat. Al
centre, la vila fortament emmurallada, tot gaudint d’una
vigorosa vida social i comercial. I, a llevant, l’establiment
d’un nou sector de la vila anomenat raval de Tueda. La
vila guixolenca havia adquirit, sens dubte, la rellevància
necessària perquè el rei Jaume II li atorgués (1323) la
facultat de comptar amb un mercat setmanal i una fira
anual. Trenta-un anys després, (1354) Sant Feliu esdevingué vila reial i formà part com a membre o “carrer” de la
ciutat de Girona.
Pel fogatge de l’any 1360 -imposició per casa habitada,
equivalent a l’actual cadastre i cens de veïns- sabem que
la vila guixolenca comptava amb 230 “focs” o habitatges,
amb més d’un miler d’habitants.7 Al barri de Tueda hi
censà 14 cases, i al raval del monestir, 24, que comptabilitzen un total de 38 edificacions fora de les muralles. La
resta -193 construccions- s’aplegaven dins el nucli
emmurallat, en una superfície propera a les tres hectàrees, distribuïdes al llarg de nou carrers i una plaça. Gràcies
a l’ordre geogràfic emprat en termes generals pel
recompte d’habitatges, alguns d’ells els hem pogut identificar perfectament:

A mitjan segle XIV, el rudimentari
planejament urbà de la població
estava ja definit
“Carrer d’en Bernat Esteve o d’en Gaucerenys, prop del
mur”, 8 cases (avui alineat a la rambla Vidal). “Carrer d’en
Camps ab les traveses tro a la plassa major”, 7 cases
(actual carrer de Clavé) .“Carrer de s’Ayader”, 36 cases
(actual carrer de Sant Pere). “Carrer del Espital”
(Hospital), 43 cases (actual carrer de Sant Joan). “Carrer
que parteix del portal del Espital e va tro l’alberch de
Nasar”, 29 cases (actual carrer d’Especiers). “La Plassa”,
14 cases (Plaça Mercat). “Carrer que parteix de la Plassa
e va per l’alberch d’en Campllonch tro al mur”, 22 cases
(actual carrer de Joan Goula). Ens queda el dubte, però,
de situar correctament el tres darrers: “Travessera d’en
Escach”, 5 cases (carrer Estret?, o tal vegada el Call?)
“Carrer que parteix de la Plassa e va vers l’alberch d’en
Banyes”, 11 cases (part de l’actual carrer de la Volta, entre
el carrer Estret i la Plaça del Mercat?), i “Carrer d’en G.
Deren”, 18 cases (part de l’actual carrer Notaria, Forn Vell
i Baixada del Pont?).

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

15

15

14

16

1

26
4

3
22

24

21
20

2
5

25

19
6
23

7

8
9

Vila medieval guixolenca
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Torre d’en Queralt (abans 1377).
Riera del Monestir.
Capella de Sant Nicolau (emplaçament aproximat).
Església - Monestir.
Cases del raval del Monestir.
Mur de la riera o de ponent (avui façana est de l’avinguda Juli Garreta).
Torre nova o de Sant Joan (1368). A partir de l’any 1391, hom la coneixeria com
a torre de Campllonch.
Torre de Sant Bernardí i portal del mar (tram parcial de l’actual Passeig del Mar).
Mur de migdia.
Fossat.
Torre.
Mur de llevant (façana oest de l’actual rambla d’Antoni Vidal).
Raval de Tueda.
Hospital de pobres.
Torre de l’Hospital (abans 1390) (entre els actuals carrers Notaria i Sant Joan)
Mur de tramuntana (avui carrers Notaria i Hospital).
Carrer d’en Bernat Esteve o d’en Gaucerenys, prop del mur (avui alineat parcialment
a la rambla d’Antoni Vidal).
Carrer de s’Ayader (avui de Sant Pere).
Carrer travesser d’en Camps a la Plaça Major (avui carrer d’Anselm Clavé).
Carrer de l’Hospital (avui de Sant Joan).
Carrer de la porta de l’Hospital fins a l’alberg d’en Nasar (actual carrer Especiers).
Carrer d’en Campllonch (avui de Joan Goula).
La Plaça.
Travessera d’en Escac (carrer Estret?)
Carrer de la Plaça a l’alberg d’en Banyes (actual carrer de la Volta, entre la Plaça
Mercat i el carrer Estret?).
Carrer d’en G. Deren (avui carrers Notaria, a partir del carrer Estret, Forn Vell
i Baixada del Pont?).
La configuració dels habitatges dels carrers de la vila està basada en el fogatge de l’any 1360.
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Il·lustració: © G. Bussot

Toponímia de les muralles, ravals i carrers

Aquest cens cadastral del segle XIV -per una banda
fidel reflex de l’important creixement urbà de la viladetermina, alhora, el punt d’inflexió cap a una pèrdua
ràpida i constant de la demografia humana i, consegüentment, del seu desenvolupament territorial, que
romangué gairebé sense alteracions fins a la meitat
del segle XVII. La terrible pesta de l’any 1344, que fustigà les poblacions de la costa, així com la del 1362,
amb l’extinció de la majoria dels infants del vilatge, en
foren la causa principal. A tot això, cal afegir-hi les
males collites d’aquells anys i les fortes inundacions
que malmeteren gran part dels terraplens de les
muralles.
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És, doncs, en aquests anys quan, aprofitant els desperfectes causats per les inundacions de l’hivern de
1363, s’enderrocaren tota una sèrie de cases per a
consolidar la fortificació afrontant amb la platja. Fins
i tot, alguns habitatges foren ensorrats al seu interior,
així com a la zona campa propera al monestir.
D’aquesta manera, les línies bàsiques d’actuació constructiva passaren per estructurar el nucli urbà a l’entorn d’un cinturó emmurallat que no sols els serví de
protecció i d’empara, sinó que aturà de cop un progressiu augment de la població cap al sector de l’eixample natural i, alhora, més lògic, com ho era el sector del raval de Tueda.

Carrer de l’Hospital.

Teulades –sector Raig- barques i
platja a les darreries del segle XIX.

De fet, Sant Feliu restà sota un mínim creixement constructiu en gairebé dos-cents anys. El 1497 -cent trentaset anys després del primer cens cadastral- només s’havien construït vint-i-set cases de nova planta, amb un
total de dos-cents cinquanta-vuit estatges. I, des d’aquest darrer any fins al 1553, s’hi edificaren tan sols sis
habitatges més.8
La construcció d’un nou hospital fora muralles l’any
1595 -concretament al mateix lloc on és avui- per tal
d’evitar, així, els possibles contagis d’epidèmies dins el
sector emmurallat, no beneficià pas l’ordenació urbanística de la població. Ans al contrari, la seva situació
impossibilità -temps després- l’inici d’un creixement més
equitatiu al voltant del seu nucli social, tal com ho
podien haver estat les expansions conjuntes del raval de
Tueda -aleshores encara poc definit- i els camps de la
plana nord-est, avui entre els carrers del Mall, de la
Mercè i la riera de Sant Amanç.

trenta-cinc cases, és a dir, quaranta edificis més que a
l’any 1360. Així, el carrer del Mur comptava amb 23
cases; el carrer de Sant Pere -que ja havia pres aquesta
denominació, malgrat que durant molts anys encara la
compartiria amb els noms de l’Allada i de la Portella- en
tenia 47; el carrer de l’Hospital -actual carrer de Sant
Joan- en detentava 46; el carrer dels Especiers, 31; el
carrer de les Voltes, 25; el de Campllonch -actual Joan
Goula- 21; el carrer del Call, 7; a la Placeta10 hi havia 10
cases. A la Plaça Major hom comptabilitzà 20 cases i al
carrer Estret, fent la mitjana dels tres censos de què he

Segle XVII.
El creixement de dos importants
ravals: Monestir i Tueda.

F

8. Iglésies, J., “Demografia històrica del Baix
Empordà”, XX Assemblea Intercomarcal
d’Estudiosos. 1976.
9. Marquès, J. M., “La vila i les fortificacions”, Estudi General. Revista del
Col·legi Universitari de Girona, 1981;
Jiménez , À., Taller d’Història núm. 2,
1986. Document 3.
10. Més tard coneguda com a placeta de
l’Alambó. Pel nombre de cases censades
(10), ha d’incloure també les edificacions
del c/ del Forn Vell.

ins a l’inici del segle XVII, doncs, la vila guixolenca no inicià un cert augment constructiu per a
establir-se -sense condicionaments- a la banda de llevant. El nucli emmurallat, en canvi, havia experimentat
una perceptible consolidació, sobretot pel fet d’haver-se
bastit diverses cases a tocar el carrer del Mur. D’aquesta
manera, si comparem el cens d’habitatges de l’any 16029
-tot i mancar-hi a la relació les cases del carrer Estretamb el del 1360 i, alhora, -si fem una mitjana d’aquest
carrer amb el quadern esborrany del cadastre de Patiño
dels anys 1716-1719- es pot dir que a la vila -dins del seu
reducte fortificat- hi havia al voltant de dues-centes
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parlat, se li assignarien 6 habitatges. Tot això, però, sense
comptabilitzar els ravals del Monestir, amb 41 cases, i de
Tueda, amb 106.
La totalitat del conjunt del segle XVII cal considerar-lo
clau per entendre el canvi d’identitat urbanístico-constructiu -de vegades forçat pels estralls de la guerra- que
la població experimentà al llarg d’aquest centenar d’anys.
La bonança relativa de l’agricultura i el bon feineig dels
artesans de la vila durant els dos primers decennis d’aquell segle motivaren que al sector del raval de Tueda es
consolidés una primera trama urbana -en certa manera
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encara força reduïda- però amb molta personalitat i
perspectives d’expansió. Es tractava, només, d’una filera
de cases ordenada i afrontada al llarg del mur de llevant
(actual Rambla Vidal), amb la previsió d’una connexió
amb les vies existents dins la muralla i que anava des de
la mitja torre (davant mateix del que és avui carrer de la
Rutlla) fins encarar-se amb l’anomenada torre vella
(Passeig del Mar-Rambla Vidal).
Malgrat les circumstàncies negatives que va començar a
experimentar la societat catalana a partir de l’any 1627sequeres, escassetat d’aliments, pesta, guerres, etc., que
incidiren enormement en la demografia urbana-, el
desenvolupament urbanístic d’aquell sector va anar afermant-se en el seu nou espai. En tan sols cinquanta anys
(1600-1650) el barri de Tueda havia aconseguit formar
un important nucli de població a l’ombra de la vila fortificada. La seva expansió, però, va ésser aturada pels
greus esdeveniments de guerra que afectaren Sant Feliu,
durant els dies 16 i 17 de juny de 1652. Així, poc després
que la ciutat de Barcelona capitulés davant el setge
imposat per les tropes de Felip IV, catorze galeres, mil
soldats i diversos vaixells de suport a les ordres de Joan
Josep d’Àustria atacaren la vila guixolenca. Es tractava
d’infligir un sever correctiu a la població, pel fet d’haverse distingit com a base d’operacions marítimes i de proveïment de la Ciutat Comtal, durant els quinze mesos de
bloqueig. La vila emmurallada resistí amb valentia l’atac
dels castellans, però la barriada del raval de Tueda va
patir la impetuositat de les companyies armades del duc
d’Albuquerque, que l’incendià i arrasà despietadament.11
Aquest desventurat incident no deturà pas les ànsies de
reconstrucció del raval. En pocs anys es referen els habitatges espatllats i, pràcticament, es doblaren amb la
construcció d’edificis de nova planta. L’any 1671 apareix
per primera vegada el nom particular d’un sector del
raval de Tueda. Es tracta de la casa coneguda com “na

Carrer Major a l’alçada del carrer
de l’Algavira (1904-09)

11. G. Hurtebise, E., Bosquejo histórico
de la villa de San Feliu de Guíxols. 1905.
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començament del segle XVIII, Sant Feliu comptava amb un cens de 1.600 habitants i 466
cases repartides pel seu terme municipal.15 El creixement demogràfic d’aquells primers anys -malgrat els
efectes negatius de la Guerra de Successió (17061714)- empenyien el desenvolupament constructiu cap
a la banda de llevant, a tocar el Drassanal.16 Així, durant
el primer quart de segle, l’àmbit d’aquell paratge Tueda- prengué una definició més exacta en cenyir-se
la seva evolució urbanística als vials bàsics de comunicació. D’aquesta manera, trobem ja ben delimitats el

raval davant “lo portal de Sant Joan” (1702) -avui cantonada al carrer del Mall i part superior de la placeta de
Sant Joan- que afrontava amb el pròpiament dit camí
del Mall (1685), aquell que conduïa cap al veïnat de
Sant Amanç, Salions, Sant Grau i la vila de Tossa; el
camí de la Rutlla (1696), que connectava amb els
camins rals d’anar a Palamós o Castell d’Aro i Girona. I
al centre, hi havia el carrer més important d’aquell sector, que anava del Portal del Peix fins al Portalet,17 conegut com a “carrer del Raval de Tueda” (1739). N’era el
més distingit i ample, i es convertiria finalment en el
“carrer Major del Raval de Tueda” (1766). I a migdia,
restava la franja d’habitatges anomenada de “davant
mar”.
És precisament durant aquells greus conflictes armats
en què Catalunya perdé la seva estructura político-

Payrolina devan en la Creu del Rebal”, on s’efectuà un
casament12. L’entitat territorial del sector de Tueda,
doncs, era prou evident en aquell darrer terç de segle. No
obstant això, la línia divisòria entre l’indret construït i
l’espai encara per ocupar no anava més enllà d’aquella
fita termenada.
Sabem, però, que alguna edificació aïllada ultrapassava
aquella delimitació. Era el cas d’un habitatge atrotinat
que hi havia lluny del raval -avui el situaríem més o
menys entre les cantonades del carrer de Girona i de
Joan Maragall-. L’any 1672, Antoni Prats, fuster de
Riudellots i domiciliat a la població de Lloret, va vendre a
Pere Deulofeu -pagès del mas Gras de Sant Feliu- un pati
amb unes quantes parets enrunades “fora del Reval de
Toheda de dita vila”. Per l’escriptura de compra-venda
d’11 de febrer d’aquell mateix any, sembla que Prats l’havia comprat alguns anys abans en perfectes condicions,
“més avuy per los infortuits del temps així de pesta, y de
guerra, com per haver estat molt temps inhabilitada és
derruhida y espatllada”. La finca en qüestió constava d’un
pati amb hort i un forn per coure olles de fang, antigament sota cobert i amb una superfície total “d’un quart i
mig de terra”. Dotze anys després, Deulofeu va demanar
al monestir llicència per a construir-hi un corral per al
bestiar, autorització que obtingué el 29 de març de 1684,
per ser un lloc distant del nucli habitat.13

Placeta de Sant Joan (anterior
1895)

El 17 de setembre es volaren les
muralles que afrontaven amb el
raval de Tueda, des del “cantó de
Mar fins a l’hort de Sant Joan”
cases dels voltants per l’ona expansiva de les explosions:
“És increïble lo moviment que feia la terra -per les
explossions- y feient los edificis y quant y ab quanta
multitut y vehemència, volaren tot gènero de pedras, de
unes parts y altres, no quedant casa que poc o molt, o del
tot, no fossen espatllades”14.
Aquesta acció realitzada pels soldats francesos a les
ordres del duc de Vendôme tingué lloc entre l’11 de
setembre i el 4 d’octubre de 1696. El 17 de setembre es
volaren les muralles que afrontaven amb el raval de
Tueda, des del “cantó de Mar fins a l’hort de Sant Joan”. I
el 4 d’octubre s’enrunà la resta de fortificacions de la
vila, així com part d’una cara del castell de Sant Elm que
havia quedat dempeus en la demolició del 23 d’abril de
l’any anterior.

Enderroc de les muralles
15. Iglésies, J., “Demografia històrica del
Baix
Empordà”,
XX Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos, 1976.
16. Les drassanes de la vila eren a l’espai on avui hi ha la Rambla del Portalet.
Per això s’anomenava “Adrassanal i
Atarassanal”.
17. Límit constructiu de l’assentament
del raval de Tueda. Vegeu el capítol dedicat a aquest raval.
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12. Arxiu Parroquial de Sant Feliu de
Guíxols (APSFG). Esposoris, 18.01.1671,
f.9. És la creu de terme coneguda com
d’en Baguer, situada entre el c/ Major,
35-37, cantonada al de la Creu.
13. Bussot, G, “Evolució i emplaçament
dels escorxadors guixolencs (16951993)”, Àncora, núm. 2482, 1996.
14. (APSFG) Crònica manuscrita dels
fets. Esposoris 1576-1700, f. 199.

E

ls nous conflictes bèl.lics (guerra amb França de
1683-1684 i de la Lliga d’Augsburg de 16891697) comportaren l’enderroc de les muralles, feren que
la població s’obrís a nous espais, i que la part més antiga
es cohesionés amb la més moderna. Malauradament,
però, això va ser fet per la força, i no solament es destruïren els murs que protegien la vila antiga, sinó moltes
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Perspectiva basada en la descripció feta per Joan Blanch, Jur at en Cap, Notari i secretari del municipi. M.A. 5 setembre 1696.

13
3

4

11
5

6

9
10

Topon mia de les muralles, ravals i carrers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Raval del monestir o de la riera (fora muralles).
Torre de les Puces (Pl. Monestir - carrer Hospital).
Portal d’anar a l’església (situat a l’actual Baixada del Pont).
Pont de pedra (construït l’any 1586).
Riera del Monestir.
Muralla de ponent (avui façana est de l’avinguda Juli Garreta).
Pont de pedra d’en Berenguer de Cruïlles (posterior a l’any 1391).
Torre de la presó (Av. Juli Garreta - Passeig del Mar).
Torre del Consell o portal del mar (tram parcial de l’actual Passeig del Mar).
Pont de pedra davant del portal del mar (construït l’any 1486).
Torre ampla.
Fossat (1).
Mitja torre.
Baluard.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Torre vella (actual Passeig del Mar - rambla d’Antoni Vidal).
Raval de Tueda (fora muralles).
Molí de vent de baix (sector de les Eres).
Torre i portal del peix (façana oest de l’actual rambla d’Antoni Vidal).
Torre Barbereta i portal de Palamós (davant mateix del carrer Estret).
Molí de vent del Puig.
Mitja torre (davant l’actual carrer de la Rutlla).
Mitja torre (hort de Sant Joan).
Molí de vent de dalt.
Torre de Sant Joan i portal de Girona (entre els actuals carrers Notaria i Sant Joan).
Hospital de pobres (fora muralles).
Mitja torre (avui carrers Notaria i Hospital).
Mitja torre (ídem).

(1) Vegeu el detall constructiu de la muralla i el fossat en la solapa superior.
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començament del segle XVIII, Sant Feliu comptava amb un cens de 1.600 habitants i 466
cases repartides pel seu terme municipal.15 El creixement demogràfic d’aquells primers anys -malgrat els
efectes negatius de la Guerra de Successió (17061714)- empenyien el desenvolupament constructiu cap
a la banda de llevant, a tocar el Drassanal.16 Així, durant
el primer quart de segle, l’àmbit d’aquell paratge Tueda- prengué una definició més exacta en cenyir-se
la seva evolució urbanística als vials bàsics de comunicació. D’aquesta manera, trobem ja ben delimitats el

raval davant “lo portal de Sant Joan” (1702) -avui cantonada al carrer del Mall i part superior de la placeta de
Sant Joan- que afrontava amb el pròpiament dit camí
del Mall (1685), aquell que conduïa cap al veïnat de
Sant Amanç, Salions, Sant Grau i la vila de Tossa; el
camí de la Rutlla (1696), que connectava amb els
camins rals d’anar a Palamós o Castell d’Aro i Girona. I
al centre, hi havia el carrer més important d’aquell sector, que anava del Portal del Peix fins al Portalet,17 conegut com a “carrer del Raval de Tueda” (1739). N’era el
més distingit i ample, i es convertiria finalment en el
“carrer Major del Raval de Tueda” (1766). I a migdia,
restava la franja d’habitatges anomenada de “davant
mar”.
És precisament durant aquells greus conflictes armats
en què Catalunya perdé la seva estructura político-

Payrolina devan en la Creu del Rebal”, on s’efectuà un
casament12. L’entitat territorial del sector de Tueda,
doncs, era prou evident en aquell darrer terç de segle. No
obstant això, la línia divisòria entre l’indret construït i
l’espai encara per ocupar no anava més enllà d’aquella
fita termenada.
Sabem, però, que alguna edificació aïllada ultrapassava
aquella delimitació. Era el cas d’un habitatge atrotinat
que hi havia lluny del raval -avui el situaríem més o
menys entre les cantonades del carrer de Girona i de
Joan Maragall-. L’any 1672, Antoni Prats, fuster de
Riudellots i domiciliat a la població de Lloret, va vendre a
Pere Deulofeu -pagès del mas Gras de Sant Feliu- un pati
amb unes quantes parets enrunades “fora del Reval de
Toheda de dita vila”. Per l’escriptura de compra-venda
d’11 de febrer d’aquell mateix any, sembla que Prats l’havia comprat alguns anys abans en perfectes condicions,
“més avuy per los infortuits del temps així de pesta, y de
guerra, com per haver estat molt temps inhabilitada és
derruhida y espatllada”. La finca en qüestió constava d’un
pati amb hort i un forn per coure olles de fang, antigament sota cobert i amb una superfície total “d’un quart i
mig de terra”. Dotze anys després, Deulofeu va demanar
al monestir llicència per a construir-hi un corral per al
bestiar, autorització que obtingué el 29 de març de 1684,
per ser un lloc distant del nucli habitat.13

Placeta de Sant Joan (anterior
1895)

El 17 de setembre es volaren les
muralles que afrontaven amb el
raval de Tueda, des del “cantó de
Mar fins a l’hort de Sant Joan”
cases dels voltants per l’ona expansiva de les explosions:
“És increïble lo moviment que feia la terra -per les
explossions- y feient los edificis y quant y ab quanta
multitut y vehemència, volaren tot gènero de pedras, de
unes parts y altres, no quedant casa que poc o molt, o del
tot, no fossen espatllades”14.
Aquesta acció realitzada pels soldats francesos a les
ordres del duc de Vendôme tingué lloc entre l’11 de
setembre i el 4 d’octubre de 1696. El 17 de setembre es
volaren les muralles que afrontaven amb el raval de
Tueda, des del “cantó de Mar fins a l’hort de Sant Joan”. I
el 4 d’octubre s’enrunà la resta de fortificacions de la
vila, així com part d’una cara del castell de Sant Elm que
havia quedat dempeus en la demolició del 23 d’abril de
l’any anterior.

Enderroc de les muralles
15. Iglésies, J., “Demografia històrica del
Baix
Empordà”,
XX Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos, 1976.
16. Les drassanes de la vila eren a l’espai on avui hi ha la Rambla del Portalet.
Per això s’anomenava “Adrassanal i
Atarassanal”.
17. Límit constructiu de l’assentament
del raval de Tueda. Vegeu el capítol dedicat a aquest raval.

26

Evolució urbanística

12. Arxiu Parroquial de Sant Feliu de
Guíxols (APSFG). Esposoris, 18.01.1671,
f.9. És la creu de terme coneguda com
d’en Baguer, situada entre el c/ Major,
35-37, cantonada al de la Creu.
13. Bussot, G, “Evolució i emplaçament
dels escorxadors guixolencs (16951993)”, Àncora, núm. 2482, 1996.
14. (APSFG) Crònica manuscrita dels
fets. Esposoris 1576-1700, f. 199.

E

ls nous conflictes bèl.lics (guerra amb França de
1683-1684 i de la Lliga d’Augsburg de 16891697) comportaren l’enderroc de les muralles, feren que
la població s’obrís a nous espais, i que la part més antiga
es cohesionés amb la més moderna. Malauradament,
però, això va ser fet per la força, i no solament es destruïren els murs que protegien la vila antiga, sinó moltes
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Plaça Mercat i carrer de les Voltes.

18. AHMSFG. Sec. VIII. Ll. 5.
19. Vegeu, a l’apartat dels carrers, el
capítol dedicat al c/ Sant Pere.
20. Id., el dedicat al c/ Joan Goula

administrativa, amb la promulgació del Decret de Nova
Planta (16-1-1716), quan comencem a trobar dades del
tot fiables, en implantar-se un nou impost -el Real
Catastro- que gravava totes les propietats i immobles
de les poblacions. Es coneix aquell primer cens cadastral com el “cadastre de Patiño”, per ésser José Patiño
qui organitzà i dirigí l’ordenació contributiva territorial,
sota el model jurídic de Castella. A Sant Feliu es
començà a redactar un esborrany de les finques urbanes -centre vila i ravals-, així com de les peces de terra
erma de les rodalies, entre els anys 1716 i 1719, fet que
donaria forma i base legal al cadastre de Patiño de l’any
1729.18 D’aquesta manera, coneixem sectors del terme
municipal on se situaven algunes cases amb els seus
camps de conreu: mas Gras, del Puig, Sant Amanç,

Vilartagues, les Comes, raval de Tueda, Mascanada, Sant
Pol, Creu d’en Surià, Molí de vent de baix, Bujonis, les
Forques, Molí de vent de dalt, Calassanç, l’Algavira o
Pou de munt.
Al nucli urbà -exceptuant els seus dos ravals- es realitzà una numeració de totes les finques i afrontacions,
nombre d’estatges i pisos: “casa situada en la Plassa
propia del Comú y Universitat de la Vila; consisteix en
un aposento y una sala qual serveix per tenir los
Concells dels Negocis de la mateixa Universitat, y
adjunta dita casa, y de la part del Sol ixent de aquells
está situat un aposento que serveix de Carnisseria de la
mateixa Vila; affronta tot o junt a Sol ixent ab la
Muralla, a Mitg dia axi mateix, y a Ponent, y a
Tramontana ab la dita Plassa”. Per aquest inventari,
doncs, podem saber perfectament el nombre d’habitatges parcial -per carrers- o total -comptabilitzant tots
els ravals- dels edificis construïts a la nostra vila: al
carrer del Forn19 hi havia edificades 10 cases; al carrer
del Forn Vell, 8; al carrer del Mur, 14 -nou cases menys
que a l’any 1602, una disminució que hem de lligar
estretament amb la voladura de les muralles el 1696, la
qual afectà diverses cases annexades al mur; al carrer
de Sant Pere, 34 habitatges; a la Plaça, 25; al carrer
Major (actual Clavé), 15; al carrer de Sant Joan, 27; al
carrer Estret, 8 cases; al dels Especiers, 27; al carrer de
les Voltes, 15; al carrer de la Pilota, 7; al de Campllonch,
13 cases;20 al carrer del Call, 5; “Prop lo portal d’Alambó
que va a l’església”, 7 cases; Placeta del carrer de les
Voltes, 1 casa, i al carrer Travesser, també una casa. Això
dóna un total de 217 habitatges a l’antic sector emmurallat que, si se sumen als 182 habitatges del raval de
Tueda, als 42 del raval de la Riera o del Monestir, així
com 1 del camí del Mall, 3 de la Platja de Mar, 1 casa al
Montjoi, 1 a Calassanç, 2 als Molins i 1 al Mas Gras,
totalitzaven exactament 450 cases edificades dins del
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terme de Sant Feliu. Aquests edificis estaven formats
per una planta baixa, un o dos pisos, on es concentraven, generalment, diversos estatges plurifamiliars. Així,
un total de 118 cases posseïen només una cambra
comuna, qua reunia la cuina, el menjador i dormitori;
144 habitatges tenien dues cambres; 76 cases comptabilitzaven tres dependències; 33 en tenien quatre; 11
edificacions disposaven de cinc peces; 5 cases tenien
sis departaments; 1 casa estava configurada per set
cambres; 1 amb vuit i 1 amb deu habitacions. Al carrer
Especiers i al raval de Tueda hi havia dues construccions que posseïen dotze dependències cadascuna. Tot
i que la relació del cens es va formalitzar en data 17 de
setembre de 1729, pel jurat de la vila Benet Pellicer,
aquest cadastre és el mateix de l’esborrany realitzat als
anys 1716-1719. Per tant, podem dir que, pels volts del
1720, existia un nombre més gran d’edificacions fora
de l’antic nucli emmurallat que no pas a l’interior.
D’aquesta manera, els ravals de Tueda, el del Monestir i
els seus voltants agrupaven un total de 233 habitatges;
mentre que, a dins del que havia estat recinte fortificat,
se’n comptaven només 217. De fet, el cadastre de 1729
coincideix gairebé exactament amb la llista dels caps de
família que es realitzà per a la contribució territorial de
l’any 1726. Al raval de Tueda hi havia 171 individus caps
de família; al raval de la Riera, 43, i al veïnat de Sant
Amanç, 9. I a l’antic sector emmurallat hi calcularen
226 caps de casal.21 A partir de l’any 1730 la bonança
comercial influí positivament en la consolidació definitiva del primer teixit urbà del raval de Tueda -entre l’actual rambla Vidal-c/ de la Creu (oest-est) i del c/ de la
Rutlla-passeig del Mar (nord-sud). Aleshores, més de
350 persones i 100 embarcacions22 es dedicaven a feines relacionades amb la pesca i els seus derivats.
Alhora, la confecció de xarxes i la seva exportació produïa importants beneficis als ciutadans de la vila. Les
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drassanes treballaven a bon ritme bastint tot tipus de
velers, i l’elaboració de taps de suro començava a ser
important. Era, doncs, un moment òptim per continuar
creixent urbanísticament. Sant Feliu de Guíxols esdevingué seu de l’almirallat de Marina l’any 1736 i capital
de província marítima el 1751.

1750 - 1800:
Desenvolupament urbanístic al
raval de Tueda i més enllà del
Drassanal

L

’evolució constructiva d’aquells anys l’hem de
situar en un creixement progressiu cap a la part
est del territori municipal. En pocs anys, el desenvolupament urbanístic dels voltants del Drassanal (rambla
Portalet) -amb la problemàtica higiènico-sanitària que
comportava la instal·lació de l’escorxador en aquell
sector- va travessar a l’altra banda (actuals carrers
Sant Ramon, Sant Roc i passeig dels Guíxols) i s’establí
ràpidament al nou paratge. Amb això, comencen a
aparèixer toponímics ben característics de carrers i
ravals situats a l’antic sector de Tueda: carrer dels
Arbres (1748), raval de la Creu (1752, si bé en aquest
cas la denominació ja apareixia als llibres parroquials
de l’any 1671), carrer de Sant Antoni i carrer del Mar
(1753), carrer de la Govira (1754), carrer de Girona actual de les Eres- (1755), cases del costat de l’Hospital
(1761), carrer major de Tueda (1766) i carrer de la
Notaria (1770).23
Tanmateix, a l’altre costat d’aquesta nova expansió -al sector conegut com a raval del Monestir- també es va anar edificant, tot avançant cap al Montjoi (actual Plaça St. Pere i
carrer del Raig). L’edifici del convent prengué la seva forma
característica i definitiva, en ampliar-se un nou cos d’obra,
entre els anys 1723 i 1747. Aquest augment demogràfic-

21. AHMSFG. Sec. VIII, Ll.2, “Llibreta hont
estan confinados primera y segona paga
del Catastro que han pagat los individuos de la present Vila en lo any 1726”.
22. Jiménez, À. o. cit., pàg. 33.
23. Denominacions de carrers i ravals
que trobem als llibres d’esposoris
(APSFG). Els cadastres municipals d’aquells anys encara no fan cap esment de
la identificació dels carrers del raval de
Tueda.

Rambla del Portalet (posterior
1895)

constructiu de la vila guixolenca provocà importants conflictes entre els nous residents i les autoritats locals, davant
les escasses mesures higièniques adoptades per la vila. No
en va s’havia passat dels 1.600 habitants de principi de segle
(1719) a uns increments certament vertiginosos per aquella
època, en arribar als 5.090 el 1787.
Partint de l’estudi comparatiu sobre la construcció d’habitatges entre 1729 (data oficial del cadastre de Patiño,
amb un total de 450 cases edificades a la vila), i 1770,
primer plànol orientatiu sobre l’evolució urbanística de la
població, dibuixat pel servei cartogràfic de la marina
francesa, he realitzat una anàlisi dels nous espais ocupats, equiparant-los al cadastral actual. Això em permet
d’assegurar que, en aquests quaranta-un anys, es varen

L’edifici del convent prengué la
seva forma característica i
definitiva, en ampliar-se un nou cos
d’obra, entre els anys 1723 i 1747
bastir a Sant Feliu aproximadament unes 274 cases: 122
al sector de Tueda (carrers Portalet, façana est, Platja de
Mar –avui passeig dels Guíxols- Sant Roc, Sant Ramon,
Àngel Guimerà, Maragall i Girona, façana est); 119 cases
al sector Centre-Puig-Marí (carrers Portalet, façana oest,
Sant Domènech, Penitència, Creu, Algavira, Travessia
Algavira i Girona, façana oest); 27 cases als carrers de
l’Hospital i de la Notaria, i 6 cases més al paratge del
Raig. Així, pels volts del segon terç de segle, hi havia un
total de 924 edificacions.
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EL RAVAL DE TUEDA:
La denominació de raval o barriada a Tueda ha tingut diferents emplaçaments al llarg de l’evolució urbanística guixolenca. Cada cop que la població adquiria certa entitat per a
la seva ampliació territorial la designació del mot Tueda s’anava desplaçant i delimitant noves zones allunyades del
nucli urbà.
El nom fa referència al topònim de la riera de Tueda, que parteix del sector nord de Sant Feliu, i baixa -en una seva part
canalitzada- pels carrers avinguda de Balears i de Canàries,
carrers d’Heriz, Cúbias, plaça Empordà i carrer de la
Indústria, i desemboca al que havia estat platja de
Calassanç, avui moll comercial. Doncs bé, antigament, tot el
sector de llevant que restava fora del nucli emmurallat se l’anomenava raval de Tueda. Així, al segle XIV, el petit grup
habitatges construïts on avui hi ha situada la Rambla
d’Antoni Vidal formava part de l’esmentat raval. El seu àmbit
urbà o constructiu, però, no passava d’ésser -a començament del segle XVII- una filera d’habitatges afrontada a la
muralla de llevant i, tal vegada, amb un tímid apèndix constructiu del que seria el futur
carrer Major de Tueda.
Sembla que una petita paret
amb portalet protegia el sector est, tal com ho descriu
Lluís Esteva i Cruañas en el
seu llibre “El Passeig del Mar
de Sant Feliu de Guíxols
compleix 150 anys”, quan
diu que el Portalet hi era des
d’abans del 26 de maig de
1602, perquè en aquesta
data s’estava refent: “era
arrimat a la cantonada de
casa de Melció Barella d’una
part i de l’altra costat hi ha
una tàpia que arriba fins al
cantó de l’hort de Pere
Sabater”. Aquesta dada pro-
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porcionada per Esteva és d’una importància provada per a
conèixer la toponímia d’aquell indret, que “els jurats de la
vila el feien tancar en temps de pesta i guerra i on s’hi feia
guàrdia”. És evident, doncs, que al capdavall del sector de
Tueda hi havia una tanca muralla amb portalada, que dóna
aquesta denominació a l’actual rambla.
Malgrat això, el raval comptava aleshores amb molt poques
edificacions en aquest assentament. La major part del seu
sòl estava ocupat per hortes i camps de conreu, amb alguna
casa aïllada o de recolzament a la garita de guàrdia.
Fonamentalment, podem dir que l’increment demogràficconstructiu de la vila no tingué certa incidència d’assentament urbà al raval de Tueda fins ben entrat el primer quart
del segle XVII. Així, del cens de 1360, amb els 230 focs comptabilitzats, es va passar a les 257 cases de l’any 1553, un
increment insignificant de tan sols 27 habitatges, al cap de
gairebé dos-cents anys. Cal tenir present que, tot i el saldo
positiu de la immigració provinent de l’altre costat dels
Pirineus, la demografia urbana es trobava encara en el “cicle

Rambla d’Antoni Vidal (darreries
segle XIX).

Plaça Empordà-carrer de la
Processó, avui Joan Maragall
(posterior 1904)

antic” (males collites, mancança d’aliments, higiene deficient, pesta, etc.) i la seva recuperació era lenta, encara que
progressiva.
L’any 1796, amb motiu de voler fer el Comú el trasllat de l’antic escorxador situat al raval de Tueda –que s’alçava entre les
actuals cantonades dels carrers de Girona i Joan Maragalles féu un expedient de declaració de veïns, per tal de mostrar
a les autoritats governamentals que aquella instal·lació
s’havia bastit el 1695 en un indret pràcticament inhabitat.
Així, es prengué testimoni a diversa gent gran de la vila, que
manifestà que “en aquel tiempo [es referien pels volts de
1735] no habían ni existían a la circumferencia casas algunas; sí que todo era terreno yermo y cultivo”24 Ve a confirmar això el bon amic i historiador Àngel Jiménez que, en el
seu magnífic llibre Sant Feliu de Guíxols, una lectura històrica (1997), ens informa que el 1639 hi havia a la vila una
escopeta per casa. D’aquesta manera, al raval de Tueda es
comptabilitzaren 116 armes. Basant-nos, doncs, en aquesta
xifra -una casa, una arma- he realitzat un estudi dels solars

de l’actual plànol cadastral, on es mostra la configuració de
les finques urbanes i que -particularment, crec- delimitava
la zona edificada del raval de Tueda (vegeu els gràfics número 6 i 7 de l’assentament urbà de la ciutat, segle XVII-1602 i
segle XVII-1695).
Si prenem com a base aquesta disposició però, alhora, tan
sols li atribuïm un únic habitatge per finca existent -assignant una mitjana de 6 metres lineals per antic habitatge, en
els llocs on s’han bastit espaiosos blocs de pisos- obtindrem
ràpidament una distribució urbanística molt aproximada de
com podia restar consolidat el raval de Tueda en aquell any
de 1639.
Partint que la primera línia de cases del raval -tal com ja he
esmentat amb anterioritat- afrontava al llarg del mur de llevant (actual Rambla Vidal), de nord a sud (des del carrer de la
Rutlla al Passeig del Mar), i la seva progressió constructiva
aniria arrenglerant-se cap a les hortes de l’est, comptabilitzarem les tres primeres illes senceres de cases entre els
actuals espais: rambla d’Antoni Vidal -Passeig del Mar-Sant
Llorenç i Rutlla (60 finques
urbanes), així com unes
altres tres illes més a l’est,
entre els carrers Sant
Llorenç-Rutlla-Sant
Domènec-Passeig del Mar
(53 finques). El total d’aquestes heretats actuals mesurant una finca per
habitatge- es calcula en un
total de 113 cases, molt properes a les 116 armes avaluades en aquest raval (una
escopeta per casa) que s’esmenta en el document de
l’any 1639.

24. AHMSFG. Obres Públiques, segles
XIX-XX, núm. 35-36, cubeta 99.
Declaració de Bonaventura Ponsjoan,
barriler de 67 anys i 6 testimonis més.
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Normativa per a la tala d’arbres,
elements de construcció

L

’activitat constructiva d’aquell període restava
regulada per una sèrie de normatives legals que
intentaven salvaguardar la tala indiscriminada d’arbres,
que havien de servir d’elements bàsics per a la construcció urbana: jàsseres, bigues, llates, pilars, portes, finestrons, mobles, etc. Així, els propietaris que volien edificar
havien de sol·licitar la llicència al comú per tal de poder
tallar la quantitat necessària d’arbres. Això venia precisat
per l’ordenança general de “Montes y Plantíos y nueva
adición a ellos”, de 31 de gener de 1748, de caràcter obligatori i sancionador per a qui no la complia, que preveia,
per a cada om tallat, haver-ne de plantar tres de petits.
En canvi, si per a la construcció de l’habitatge només es
feia servir fusta de pi, l’administració exigia a la propietat que sembrés tres pinyons per unitat talada.
D’aquesta manera, per una
relació de l’any 1753 referent al nombre d’arbres
existents al terme municipal de Sant Feliu, amb un
recompte total de 251 finques de particulars, el total
és de 26.416 exemplars
censats, distribuïts de la
següent manera: 2 oms, 12
lledoners, 20 noguers, 20
espècies sense classificació
específica, 25 castanyers,
75 arbres blancs, 143 roures, 243 verns, 1.266 arbres
polls, 6.145 alzines, 6.975
pins i 11.489 suros.
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Per propietaris, l’abat del convent benedictí era qui comptava amb més arbrat: 3.500 suros, 3.200 alzines i 600
pins. El seguien Gerònim Ravell, amb 2.500 suros i 300
pins; Joan Pey, amb 490 suros, 1.000 alzines i 300 pins;
Joan Bas de la palanca, amb 900 suros, 200 alzines i 200
pins; Salvador Llor, 490 suros i 690 alzines i, finalment,
l’heretat de la casa Bareya, amb 800 suros i 200 pins.25
Estem, doncs, en uns anys en els quals la problemàtica
urbanística -densificació-construcció-manufacturacióféu prendre consciència, a les autoritats, de la necessitat
de reglamentar els usos relatius a l’edificació, el respecte a l’entorn i les servituds o els problemes d’higiene que
aquella activitat comportava. De fet, les recomanacions
que regulaven les “Ordenanzas de Intendentes y
Corregidores” de l’any 1749 i la “Instrucción de
Corregidores” de 1788, així com diverses disposicions
militars d’àmbit urbanístic, controlaven -en certa manera- el desenvolupament urbà fins a la promulgació, a
final d’aquell segle, dels Edictes d’Obreria.26

La construcció dels jardins
municipals empetiteix la platja.

25. AHMSFG. Obres de particulars, s.
XVIII-XX. Sec. XIV, Ll. 44.
26. Carceller, X. i Pérez, C., Legislació
urbanística a Catalunya, ed. UPC, 1993.

Inici del carrer de la Processó (avui
de Joan Maragall) entre els carrers
de la Creu i Algavira.

Desplaçament urbà cap a l’est i
sud de la vila

A

27. AHMSFG. Sec. XVII, ll. 35. Any 1757.
28. AHMSFG. Sec. XVII, ll. 35. Any 1759.

mitjan segle XVIII, es pot detectar cronològicament un nou desplaçament urbà -d’oest a estper a establir-se des del Drassanal (actual rambla del
Portalet) en direcció als camps de llevant (c/ St. Roc, St.
Ramon i Àngel Guimerà), i des del camí ral d’anar a
Palamós (actual carrer de Joan Maragall) fins al sorral
de davant del mar (avui passeig dels Guíxols), de nord
a sud. Era el desenvolupament constructiu més important d’aquells anys, tot i que a la zona centre de la
població s’anaren configurant o ampliant nous vials,
com el futur carrer de la Penitència, obert abans de
1763. Així, al sector nou de Tueda, l’any 1757, es vengueren diverses peces de terra propietat del traginer
Josep Castelló i Pistolet, per a fabricar cases en “lo territori anomenat Tueda de Vall”.27 Amb molt bon criteri
l’Ajuntament es reservà el
dret comunal de fer cedir
a la propietat la part
corresponent
dels
terrenys per a emplaçar-hi
els futurs vials d’utilització pública, i manà a
Castelló de deixar de vendre un saió de terra per a
passar-hi un carrer des de
l’horta d’en Font al camí
públic d’anar a Palamós
(actual c/ Maragall).
Dos anys després, el Comú
envià un escrit al governador de la província -el 27
de juliol de 1759- on posa-

va de manifest l’important creixement urbanístic que
havia assolit, en poc temps, aquell sector: “Al salir de
dicha villa por la parte de Oriente y en un paraje montañoso nombrado el Molí del Vent de Baix que mira al
puerto, se va construyendo dicha población de algunos
años a esta parte, y formando una nueva calle, en el
camino que guía avuy las Villas de Palamós, Calonge,
Palafrugell y todo el Ampurdán, de lo que resulta dicha
villa mucho más crecida y hermoseada en notorio beneficio público”.28 En aquella extensió de la població, hi
figuren immediatament noves denominacions de paratges i vies públiques, com el raval “del costat de l’escorxador” (1768); carrer dels Guíxols (1772); carrer de Sant
Ramon (1775); o carrer d’en Lloberes -actual carrer de
Girona- (1776).
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Consolidació de carrers a la zona
nord de l’antic nucli emmurallat

D

urant aquells anys, doncs, la zona nord de l’antic nucli emmurallat es consolidà definitivament, en edificar-se -després d’una disputa legalista
entre l’abat i els representants del Comú- tres illes de
cases que donarien origen a dues noves vies urbanes: les
que actualment coneixem com a carrers de la Notaria i
de l’Hospital. Aquesta peça de terra, ocupada antigament
pel fossar i la muralla, feia aproximadament uns 900 m2,
i va provocar una greu enemistat entre les administracions esmentades. L’abat volia donar el seu consentiment
per a poder edificar cases en aquell indret, tot argumentant de posseir el domini directe de l’abadia sobre aquelles terres. El Comú, en canvi, s’hi oposava aferrissadament, no solament per considerar que una tercera part
d’aquell camp li corresponia, sinó perquè considerava
que aquell espai sense cap construcció, a més de dignificar i embellir el poble, facilitava el pas dels carruatges
que hi circulaven provinents del magatzem de la palla
(situat al costat de l’hospital): “Los dichos motivos que el
Común tiene para la dicha oposición es que el dicho
Venerable Abat hizo fijar los piquetes para señalar el
terreno que a su intención quería establecer y tomó o
aseñaló passados tres ochenos (octaus) de vezana de tierra medidos según las senyas de las líneas de puntos y
medidos dichos cimientos signados de números 1 hasta
ocho, observando la rectitud de la calles Sn. Juan, sólo le
pertenece poco más de dos ochenos, quedando a favor
de la Villa o Común, también poco más de un ocheno,
cuyo ocheno es de lo que antes era calle y camino que
por ser Villa de Ralengo no pertenece a su Abadía”.
Per aquest motiu –se suposa- les autoritats municipals
manaren aixecar un plànol per delimitar aquella zona, i
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mostrar a l’abat la seva disconformitat amb la urbanització d’aquell sector. Aquest és, doncs, el document gràfic
més antic que ens mostra la trama urbana del barri vell i,
malgrat que no hi ha la data de la seva confecció, es pot
situar cronològicament -per la toponímia, el veïnatge i la
seva consolidació- vers l’any 1760.29 Per tal de poder
datar l’any d’aquest interessant plànol, he hagut de
basar-me en la toponímia escrita del sector i en els noms
dels propietaris de les finques del lloc afectat. Així, a partir de les tres vies urbanes que he tingut en compte
–donaré l’any en què surten esmentades als documents
cadastrals (DC), parroquials (DP) o notarials (DN)- ens
anirem apropant als anys de la seva realització: camí del

“Descripción o planta de la Villa
Antigua con sus muros de San Felio
de Guíxoles” (v. 1760)
(Arxiu Col.legi Oficial d’Arquitectes
de Barcelona).

29. “Descripción planta de la Villa antigua de San Feliu de Guíxols. Lugar de la
disputa”, AHUAD-COAC, dins Una
col·lecció de reproduccions de vuit plànols històrics de la ciutat, 1983, núm. 6.

30. “Dépot Générale de la Marine.
Service des vaiseaux du Roi. Port de Sant
Feliu de Guíxols, gravat per Vicq (1770).
Biblioteca Nacional de París. Publicat per
E. Zaragoza a Àncora (desembre 1987)
31. AHMSFG. Sec XVII. S.XVIII-XX, ll. 35 i
36. Bussot, G, “Evolució i emplaçament
dels escorxadors guixolencs (16951993)”. Àncora, núm. 2.482, 1996.

Mall, 1685 (DN); portal del Peix, 1757 (DP); carrer Major
–del sector de Tueda- 1766 (DP). Per tant, per la denominació d’aquestes vies urbanes situem la confecció del plànol entre els anys de 1757 i 1766. Per altra banda, la
recerca feta a l’arxiu parroquial sobre les partides de baptisme i defunció dels propietaris esmentats en el plànol
–dels quals anomenaré els més significatius- ens confirmà el que acabem d’afirmar. Així, en el plànol hi surt
anotada la casa del notari Josep Sala –actual cantonada
dels carrers Mall i Hospital- que morí el 28 d’agost de
1763. Entre la cantonada del carrer de Sant Joan, amb el
que més tard serà de la Notaria i la cantonada del carrer
Especiers, s’hi constata l’existència de tres habitatges: el
de Martirià Joera, el de Pere Calvet –ambdós amb anterioritat propietat de Sebastià Bonet- així com la casa de
Josep Massanés, que havia pertangut al doctor Mateu,
àlies Roig. Doncs bé, Sebastià Bonet va morir el 26 d’octubre de 1741 i Martirià Joera, que figura com estadant
viu, ho faria el 27 de maig de 1788. Una de les dades més
significatives és la de l’òbit del doctor Mateu –apotecari,
segons els llibres de l’arxiu parroquial- i de Josep
Massanés, que hi residia durant la confecció del
parcel.lari. El primer moriria el 5 d’agost de 1756, mentre
que el segon –Massanés- ho féu el 7 d’abril de 1762. Per
tant, després d’examinar totes les dades, podem afirmar
que aquest plànol fou dibuixat entre els anys de 1756 a
1762, molt probablement pels volts de 1760.
El primer plànol que ja dóna una visió general i precisa
sobre la distribució urbana de la població és el cartogràfic realitzat pel Servei General de la Marina Francesa
l’any 1770.30 Dibuixat amb gran exactitud en una escala
de mitja milla marina, ens mostra tant els contorns del
litoral guixolenc i les seves profunditats com l’assentament de la vila respecte a la badia i el seu port. Estem en
un període de temps durant el qual s’aniran publicant,
successivament, diversos plànols i alçats referents a la

El primer plànol que dóna una visió
general sobre la distribució urbana de
la població és el cartogràfic realitzat
pel Servei General de la Marina
Francesa l’any 1770
població; tot i que cap d’ells -a excepció del dibuix de
l’any 1787, actualment a l’Arxiu General de Simancas- no
reflecteix amb fidelitat la disposició urbanística del Sant
Feliu de Guíxols de final d’aquell segle, igual que el plànol de la marina francesa.

1780 – 1810:
Expansió cap al Puig Marí

A

les darreries del segle XVIII, el creixement urbanístic guixolenc començà a orientar-se cap a la
part nord de la població. El seu desplaçament va anar
ocupant terrenys erms dels sectors de l’Algavira o del
Puig Marí, en edificar-se seguint les alineacions dels
carrers de Sant Domènec, de la Creu o el del Raval, que
es denominarà posteriorment de la Penitència. Al sector
de Tueda, si bé s’havia perdut l’empenta del desenvolupament ràpid i eficaç dels anys anteriors, es consoliden
els vials, alhora que es definiria ja com una part ben
annexada al nucli de la vila. Així ho manifestava Antoni
Roure, síndic de la vila, en data 28 de febrer de 1788,
quan denuncià davant les autoritats els greus inconvenients de salubritat que causava l’escorxador municipal
en aquell veïnatge: “Entre los buenos efectos y ventajas
resultantes del notable aumento de vecinos y censo de
dicha Villa Marítima, se ha causado y seguido también el
inconveniente de que el Corral, que antes había sido justamente construido fuera de la población, se halla hoy,
por su extensión, dentro de ella y entre sus casas, influyendo en los depósitos de sus aguas”.31
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En aquella època, Sant Feliu passava per uns bons
moments econòmics, semblants als d’altres viles del litoral afavorides pel comerç del peix. La pesca i l’exportació
de sardines i anxoves salades -a la fira de Bellcaire se
n’exportaven entre 30.000 i 100.000 barrils- així com
l’augment d’obradors dedicats a l’elaboració i producció
de taps de suro, situaren la vila entre les més importants
del litoral gironí. D’aquesta manera, quan el magistrat
Francisco de Zamora va passar per Sant Feliu l’any 1790,
deixà escrit en el seu diari de viatge: “Hay 10 o 12 embarcaciones para el comercio de América, 80 o 90 para el de
Levante y otras tantas para pescar en España y Francia la
anchoa. Se fabrican redes llamadas sardinales y surten
de ellos España, Mallorca y parte de Francia. No se puede
figurar el gran número de casas que aquí se hacen. Se
han roto las rocas para formar algunas, cuyos tejados se
ven en escala y a pesar de traer cal y yeso de Gerona y
alguna de Barcelona. Hay más de 1.200 casas y 1.500
matriculados”.
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Un bon moment econòmic

E

l cert és que a la vila aleshores hi havia un
moviment industrial i comercial força important. Per diversa documentació consultada de l’època,
podem xifrar un total de 40 botigues de confecció i elaboració de barrils per a confitar l’anxova: “a cada botiga són 2, 3 o 4 hòmens que fabrican per jornal; un
home farà 30 barrils o poca diferència, y cada barril ple
d’aigua farà 15 ar. (1 arrova=150 litres) que estos
Barriles serbexen per confitar tota la anxova o saitó se
agafa est realme. Demanera que ab uns anys se agafan
passat de sent mil Barrils d’anxova”. Segons un altre
document, datat el 26 de febrer de 1784, les dones de
“est Pahís que deuren viure de son treball” s’ocupaven
de fabricar el fil dels sardinals. Amb aquest filament,
elles mateixes confeccionaven la xarxa per anar a pescar “de manera que tots els pescadors que pescan en
semblants xarxies dende Cop lliure (Cotlliure) fins a
Galícia, tot són xarxies de
est pahís”.
Altres relacions d’aquells
mateixos anys ens confirmaran que a la vila hi
havia també deu mestres
teixidors que treballaven
la cotonina per a veles i
bastiments dels vaixells;
deu cases elaboraven cordes per als ormeigs dels
pescadors, així com tres
fàbriques de teixits que es
dedicaven a la producció
de tot tipus de mitges de
cotó i fil. Completaven
aquesta indústria cap a 50

Una “remendadora” de xarxes
treballant a la platja.

“Plano del fondeadero y villa de S.
Feliu de Guíxols levantado por
orden de S. Mag.”
(1783). Autor: Manuel Salomón.
(Museo Naval. Madrid. E-26-26.
576).

32. AHMSFG. Sec. XIV. Núm. 44 (Els tres
documents citats).
33. Piano di Sn. Feliu de Quíxols in
Catalogna relativo alle Campagna degli
Italiani en Espagna, 1808. AHVAD-COAC.
Publicat a “Una col.lecció de reproduccions de vuit plànols històrics de la ciutat. 1983.

fàbriques de taps de suro, amb un total de 200 treballadors i un rendiment, per home, d’uns 1.000 taps diaris.32
Aquesta bona situació econòmica de la població es veié,
poc després, pertorbada en esclatar la guerra del
Rosselló (1793-1795) -coneguda popularment com la
Guerra Gran- que assolà gran part de les terres de
l’Empordà. Sant Feliu es va convertir en un gran centre
hospitalari, en rebre els soldats ferits dels camps de
batalla. D’aquests, més de tres-cents, foren enterrats al
cementiri guixolenc.

Es formalitzen les vies urbanes del
sector nord de la població (Nou del
Garrofer, Metges, etc.)

F

ins ben entrat el segle XIX, poques dades existeixen sobre l’evolució urbanística de Sant Feliu,
entre l’acabament de la Guerra Gran (1795), l’inici del
nou segle i durant els anys de la Guerra del Francès
(1808-1814), si exceptuem un plànol del litoral i de la
badia guixolenca -força inexacte pel que fa a la disposició del tramat urbà- aixecat per l’enginyer militar Vacani,
l’any 1809.33 Malgrat això, sí que trobem documents
cadastrals per a la contribució urbana de l’any 1806, amb
els seus corresponents propietaris, que ens faran conèi-

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

37

xer les denominacions d’aquelles vies urbanes, com el
carrer d’en Llifonso, Sant Ramon, Tueda i hort d’en
Dolleida, carrer d’en Querca, d’en Montaner, de Sant
Antoni, Sant Domènec, de l’Aiguardent, del portal del
Peix, de Sant Pere, de Sant Joan, Plaça, Pilota, carrer de
les Voltes de l’Escola, raval del Monestir, Monticalvari i
Sant Amanç. En canvi, en successius censals posteriors
aniran apareixent nous carrers i d’altres ja existents que
no participaven de les contribucions anteriors, com és el
cas dels carrers de la Barceloneta, Guíxols, Mitja Galta,
Girona, Valitró, de la Creu, d’en Busó, o de la Vinyeta d’en
Pla o Puig d’en Patxot.
Moltes d’aquestes designacions ens han exigit molt
temps de recerca per tal d’identificar -convenientmentla seva correspondència amb els carrers actuals de la ciutat. És el cas del carrer anomenat d’en Ponç Busó, negociant originari de Fornells de la Selva, que es designava
així a principi del segle XIX i que actualment correspon a
la rambla del Portalet, un nom oficiós que no seria disposat fins a l’any 1817.
L’evolució urbanística d’aquells anys (1815-1825) continuà desenvolupant-se principalment en el sector del
Puig Marí i del carrers del Garrofer, de la Penitència i de
Sant Domènec. També cap al nord-est, al carrer d’en
Lloveras (després de Girona), i carrers dels Metges i del
Sol, que ja s’havien iniciat a final del segle XVIII. I a llevant, en menys mesura, s’hi bastien les cases de la
Barceloneta. Així mateix, al primitiu nucli urbà, algunes
de les seves construccions s’havien envellit tant, que
amenaçaven perill d’esfondrament. Per això, davant les
reiterades queixes del veïnatge, l’Ajuntament va prendre
la decisió de contractar dos industrials de la vila, per fer
un reconeixement de les cases en mal estat d’aquell sector, particularment les construccions propietat de
Bonaventura Ronssart i de Simó Rovira, àlias en “Mapa”,
situades al carrer de Sant Pere: “En vista del mal estado
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La nova distribució urbana de
Sant Feliu va obligar les
autoritats municipals a preveure
-mínimament- un traçat viari en
sentit horitzontal
y ruina de algunas casas que pueden causar perjuicios,
no sólo a otras casas vecinas, sinó que también a las personas transeúntes; el ayuntamiento ha determinado que
se avise al carpintero Antonio Massanés y al maestro
albañil Gerardo Carbó y Comadira, elegidos y nombrados
por Enderrocar Teulades, pasen inmediatamente ha
hacer un escrupuloso reconocimiento de las referidas
casas y todas las demás que se hallen en mal estado y
amenacen ruina”.34
La nova distribució urbana de Sant Feliu va obligar les
autoritats municipals a preveure -mínimament- un
traçat viari en sentit horitzontal (d’est a oest), que permetés la connexió entre les dues vies principals de
comunicació cap a la Vall d’Aro, talment com ho eren els
carrers del Nou del Garrofer i el camí d’anar a Girona
(actual carrer de les Eres). D’aquesta manera, els carrers
de la Penitència, Sant Domènec, de la Creu i Algavira, que
progressaven ràpidament, tot enfilant-se cap al sector
nord de la població, s’anaren entrellaçant i formant les
consegüents illes.

1800 - 1835:
Fortificacions de la primera guerra
carlina. Actuacions urbanístiques

L

’any 1835, en plena guerra carlina (1833-40),
Sant Feliu va patir les primeres conseqüències
d’aquella contesa. La nit del 30 al 31 de març, les faccions absolutistes partidàries de Carles Maria Isidre
varen entrar al poble i provocaren el pànic entre els

34. AHMSFG. Manuals d’Acords. Sessió
de 9 de maig de 1815.

La Plaça (anterior 1908).

vilatans. L’endemà, els regidors de l’Ajuntament es reuniren per a determinar quines mesures de seguretat
s’havien d’adoptar per tal de defensar la població. La
junta de consellers formada per Pere Màrtir Baster,
Josep Barnich, Miquel Surís, Jaume Civils, Benet
Calzada, Gerard Cama, Joan Durban, Pere Màrtir
Estrada, Joan Cubies, Francesc Vilaret i Antoni Bascós
va presentar un plànol formalitzat pel “Caballero
Comandante de armas de la Villa y su Cantón” on es
dibuixaven diversos sectors del poble, i que calia fortificar. Malgrat la urgència per a realitzar les obres,
aquestes no es decidiren fins al mes de setembre del
mateix any. Així, a la sessió del 16 d’aquell mes, es decidí de “cerrar la villa tapiando las oscas calles”, i es creà

una junta de fortificacions a les ordres del comandant
de la força urbana de Sant Feliu, Pere Màrtir Baster.
Cinc dies després, es designaren els indrets on s’havien
d’aixecar les tanques de tres pams d’amplada (0,60 m) i
16 d’alçada (3,20 m), amb les parets bastides de pedra i
calç, deixant les respectives portalades per al pas de
carruatges: a la cantonada del monestir en direcció a
Monticalvari; casa Tabataina, en el camí del Mall; entrada al carrer de Girona i de Sant Roc, al costat de l’hort
d’en Font.
Es tancarien les entrades de diversos carrers i camins
amb parets de 2 pams (0,40 m) i 16 d’altura (3,20 m):
camí a la casa Rovira; pujada de Sant Elm, casa Ametller;
carrer del Garrofer, Sant Domènec; cantonada Sol- Sant
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Domènec; carrer de la Creu, Algavira; Lluna, Metges,
carretera vella a Girona, per dessota de la casa de Pere
Màrtir Estrada; carrer de Tueda; Sant Ramon i l’entrada al carrer de Mitja Galta “o bajada del Fortí”.
De la construcció de les obres es varen encarregar als
mestres Joan Cúbias, Narcís Cúbias i Gerònim Rosselló,
pel preu de dos duros la cana (1,60 m) inclòs el material
a les parets de tres pams d’amplada, i un duro i 10 rals la
cana, a les de dos pams. La fusteria fou adjudicada a
Llorenç Boada Baguer i Cosme Cortada, que pressupostaren un preu per a les portes de pi d’entrada a la vila, de
14 pams d’altes i 12 d’amplada (2,80 x 2,40 m), sense
ferratges, a 8 duros cadascuna, i les petites, de 10 pams
per 4 (2 x 0,80 m) a un duro i 16 rals. I els manyans
Mateus Sabater i Francesc Lloveres valoraren la seva
feina i material (panys, forrellats, baldes i claus) a vuit
duros la unitat. Tot això sumava un total de 500 duros,
despesa que l’administració local havia d’assumir per
evitar noves incursions dels carlins dins de Sant Feliu. A
més, el regidor degà
Gerònim Roig va proposar,
en data 8 d’octubre, construir un fortí de defensa
situat al Puig -avui estaria
situat en la intersecció dels
carrers de la Lluna i baixada del Puig- i per al mes
següent es féu portar des
de Barcelona una curenya i
canó de 16 polzades, 50
bales i 6 quintars de pólvora per a proveir aquella
fortificació.
Durant aquells dies es
varen publicar les llistes
dels caps de família que
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havien de contribuir -en part- a la formalització de les
seves defenses. També es demanaren comptes a Gerard
Rovira, antic batlle de la vila durant el període de 182325, del valor de les despulles dels vells baluards que
havia manat enderrocar l’any 1823, i que havia cobrat
personalment “y se conceptúa ha retenido en su poder”.
Fins i tot, a la sessió del 6 de desembre, la junta de fortificacions va demanar al governador civil que resolgués
com més aviat millor l’expedient sancionador contra l’exalcalde Rovira, per l’ús indegut dels cabals públics.
D’aquesta manera, Sant Feliu es convertí en una
població salvaguardada de les ofensives dels absolutistes, malgrat que no s’arribà comptar amb l’extensió
de les fortificacions que tindria la vila més tard,
durant la tercera i definitiva guerra carlina (187276).

Els banys d’en Baldomero Ribot i
l’antic carrer de Tetuan (Pg. Rius i
Calvet. 1912-22)

Jardins de can Malionis al sector
del Raig, propietat de Pere Rius i
Calvet (v. 1920)

Dels plànols d’alineacions dels
vials, als geomètrics

T

ot i això, va ser a partir d’aquests darrers anys
de lluita civil quan s’inicià una certa tendència
a fer front a la problemàtica urbana. Així, el primer
intent d’actuació urbanística promogut pel consistori
guixolenc cal situar-lo l’any 1838, quan es volgué rectificar un costat de les alineacions del carrer dels Arbres
(actual rambla Vidal), en la seva part est, i entre els
carrers de la Rutlla i del Mar, per tal d’enderrocar les
antigues peixateries de la vila i construir-ne unes de
noves. Aquesta vella edificació, situada just a la cantonada del carrer Major de Tueda, estava construïda anàrquicament cap al mig del carrer dels Arbres, dificultava
el trànsit i enlletgia aquella via urbana. Per això es
manà aixecar un plànol d’aquell sector i preveure -a
més del seu enderroc- la fixació de noves alineacions
que delimitessin el futur emplaçament de les noves edi-

35. AHMSFG. Sec. XVII 1777-1869.
“Proyecto de derribo y nueva construcción de pescaderías en la calle de los
Árboles”. 1838.

ficacions.35 Malgrat que l’expedient municipal establia
una important disposició urbanística, el seu arrenglerament tardaria molts anys a produir-se. També la demolició de les peixateries no tindria lloc fins ben entrat
l’any 1855.

Primeres normatives estatals de
planificació urbanística

A

mitjan segle i en ple descens demogràfic a la
vila -es passà dels 6.177 habitants de l’any
1830 als 5.487 del 1842, fenomen que s’atribueix a la
massiva emigració de guixolencs a Amèrica- aparegueren les primeres ordres oficials de caràcter urbanístic
general. Així, el govern de S.M. Isabel II, n’havia decretat
amb caràcter d’urgència, per tal de poder resoldre el
munt de problemes urbanístics que patien les poblacions
de certa importància o categoria. Sovint, doncs, el desenvolupament constructiu d’aquestes ciutats o viles grans
passava per un cert desordre de concepció tècnica,
resolta només pel bon fer i
les interpretacions que en
feien les autoritats locals,
en benefici del millor creixement de la seva vila. Però
mancava una reglamentació legal que els facultés
per administrar els criteris
més raonats, d’acord amb
les característiques i interessos de cada poble. Els
resultava prou difícil preveure quines eren les
millors àrees de desenvolupament per a establir
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noves edificacions. Això creà tota una sèrie de discussions entre propietaris de terres de conreu i les corporacions municipals, quan aquestes els assenyalaven, dins
les seves finques, futures alineacions de carrers.
L’aprovació de la Reial Ordre de 23 de juliol de 1846 exigia a tots els ajuntaments de “crecido vecindario” aixecar
un plànol geomètric de la població i els seus ravals, marcant les modificacions necessàries per a determinar les
futures alineacions de nous carrers i places, amb l’obligació -indispensable- d’exposar-lo al públic per a les
reclamacions pertinents. De fet, el que es disposava en
aquella llei no era res més que reflectir en un plànol a
escala l’estat actual de les viles, amb els seus carrers,
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camins i edificacions, i , alhora, poder preveure i ordenar
-amb certes garanties- un desenvolupament conseqüent
amb les noves zones a l’eixample. Dues actuacions
importants, doncs, agrupades en una sola legislació: per
una banda, l’establiment de l’expansió de les ciutats o
poblacions i, per altra, l’adequació d’una reforma interior
per a redreçar la trama viària antiga. Aquest va ser el primer fonament legislatiu del dret urbanístic -amb certa
aparença de figura d’ordenació de planejament- que hi
hagué a l’Estat. Posteriorment, diferents reglamentacions complementàries acabarien de formar aquella
regulació fins a l’aprovació de la primera Llei d’eixample
de l’any 1864.

Plànol geomètric del carrer del
Mar, passeig de Cristina i plaça de
la Constitució (1855).
Autor: Martí Sureda i Deulovol,
arquitecte. (AHMSFG)

36. Els treballs d’obertura de la carretera provincial de Girona s’han de situar
entre 1849 i 1865.
37. Jaume Lloveras i Ribas havia estat
alcalde de Sant Feliu entre el 13-VIII1854 i el 3-X-1854. “Alcalde primero
Constitucional” al 9-VIII-1856, per dissolució governativa de l’ajuntament.
Esteva , Ll. “Autoritats Municipals i
Eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols
des del 1800 fins 1984.”, Estudis sobre
temes del Baix Empordà. Núm. 3.

En aquells anys, l’Ajuntament guixolenc estava més pendent de la possibilitat de construir una carretera d’àmbit
provincial -des de Girona a Palamós, passant per Santa
Cristina d’Aro, -i des d’aquí, fins a Sant Feliu36- que no
pas de donar immediat compliment per a l’elaboració del
pla geomètric que sol·licità el ministre de Governació.
Aquesta manca de percepció urbanística provocaria
–anys després– algun contenciós-administratiu, entre
propietaris particulars i el mateix Ajuntament, per culpa
de la manca d’una reglamentació oficial a la població.
Qui hi va perdre més, però, va ser la pròpia ordenació
urbanística de Sant Feliu, que durant uns quants anys no
va seguir les normes generals aplicables als eixamples,
desaprofitant així la facilitat de poder ordenar millor les
connexions viàries dels nous paratges en construcció.
D’aquesta manera, i per tal de poder gestionar sectors
disconformes amb les noves alineacions que es proposaven, les autoritats municipals continuaren adoptant un
sistema que quedava en desús amb la nova llei, com eren
el plànols d’alineacions de vials, que no formaven part
d’un estudi general de la població. Tot i això, aquesta
eina de millorament urbà s’havia mostrat força efectiva
en vies anàrquicament arrenglerades i, ara, redreçades
de nou; sempre, però, que la bona disponibilitat de propietaris i administració els fes arribar a l’acord. Tot i que
hi havia la llei d’expropiació forçosa de l’any 1836, els
ajuntaments no disposaven de cap tipus de potestat
d’expropiar en el seu municipi, i això, evidentment, limitava les possibilitats efectives d’imposar una normativa.
Aleshores, s’intentava convèncer els propietaris de les
finques afectades del benefici que això suposava per a
l’ordenament d’aquell sector; i se solia arribar -generalment- a pactar preus raonables per als terrenys alienables; o, si era el cas, els d’expropiació voluntària i pactada per al seu enderroc. Així va ser el cas del pla del carrer
dels Arbres (1852) i el del Passeig del Mar (1853), amb-

Una edificació que construïa
Jaume Lloveras i Ribas provocà el
primer contenciós que es coneix
entre un particular i la corporació
local
dós redactats per l’arquitecte provincial Martí Sureda.
Del primer no hi ha constància gràfica al nostre Arxiu
municipal; del segon existeix un vegetal d’important
interès, que va servir per a determinar les noves alineacions de la façana marítima, així com la construcció d’un
nou local per a les cases Consistorials.

L’actual travessia Cels: un obstacle
al planejament de la zona

A

final de l’any 1856, i en vista de la manca d’una
normativa general a la població que regulés els
eixamples, es va produir el que presumiblement hom
podia preveure. Una edificació que construïa Jaume
Lloveras i Ribas,37 en un terreny de la seva propietat, precisament en un lloc on l’ajuntament havia previst la possibilitat de connectar una travessia que anava del carrer
Sant Domènec fins al carrer de la Creu (actual travessia
Cels), provocà el primer contenciós que es coneix entre un
particular i la corporació local. L’alcalde Rafael Patxot va
fer aturar immediatament aquelles obres el 6 de novembre d’aquell any, per considerar que es feien “...en un
pasadizo o principio de calle transversal en proyecto,
principiada desde el siglo pasado, y por tal calle es reconocida por el público”. Lloveras va demanar reiteradament
que l’Ajuntament li aixequés l’embargament decretat,
tota vegada que es considerava discriminat respecte d’altres edificacions bastides al costat de la seva. Alhora,
advertia molt seriosament que, si no era atesa la seva
petició amb justícia, demanaria les corresponents indem-
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nitzacions pels danys i perjudicis ocasionats.
Malauradament, cap de les dues parts no s’avingué a
apropar posicions i, d’aquesta manera, s’inicià un plet
urbanístic que arribaria fins al Consell Provincial. Aquesta
administració pública, després d’encomanar la inspecció
tècnica a l’arquitecte provincial i de consultar els seus
assessor jurídics, dictà -quatre anys després- una resolució favorable a Jaume Lloveras, emparant-se en el fet de
no haver-se aprovat el pla Geomètric de la població,
segons la Reial Ordre del mes de juliol de 1846. Quines
raons, doncs, podia argumentar el Consell Provincial per
donar la raó a l’hisendat Lloveras i refusar críticament les

exposicions de l’Ajuntament, en clar detriment d’una
futura trama viària d’aquell sector? Indubtablement, la
manca d’una figura de planejament general, oficialment
aprovada, que autoritzés l’administració local de vetllar
pel seu íntegre compliment. Així, tot i reconèixer que hi
havia diversos vials començats, i d’altres encara per projectar-se, que beneficiarien la vialitat de la població, el
dret de propietat -segons la llei de 14 de juliol de 1836era inviolable, i la Corporació no podia de cap manera
obligar a cedir part de la seva propietat per a obres d’interès públic. I com que no existia cap document urbanístic que considerés aquell carrer oficialment com una travessia, ni existien ordenances municipals, i l’Ajuntament
no havia complert amb l’acord del 1846, es manà a l’alcalde d’aixecar la suspensió de les obres de Jaume
Lloveras, “...por no referirse a nueva calle, plaza o pasadizo, ni alineación de una antigua”.38 L’alcalde Rafael Patxot
es mostrà força contrariat per la decisió del Consell
Provincial d’inculpar el cos municipal en l’afer Lloveras. Al
cap d’uns anys, a la sessió de l’11 de setembre de 1860, va
voler deixar constància que l’Ajuntament havia formalitzat l’expedient relacionat amb el plànol geomètric en data
24 de novembre de 1858, és a dir, dotze anys després d’aquella Reial Ordre de 1846.

L’alcalde Rafael Patxot (18101886).

Mitjan s. XIX.
El Pla Gallart: la primera ordenació
d’àmbit general a Sant Feliu

L

’any 1858 l’Ajuntament va decidir de contractar
un tècnic per a confeccionar el plànol geomètric
de Sant Feliu, i, d’aquesta manera, estalviar-se tots uns
problemes urbanístics en no comptar amb una reglamentació oficial. Quatre anys abans, havia aparegut al
butlletí oficial de l’Estat una ordre superior que prevenia
tots els alcaldes que no havien complert amb la R.O. de
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38. AHMSFG. Sec. XVII; núm. 3-4.i M.A.
n- 9-1860

Plànol geomètric del primer quarter
de Sant Feliu de Guíxols (1858).
Autor: Josep Gallart, mestre
d’obres. (Arxiu Històric de Girona)

1846, de gestionar -el més aviat possible- els treballs
corresponents per a la formació de les rectificacions de
carrers i projectes d’eixamples. La corporació local
acordà a la sessió del 30 d’abril d’aquell any -i ho ratificà
a la del 14 de maig- l’elaboració de l’expedient tècnic

sol·licitat, a càrrec del mestre d’obres i director de camins
veïnals Josep Gallart, pel preu de 2.000 rals; una quantitat que es considerà molt raonable per l’extensió de la
vila: “y el ayuntamiento, para evitar las ruidosas cuestiones que con frecuencia se originan entre el municipio y
los particulares, acuerda que se levante el plano en cuestión y que se formen las correspondientes ordenanzas
municipales”.
Poques setmanes abans que Gallart iniciés els treballs de
camp necessaris per a la confecció del pla, es rebé una
notificació del governador civil de la Província, datada l’1
de juny, que informava les autoritats locals de l’obligació
de realitzar el pla geomètric a una escala mètrica
d’1/500, en comptes d’1/2.500 que preveia la R.O. de
1846. Això venia argumentat pel fet que, en el transcurs
dels anys, s’havia demostrat que aquella darrera escala
es mostrava força reduïda, per a poder determinar sobre
el terreny les alineacions a marcar. Fins i tot les escoles
d’arquitectura havien recomanat als alumnes de les
carreres de mestres d’obres i d’arquitectes la necessitat
de desenvolupar i redactar els planejaments generals
dels pobles, els seus ravals i passeigs a una escala
1/1.000. En canvi, els plànols parcials, dividits en “quarters”, barris i illes per a edificar, es preveia que fossin
dibuixats a escala 1/500.
Aquest fet, a més d’ocasionar un retard important dels
treballs preliminars de mesuratge, provocaren immediatament l’encariment del projecte, en haver-se de dibuixar
els plànols amb més precisió i detalls. Gallart comunicà a
l’Ajuntament la seva predisposició a redactar l’expedient
tècnic, talment com ho havia demanat el governador
civil José de Urbitondo. Però posava en coneixement del
consistori que l’esmentada feina modificaria els honoraris concertats per al primer treball: “...el extenso trabajo
que se prescribe no le es dable sin embargo desempeñarlo por el precio de 2.000 reales, porque no se conta-
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ba con los accesorios que ahora se exigen; añadiendo
que con estos requisitos no puede emprenderlo por
menos de 4.000 reales”.
La confecció del plànol geomètric de la població fou
enllestida en tan sols sis mesos. A la sessió del 17 de
novembre, el ple municipal acordà d’enviar l’expedient al
governador, qui el rebé en data del 24 d’aquell mateix
mes, tot participant-li l’estricta imparcialitat dels treballs
executats, per tal de no perjudicar els interessos i drets
dels particulars. El criteri que Gallart aplicà al seu pla
d’actuació -fins avui desvirtuat per l’escassa informació
de què es disposava- crec que és digne de ser explicat.
Dissenyà per al seu treball dues concepcions ben diferenciades. Una, la del sector centre -des del carrer de
Monticalvari, raval del Monestir, carrers dels barri antic
fins a la Rambla Vidal i del sector del Garrofer- que coincidia, a més, amb el primer quarter de la vila, la va
replantejar en base a una consolidació -gairebé total- de
la seva trama viària. Decidí, però, rectificar tan sols les
mal engiponades alineacions del carrer del Mar, dels
Arbres, part nord de la plaça de la Constitució (actual
plaça del Mercat), de la Notaria, Forn Vell, Hospital,
Penitència, Mall, carrer i travessia del Garrofer, Raval de
la Riera, Baixada de Sant Elm, Raig, plaça de Sant Pere,
així com una banda del carrer del Call. L’altra concepció
projectava una mínima vialitat en el sector planer de les
hortes de l’hospital, en direcció nord (futur carrer
Capmany) i un únic travesser en sentit longitudinal
(futur carrer de la Mercè), cap on s’hauria d’enllaçar -més
endavant- amb la carretera Provincial de Girona, així
com la prolongació del carrer Nou del Garrofer.
Cal dir que la tècnica que emprà Gallart per a delinear
aquest primer quarter, i que roman a l’Arxiu Municipal de
Sant Feliu, difereix molt de la qualitat gràfica que va realitzar per al segon -bàsicament l’objecte d’aquell pla- i
sembla més un croquis d’avantprojecte que no part de
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l’expedient definitiu del pla. Tot i així, el seu mesuratge és
precís i apropiat al procediment de l’època i, per primera
vegada, Sant Feliu comptà amb un pla a escala del sector antic. No obstant això, aquest plànol és tan sols una
còpia simple del seu expedient tècnic, i l’original -fins
avui il·localitzable conjuntament amb tota una nombrosa sèrie de plànols de detall a escala 1/200- es conserva
a l’Arxiu Històric Provincial de Girona. Ens dóna totes les
garanties d’un treball excel·lentment estudiat i delineat.
El pla geomètric del segon quarter comprenia des del
carrer dels Arbres fins a la riera de Tueda (d’oest a est), i
dels carrers del Mar i Guíxols als primer habitatges
arrenglerats del carrer del Sol (de sud cap a nord). És un
plànol molt ben dibuixat que, a més de mostrar-nos el

Carrer de Joan Goula, abans de la
Pilota. Al fons, l’inici del carrer de
Capmany.

39. AHMSFG Manuals Acords. Sessions
30-IV-1858; 18-VI-1858 i 11-IX-1960

desenvolupament constructiu d’aquell sector de la
població -indispensable per a qualsevol estudi urbanístic
de Sant Feliu- projecta tota la nova vialitat necessària
per al creixement de la població: carrer de Santa
Magdalena -entre Nou del Garrofer i la prolongació dels
carrers de Girona i de les Eres-, el carrer de Santa Llúcia
en el seu tram inicial des del Nou del Garrofer, així com
les prolongacions de tots aquells carrers perpendiculars,
com els de Sant Domènec, de la Creu, d’Algavira, de
Girona i de les Eres. També traçà la viabilitat del sector de
l’antic escorxador, on ja s’havien construït algunes cases:
carrer de Santa Teresa, Carme, Sant Miquel, Sant Josep i
prolongació del carrer de Tueda. I féu el mateix al sector
de la Barceloneta, on acabà de definir i connectar els
carrers i travessies de Sant Isidre i Barceloneta, o els de
Sant Feliu i Sant Sebastià.
A la sessió del 17 de novembre d’aquell any, l’alcalde
donà compte als regidors de la finalització dels treballs
de Gallart. S’acordà de trametre l’expedient al
Governador per conducte d’urgència, i el rebé el dia 24
d’aquell mateix mes. L’ajuntament, doncs, restava satisfet per haver enllestit -finalment- la normativa general
que tants maldecaps li havia ocasionat. Malgrat això, el
projecte va quedar aturat a Girona, a l’espera d’un informe de l’arquitecte provincial Martí Sureda, i , tot i les reiterades demandes que va fer el consistori per a la seva
ràpida resolució, no ens consta pas que el Pla Gallart
arribés mai a aprovar-se. 39
Veritablement sorprèn el poc interès que tingué l’administració provincial per a l’aprovació definitiva del Pla
Geomètric de Sant Feliu. De fet, pel que sabem i sospitem, no s’aprovà mai i, davant la persistent demanda de
la Corporació -pel que fa al seu acabament-, en comptes de donar oficialitat al Pla Gallart, s’aprovà la línia de
rectificació del carrer del Mar, que l’arquitecte provincial
Martí Sureda havia realitzat cinc anys abans. Hom reco-

El pla geomètric del segon
quarter és un plànol molt ben
dibuixat que projecta tota la
nova vialitat necessària per al
creixement de la població.
neix que el plànol de detall del carrer del Mar –pel sol fet
d’ésser un estudi específic d’un sector concret i a una
escala més gran (1/400)- té molta més precisió que no
pas el pla general de Josep Gallart. Aquesta anàlisi de
professionalització dels treballs d’ambdós tècnics urbanistes havia motivat certa comparança en la qualitat dels
seus projectes, en algun article anterior sobre l’urbanisme vuitcentista ganxó. Així doncs, no es pot parlar de l’exactitud d’un o altre treball, sinó de la conveniència de
cadascun segons sigui un planejament general (Gallart)
o sectorial (Martí Sureda). Quan un planejament urbanístic fixa o estudia en profunditat certes àrees d’un territori, estableix –alhora- una sèrie de figures o plans urbanístics (pla parcial, unitat d’actuació, projecte d’urbanització, estudi de detall, etc.) per tal que desenvolupi les
característiques tècniques i específiques del sector, tals
com: zones de construcció, d’equipaments, verdes, volumetria, ocupació, alçades reguladores, alineacions,
rasants, distàncies, etc. Així mateix, doncs, podia haver
passat amb el Pla Geomètric de Gallart que, mitjançant
planificacions concretes i sectors determinats, s’hauria
pogut gestionar d’acord amb les directrius bàsiques d’aquell mateix pla general.
El cert és que, per una o altra circumstància, i també
amb l’antipatia amb què l’arquitecte provincial Martí
Sureda estudià el Pla Gallart, precisament en uns
moments en què ja existia un evident distanciament
entre el col·lectiu d’arquitectes i el de mestres d’obres, el
pla urbanístic de la nostra població caigué en l’oblit, fet
que a la llarga perjudicà l’evolució urbanística de Sant
Feliu.
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Amb aquesta absurda situació, l’ajuntament va haver de
tornar als inicis d’una distribució urbana en la qual els
petits plans d’actuació permetessin el creixement necessari d’un sector concret de la vila. Això contradeia, evidentment, el que hom proposava en la R.O. de 1846,
però, a manca d’una legalitat administrativa del pla
Gallart, fou l’única sortida -molt probablement en connivència amb el govern de la Província- per no patir els
efectes d’un estancament perjudicial per als interessos
de la població.
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Tot i això, la nova trama de viabilitat general projectada per Gallart va servir -si més no- perquè les edificacions de nova planta que es construïen al sector del
Puig Marí -entre els carrers Nou del Garrofer i Girona,
així com el primer tram del carrer de Santa
Magdalena- s’ ajustessin a les definides per aquell pla
deixat de banda. Aquest fet ens demostra la seva utilitat real i, al marge de la seva oficialitat, l’establiment
constructiu a la nostra vila va seguir, inqüestionablement, les pautes marcades per aquella pla. S’ha de fer

Plànol geomètric del segon quarter
de la vila de Sant Feliu de Guíxols
(1858).
Autor: Josep Gallart, mestre
d’obres. (Arxiu Històric de Girona)

Confluència de la carretera de
Girona amb els carrers del Garrofer
i del Mall.

constar que la primera actuació urbanística fora dels
esquemes del Pla Gallart cal situar-la l’any 1871 -tretze anys després del Pla geomètric de Sant Feliu- quan
l’arquitecte provincial Fèlix de Azúa i Gasque va distribuir la vialitat bàsica de diversos carrers al costat oest
de la carretera Provincial de Girona. Tretze anys,
doncs, que d’una manera o altra, i gràcies a l’estudi
del “Plano Geométrico”, la població no va restar aturada, i es pogué ordenar, mínimament, sota uns criteris tècnics coherents. Fins i tot l’obertura original dels
carrers de Capmany i de la Mercè, l’any 1863, obeïa al
traçat projectat per la planificació de Gallart. 40

Nova numeració i retolació de
cases i carrers

C

oincidint amb la tramitació de l’expedient del
pla geomètric de Josep Gallart, l’Ajuntament va
rebre una circular del governador civil, de 26 de gener de
1859, on manava a les autoritats locals de formalitzar la
rectificació del nomenclàtor, d’acord amb la R.O. de 30 de
novembre de l’any anterior. Aleshores, Sant Feliu comptava -entre el nucli urbà i el seu despoblat- amb un total
de 1.306 cases, repartides en cinc quarters per tot el seu
terme municipal. 41 A la sessió del 3 de febrer, es nomenà
Joan Codolar, Rafael Isern, Josep Rabell i Josep Fraginals,

40. AHG. Sec. Plànols: Núm. 26, 27, 97,
98, 183, 186, 188 i 189.
41. AHMSFG. Sec. VIII, núm 22 (18361875). És datat el 27 de febrer de 1858 i
ho certifiquen l’alcalde Patxot i el secretari Joaquim Roca.
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per a recórrer i determinar les distàncies dels masos que
existien fora vila. Així mateix, es designà també Rafael
Patxot i Nicolau Anglada, per tal de quantificar els edificis habitats tot l’any, i els que ho eren només de temporada, o deshabitats. Un mes després, el consistori donà
per complimentada la nova numeració i retolació de les
cases, carrers i places, i aprovà la despesa de 600 rals a
satisfer als pintors Joan Geronès i Geroni Cabarrocas,
pels treballs realitzats per a la municipalitat.
Malauradament, poc temps varen durar aquells números
i noms pintats a les façanes, no pas per culpa d’una
negligent retolació, sinó pel fet que el govern central
aprovà una R.O. el 24 de febrer de 1860, on fixà una normativa general a seguir a tot l’Estat. La comissió enca-
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rregada per a valorar el material més adient per a Sant
Feliu optà per uns rètols fabricats de porcellana, que
tenien un cost de 5 rals per cada número d’habitatge i 20
rals per placa retolada amb el nom del carrer. D’aquesta
manera, l’Ajuntament informà el Governador del model
triat per a la localitat, alhora que manifestà la seva disconformitat de comptar, només, amb tres mesos per a la
seva instal·lació. Per tot això, i argumentant les despeses
ocasionades de l’anterior numeració, demanà de poderho fer en un termini màxim als dotze mesos següents a
la seva aprovació. La resposta de Governació no es féu
esperar, i a la sessió del 20 d’abril d’aquell any es donà
compte de l’autorització del tipus i disseny que la casafàbrica “La Porcelanosa” de Barcelona havia proposat a
l’administració local, a excepció del termini per a la
col·locació dels rètols, que s’estipulà -finalment- en vuit
mesos.
És evident que alguns noms de carrers quedaren designats quan Gallart els inventarià en el “Plano Geométrico
de la Villa de Sant Feliu de Guíxols”. No he trobat cap
acord municipal que hi faci referència, ni tampoc a les
relacions cadastrals d’aquells anys. Crec, doncs, que s’aprofità la projecció tècnica d’aquells vials per anomenarlos d’una o altra manera -alguns d’ells ja designats anys
abans als protocols notarials amb les vendes de solarsamb cert consens entre els regidors locals i el mateix
Gallart. Aquests carrers, agrupats en un sector que s’expandia cap a llevant, foren batejats com a: carrer Nou de
Sant Ramon, Travessia de Sant Ramon, Sant Isidre o
Santa Teresa.

Església parroquial. La designació
de plaça del Monestir va quedar
oficialitzada al cens d’habitatges
de l’any 1858.
Projecte del port de Sant Feliu de
Guíxols (1861).
Autor: Esteve Muxach, mestre
d’obres. (Arxiu Històric Municipal
de Girona. Núm. 14)

El recompte total del cens dóna
una quantitat total de 1.400
habitatges, 62 magatzems o
fàbriques i 39 horts o patis tancats
que donen a la via pública
Segon terç del s. XIX:
Es perfilen els trets viaris
fonamentals del creixement urbà
de Sant Feliu

A

partir de l’any 1860, la població inicià un creixement notable i continuat de la seva edificació. Uns anys abans, i just a la primera línia del carrer
del Mar, diversos propietaris que hi afrontaven compraren la part proporcional del terreny del comú, per
tal d’alinear aquella via amb noves construccions, d’acord amb el pla geomètric del carrer del Mar (1853),
projectat per Martí Sureda. Els Miquel Surís, Tomàs
Andreu, Daniel Llagustera
i d’altres veïns edificaren
nous habitatges en aquell
indret, formalitzant l’actual línia del Passeig del
Mar. Per altra banda,
l’Ajuntament inicià l’any
1863 un registre de construccions de nova planta
per comptar, així, amb
una relació administrativa
i tècnica que tingués cert
control sobre les edificacions que hom preveia
bastir. Per això, podem
saber que, entre els anys
1863 a 1870, es construï-
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ren 129 habitatges, 2 barraques, 2 magatzems, 1
dependència per a jardí particular, 1 fàbrica, 1 saló de
ball, al mateix temps que s’ampliaren 4 cases. Aquest
llistat d’expedients d’obres ens donarà, inequívocament, els percentatges reals de moviment constructiu
al llarg dels anys. Més endavant en parlarem a bastament.
L’any 1867 es va fer a Sant Feliu el recompte del padró
de veïns. En aquesta relació, a més d’inventariar les persones censades a la població, es classificaren tots els edificis amb les seves característiques particulars i el seu
estat de conservació. És, doncs, un document de gran
importància per a comptabilitzar les edificacions existents de cada carrer de la vila, i de passada ens informa
de si les esmentades construccions són habitatges,
magatzems o fàbriques. El recompte total del cens dóna
una quantitat total de 1.400 habitatges, 62 magatzems o
fàbriques i 39 horts o patis tancats que donen a la via
pública.

El passeig del Mar, amb les cases
Llagustera i les escoles municipals
(1880-89).

L’antic edifici de l’ajuntament.

Intent d’urbanització al sector de
les Eres

D

urant l’any 1868 hi hagué el primer intent de promoure una mena d’urbanització al sector de les
Eres. L’hisendat Narcís Cúbias i Ribas, que havia comprat
directament al Govern de Sa Majestat un terreny rocallós
prop de l’escorxador municipal -antigament propietat de la
universitat- va demanar que li marquessin els carrers que
hauria de cedir, per a poder-hi construir cinquanta cases. A
la sessió del 26 de març, davant la important extensió d’aquella promoció -que anava des de l’edifici del corral fins al
carrer de la Processó i des del de les Eres a l’actual carrer de
Bartrina- l’Ajuntament acordà que la comissió d’Obres i
“Ornato Público”, conjuntament amb Josep Pascual i Molins,
en representació del mestre d’obres municipal Rafael Palet,
assenyalés les línies dels vials i els indrets aptes per edificar.
Per una o altra circumstància que ignorem, Cúbias no va
continuar la seva tramitació, malgrat que anys després concretament el 1874- presentà un plànol parcel.lari
de la finca, signat per l’aleshores mestre d’obres
Manuel Almeda, en demanda de noves edificacions. (42)

Feliu. Bàsicament, però, el concepte arquitectònic que
s’utilitzava en les edificacions era força simple, llevat
d’algunes construccions puntuals bastides al carrer del
Mar, dels Arbres, o Hospital-Capmany. Els elegants i
esplendorosos casals que coneixem encara es farien
esperar uns quants anys. Malgrat tot, el moviment que
generava el sector de la construcció a Sant Feliu era
força important.
La corporació va demanar al mestre d’obres municipal
–resident a Barcelona- que traslladés el seu domicili a
Sant Feliu, per tal de poder atendre els nombrosos
assumptes relacionats amb l’activitat constructiva. Rafael
Palet i Serra, que havia estat nomenat tècnic (14.12.1866),
va enviar un escrit on manifestava ”ser del todo imposible
poder residir en esa población para el desempeño de la
plaza de maestro de obras del ayuntamiento, y para el
caso que quiera solicitarlo otro maestro de obras que sea
de satisfacción de ese cuerpo municipal, suplica se sirva
aceptar la dimisión del exponente”. 43 No s’ha de ser gaire

El mestre d’obres
Pere Pascual,
tècnic municipal
42. En data 16 d’octubre de 1902, Emili
Cúbias, fill de Narcís Cúbias i Ribas, va
demanar a l’ajuntament que li subministrés una còpia del plànol de la urbanització “Puig de les Eres”, que el seu pare
havia fet aixecar al pèrit Manuel Almeda.
(AHMSFG. Instàncies vàries 1894-1902,
secció XVI, cubeta 8.

C

om ja s’ha exposat
anteriorment, ens
trobem en uns anys crucials per al desenvolupament constructiu a Sant
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perspicaç per entreveure-hi certs interessos particulars
per a obtenir la plaça de mestre d’obres municipal. Josep
Pascual i Molins, mestres de cases de Sant Feliu, estava
designat per la Comissió d’Obres municipal per representar-la legalment -en absència de Palet- en tots els afers
que feien referència a temes urbanístics locals. Com que,
per comoditat del tècnic i la corporació corresponent, els
informes se solien tramitar a les mateixes dependències
municipals pel seu representat, i tan sols en els casos
imprescindibles el tècnic es veia en l’obligació de desplaçar-se fins a Sant Feliu, s’arribà al convenciment suscitat de comptar amb un facultatiu que resolgués -dia a
dia- el munt de problemes que ocasionava el creixement
urbà a la població. Per aquell temps, el fill de l’esmentat
Josep Pascual -Pere Pascual i Baguer- havia finalitzat els
estudis de mestre d’obres, tan sols quinze dies abans que
Rafael Palet enviés la seva carta de dimissió. Era Palet plenament conscient d’aquesta circumstància, quan escrigué
allò de “... para el caso que otro maestro de obras quiera
solicitarlo, suplico acepte la
dimisión del exponente?”
Sincerament crec que sí. De
fet, a la mateixa sessió d’acceptació de la dimissió de
Rafael Palet, hi hagué la
sol.licitud de Pere Pascual
per ocupar el càrrec de tècnic de l’Ajuntament. Millor
no ho podia tenir el jove
Pascual. Estava en possessió de la titulació de Mestre
d’Obres lliurat pel ministeri
de Foment, des del dia 19
de març d’aquell any; era
fill de Sant Feliu, i el seu
pare estava introduït en les
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comissions d’obres municipals que depenien directament
de l’alcaldia. Per tot això, l’Ajuntament va acordar que
seria de molta utilitat per a Sant Feliu comptar permanentment amb un tècnic” ...y particularmente siendo
como es Don Pedro Pascual y Baguer, natural y vecino de
esta villa”. Aquesta decisió, però, necessitava l’autorització
del governador civil, qui, després d’examinar la documentació, va donar el seu consentiment en data 5 de maig de
1868.
Pere Pascual va establir immediatament -tot i que no de
forma oficial- la necessitat d’adjuntar un plànol a escala
a les sol·licituds d’obres de nova edificació. Això, evidentment, va repercutir en la composició estètica de les obres
de nova planta, ja que, fins aleshores, qualsevol constructor podia fer-se càrrec de dirigir i bastir cases, sense cap
tipus de disseny tècnic. Per altra banda, és ben cert que
moltes d’aquestes construccions foren dissenyades particularment per Pascual, alhora que informades per ell
mateix com a tècnic municipal, tal vegada poc ètic com a

Passeig del Mar: a primer terme les
dues cases de Clara Jubert de
Patxot (1883-95).

43. Carta manuscrita de Rafael Palet i
Serra, datada en 5 d’abril de 1868 i llegida a la sessió municipal del dia 14 d’aquell mes.

Platja i cases del primitiu passeig
dels Guíxols. (anterior 1890)

44. Pere Pascual i Baguer va ser Mestre
d’Obres Municipal entre el 5 de maig de
1868 i el 4 de febrer de 1870. Durant
aquest període es construïren 43 noves
edificacions (41 habitatges, 1 fàbrica i 1
magatzem). D’aquestes 43 construccions, Pascual en va projectar i dirigir un
total de 30, que equivalia al 69,78 % de
totes les obres edificades durant aquells
anys a Sant Feliu.

professional d’un estament públic, malgrat que la categoria i bon gust de les seves composicions el puguin deslliurar –en part- d’aquesta atrevida gosadia. 44
A començament de l’any 1870, el ministeri de la
Governació va publicar una Reial Ordre amb data 8 de
gener, on especificava les atribucions tècniques per als
arquitectes, mestres d’obres i altres titulacions, com ho
podien ser els enginyers o els anomenats directors de
camins. En els seus articles 4t i 5è, s’instituïa explícitament
els arquitectes per a ocupar, en exclusiva, les places de tècnics municipals, tant les disponibles com les que estaven
ocupades per altres professionals. D’aquesta manera, Pere
Pascual va ésser destituït per l’alcalde accidental Josep
Batet i Granés, a la sessió municipal del 4 de febrer, tot i

que, al ple del dia onze, Pascual presentà formalment la
seva renúncia: “ ... suplico se digne acceptar la dimisión
que desde ahora presento del cargo de Maestro de Obras
Municipal, por no permitirme la ley ocupar este puesto,
dando a esta corporación las más ardientes gracias por su
confianza con que hasta hoy me ha tomado”.
Efectivament, la llei de regulació d’atribucions tècniques va
privar els mestres d’obres d’ocupar llocs oficials a les administracions locals. No obstant això, els facultava legalment
per a seguir exercint la seva professió en tots els àmbits del
sector privat. La carrera professional dels Mestres d’Obres va
ocasionar -sovint- una constant confusió, alhora que fou
objecte de continuades reclamacions per part de l’estament
oficial d’arquitectes. Aquesta carrera, que venia regulada pel
reglament aprovat en el Reial Decret de 22 de juliol de 1864,
reconeixia tres classes de Mestres d’Obres: els antics, que
adquiriren el títol amb anterioritat a la llei del mes de
setembre de 1845; els moderns, que l’obtingueren amb posterioritat en aquella data i abans del 1864, i els anomenats
novíssims, és a dir, els procedents de les darreres promocions, tal com era el cas de Pere Pascual.
A la pràctica, però, això es convertia en un galimaties d’atribucions, confusió i de vegades intrusisme professional.
D’aquesta manera, els Mestres d’Obres antics comptaven
amb unes atribucions molt més àmplies que els mateixos
tècnics subsegüents. Podien projectar i construir edificacions que no els era permès de realitzar als Mestres d’Obres
moderns o novíssims, malgrat que aquests darrers disposaven de més coneixements tècnics que els seus predecessors.
De fet, el que volia disposar el “Ministerio de la
Gobernación” era igualar les atribucions de tots aquells
mestres d’obres en funcions, i aprofitar per suprimir una
titulació que ja havia estat eliminada a final del segle XVIII.
Rehabilitada després de la Guerra del Francès “por tiempo
ilimitado” i abolida novament el 1855, fou introduïda dos
anys després a la “Ley de Instrucción Pública” del 1857.
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Per tot això, es decidí de derogar el decret de l’any 1864,
deixant sense efecte la creació de noves promocions de
Mestres d’Obres. Quant als tècnics, com he dit, se’ls conferí
el lliure exercici de la seva activitat, (projectar, dirigir, reformar, taxar i mesurar) sempre que es limitessin estrictament
a l’àmbit de la construcció particular. Quedaren inhibits,
però, d’intervenir com a tècnics municipals, redactors de
planejament, així com de les edificacions de caràcter públic
i monumental. Pascual, però, s’oferí a l’ajuntament per
resoldre qualsevol situació que requerís els seus coneixements, palesant que restava sempre disposat a sacrificar els
seus interessos laborals en benefici de la col·lectivitat.
No hi ha dubte que Pere Pascual expressava -en aquells
moments- tota la seva bona voluntat de col·laboració amb
la corporació municipal, malgrat que la realitat fou molt
allunyada d’aquestes nobles intencions. L’excel·lent mestre
d’obres -a qui la ciutat deu encara un reconeixement
públic al conjunt de la seva immillorable obra arquitectònica- pel seu particular tarannà i curiós caràcter, tingué
fortes i continuades esbatussades amb l’administració
local al llarg de la seva activitat professional. El cert és que
Pascual fou considerat un tècnic responsable i de primera
categoria al municipi, però l’enfrontament sistemàtic contra actuacions urbanístiques, tant de caràcter públic com
privat, li reportà nombroses enemistats.
No tinc cap constància documental que l’Ajuntament
nomenés cap arquitecte en substitució de Pascual. En tots
els assumptes d’aprovació de llicències d’obres hi figura la
conformitat de l’alcalde i secretari municipal. En canvi, en
els tràmits jurídics-urbanístics o contenciosos administratius, solia encarregar-se a un facultatiu versat en els aspectes fonamentals del dret urbanístic. Això ens vindria a dir
que, oficialment, entre febrer de 1870 -data de la dimissió
de Pascual- i el febrer de 1892 -contractació dels serveis de
l’arquitecte Guitart- no hi hagué cap tècnic en nòmina que
ocupés la plaça d’arquitecte municipal. Sembla que la solu-
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Pere Pascual tingué fortes i
continuades esbatussades amb
l’administració local al llarg de la
seva activitat professional
ció adoptada pels membres del consistori va passar per
contractar puntualment algun o altre arquitecte que ordenés sectors concrets de la població. Aquesta reflexió ve
avalada per la decisió que va prendre l’Ajuntament, en data
27 d’agost de 1876, quan l’hisendat Salvador Vidal i Civils
va demanar que li marquessin les alineacions d’edificació a
l’horta dels frares, i se li respongué que “no procede a su
levantamiento por no tener el ayuntamiento Arquitecto
titular, ni serle fácil encargar este trabajo a uno libre.”

Dècada dels setanta: prolongació i
obertura de nous carrers

E

ls primers anys de la dècada dels setanta es caracteritzaren per l’inici de la promoció constructora, de caire privat- realitzada per Narcís Cúbias i Ribas (1870),
amb un total de vint cases al costat de la riera de Tueda i el
camí d’anar a Palamós (actual carrer Bourg de Péage).
L’edificació d’una fàbrica de suro als carrers de Sant Isidre,
Santa Margarida i futur carrer de la Indústria, per part de
Daniel Llagustera, i, posteriorment, continuada pel seu nou
propietari Joan Vinyas, que va impossibilitar la prolongació
i connexió del carrer Travessia de la Barceloneta amb el de
Sant Isidre, generà un munt de contenciosos i maldecaps,
que duraren -per no res- fins a l’any 1891. (Vegeu, per a
més informació dels fets, el capítol dedicat al carrer travessia de la Barceloneta). Per altra banda, diverses edificacions,
emprades com a fàbriques per a l’elaboració dels taps de
suro, es bastiren a diferents indrets de la població, com les
de Jaume Rovira, a la carretera provincial de Girona (1871),
o la de Louis Perdrieux al carrer de Tueda (1872).

Projecte d’obertura i rectificació de
diversos carrers al costat de la
carretera de Girona (1871).
Autor: Félix de Azúa i Gasque,
arquitecte. (AHMSFG).

Durant el mes de març de 1871, l’arquitecte provincial
Félix de Azúa i Gasque va presentar a l’ajuntament el projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers de la zona
oest, al costat de la carretera provincial. En aquest plànol,
l’arquitecte Azúa, a més de projectar nous carrers, prolongava els existents: Mall, Capmany, Mercè i Concepció, els
tres primers ja inclosos en el pla Gallart de 1858. Fou, sens
dubte, l’actuació més important d’aquell sector fins al Pla
de Millora i Reformes de l’arquitecte General Guitart, ja
que ordenà la inicial trama viària configurada, amb nous
vials més enllà de la riera del monestir. Els carrers amb els
noms Surís, Llibertat, Jofre i Boera hi són ja representats encara que la seva denominació no seria oficial fins a la

sessió del 21 de gener de 1887- a més d’altres que s’entrellaçaven per a ordenar, urbanísticament, la vialitat de
les extenses hortes Roig i Surós. Els futurs carrers de Santa
Magdalena (entre el tram del Garrofer, a l’alçada del Puig,
i el de Capmany), el carrer de Sant Martirià, així com les
prolongacions dels carrers anteriorment exposats, queden
perfectament definits en el plànol de Félix de Azúa. 45
Si bé hom pot argumentar que aquest planejament no
resolgué les dificultats de l’expansió constructiva -evidentment li mancava a la població un estudi general de
tot el sector, tal com ho va fer més tard Guitart- sí que
va servir per connectar un espai amb possibilitats immillorables, com ho eren aquelles hortes (terreny planer,

45. AHMSFG. Obres Públiques. 17771909 i 1795-1769.
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ben posicionat, assolellat, etc.), amb la zona del nucli
antic de la vila. Tot seguit, aquest indret seria conegut a
Sant Feliu com l’eixample, malgrat que la seva disposició
com a sector urbà consolidat -en contraposició amb
altres actuacions urbanístiques posteriors- tardaria
encara alguns anys a definir-se completament.
L’increment de la construcció a la població va seguir un
ritme ascendent durant aquells primers anys, en especial,
a les prolongacions dels carrers de Girona o d’Algavira,
però sobretot als de Santa Magdalena, carretera provincial de Girona, Sant Isidre, Sant Josep o Sant Martirià.
D’aquesta manera, entre els anys 1870 i 1871, s’edificaren 73 cases de nova planta i 1 fàbrica -tot i que 20 d’aquestes cal comptabilitzar-les a la promoció Cúbias- i
fins l’any 1873 hi hagué una mitjana de 26 habitatges
edificats per any. Això, certament, en aquell temps, era
un increment important per a la vila que, de retruc, li
creà una problemàtica d’arranjament i manteniment
continuat de serveis a les zones habitades.

A la sessió del 15 de febrer de 1872, l’alcalde manifestà
la seva preocupació pels greus inconvenients que causaven a la via pública els abocaments incontrolats d’aigües
pluvials que brollaven lliurement dels terrats i teulades
d’edificis. Per això s’acordà de donar un termini de cinc
mesos, per tal que els veïns substituïssin els vells canalons d’aigües plujanes per canals de plom o zenc -encastades o fixades a la paret i acabades a 10 pams de la
vorera (2 metres) amb una canonada de ferro- tal com ja
s’estipulava en les ordenances de nova construcció.
Alhora, es rectificà i féu complir un acord de la corporació anterior datat a l’any 1869, en què es regulava l’alçada mínima entre plantes baixes dels edificis i el forjat del
primer pis, que s’estipulà en 16 pams catalans (3,20 m)
per millorar i embellir l’estètica dels habitatges de la vila.

1872: La vila novament fortificada

A

partir de l’any 1872, i amb l’esclat de la tercera
i definitiva guerra carlina (1872-1876), Sant
Feliu va esdevenir novament una plaça fortificada amb
l’aixecament d’una sèrie de torres de defensa anomenades “tambors”. Aquestes edificacions s’unien mitjançant
uns simples murs perimètrics, bastits de pedra i calç, que
servien per a deturar les envestides ferotges de les forces
comandades pel capitost Francesc Savalls i Massot.
Gairebé tota la població restava dins d’aquest cinturó
emmurallat, a excepció del carrer de Monticalvari, el
nucli nou del sector Nord -que posteriorment formarien
els carrers de Santa Llúcia i el tram final del carrers Nou
del Garrofer- així com les cases pairals disseminades.
Els tambors varen ser disposats en llocs estratègics per al
control d’entrada a la població. Al sector de Ponent es
construïren el tambor i porta de Tetuan (entre l’actual
passeig Rius i Calvet, concretament on ara hi ha l’actual
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L’arquitecte provincial Félix de
Azúa i Gasque. (1844-1873).

Vista dels passeigs del Mar i dels
Guíxols des de la pujada del
Salvament (1888)

edifici-discoteca Palm Beach, abans Banys de Sant Elm) i
que enllaçava amb l’antiga torre Barraquer; el tambor de
can Malionis (avui hotel Panorama); el tambor del
Montjoi, just a l’extrem del carrer de Sant Elm; així com
el de Sant Elm, emplaçat al final del carrer de Jecsalis.
Des d’aquí, la fortificació limitava amb els terrenys i hortes de l’exconvent, baixava per l’actual carrer de Jacint de
Pau i vorejava l’actual Plaça del Monestir, fins a tocar el
tambor de l’Hospital (actual cantonada del carrer
Hospital i de l’avinguda Juli Garreta). La muralla seguia,
aleshores, cap al tambor de l’eixample, entre la riera de
les Comes i el carrer de la Mercè i continuava vers la
torre de Sant Amanç, aixecada entre el camí del Mall i
l’horta d’en Roig.
Al sector del Nord, hi havia instal·lat el portal del Mall, i un
xic més amunt s’alçava la torre Manescal, més o menys on
hi ha l’actual carrer de Francesc Jofre, pels voltants del que
fou la fàbrica de teixits de la vídua Romà. Des d’aquest
indret, anava pujant fins a unir-se amb la porta de la carretera provincial de Girona,
que estava situada a l’alçada
de l’actual carrer de Sant
Martirià. Completaven la
muralla d’aquesta secció el
tambor del Garrofer -apostat davant la intersecció del
carrer de Santa Magdalenala porta de Sant Domènec;
la torre del Puig Marí -entre
els carrers de la Creu i el de
Campaneria- així com la
porta de Girona, assentada
on avui hi ha el darrer tram
de l’esmentat carrer i l’inici
de la rambla de la
Generalitat.

Al sector del Nord, hi havia
instal·lat el portal del Mall, i un
xic més amunt s’alçava la torre
Manescal, més o menys on hi ha
l’actual carrer de Francesc Jofre
A la zona de llevant la fortificació descendia pel camí de
les Eres, on hi havia situada la torre Dotres, continuava en
direcció cap al molí de vent de baix (actual parc de les
Eres) i vorejava l’escorxador municipal per la part del
futur carrer de Santa Teresa, que connectava amb el tambor del Carme (actuals carrers Santa Teresa, cantonada
Tueda). I, des d’allí, enfilava la riera de Tueda (actual carrer
Cúbias) fins arribar al Fortim, després d’entrelligar les portes de Tueda (plaça Empordà-Bourg de Peage) amb la d’en
Palet (a l’encreuament actual dels carrers de Santa
Margarida, Luchana i Indústria); torre Congre del carrer
de Sant Feliu (avui carretera de Palamós a l’alçada de la
riera de Tueda), així com els tambors de Calassanç i de la
Pólvora. Presidint totes aquestes migrades defenses -cal
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Croquis de la vila fortificada de
Sant Feliu de Guíxols (1875).
Autor: Carles Barraquer (Museu
Militar de Montjuïc, Barcelona)
Torre Barraquer i muralla
defensiva del sector del RaigTetuan
(1895-99)

46. La data de construcció del fort del
Puig (1835) surt documentada a
l’Expedient de Fortificacions (18351874) de 8 d’octubre de 1835, i també
als diversos escrits que Fernando de
Moradillo i Patxot, propietari dels
terrenys del baluard, adreçà a l’ajuntament els anys de 1875 i 1883. (AHMSFG.
Obres Públiques, secció XVII, núm. 5,
cubeta 89. També a Instancias Varias
1875-80, secció XVI, núm. 2, cubeta 8, I
als Manual d’acords, núm, 69, sessió 21III-1883).
47. AHMSFG Instancias varias, segle XIX.
1871-1875. secció XVI, núm 3 i 4, cubeta 8.

qualificar-les així perquè ni el gruix dels murs ni la seva
alçada eren prou suficients per mantenir inexpugnable la
població, malgrat que solien ser efectives per frenar, de
cop, la impetuositat inicial de les tropes carlines- s’aixecava, tot dominant i al cim d’un turó, el fort del Puig,
construït l’any 1835 per a la protecció de la vila.46 De l’emplaçament i situació d’aquestes fortificacions, l’enginyer
Carles Barraquer, comandant de la milícia, en realitzà un
excel·lent plànol a la ploma, amb tintes de colors i aquarel·la, d’una escala 1/5.000 i datat el 12 de juliol de 1875.
Per la documentació consultada a l’Arxiu municipal podem
assegurar que aquest recinte emmurallat restava totalment
construït a final de l’any 1873. La vila va patir una alteració
i limitació de les seves funcions ordinàries durant aquell
conflicte. I va obligar els ciutadans de romandre el major
temps possible dins d’aquest “cinturó de seguretat”, format
per un munt de torres i parets espitllades que vorejaven la
zona urbana de la població. La por que regnava dins de l’encerclada vila -no hem d’oblidar que les faccions carlines
havien empresonat i segrestat diverses persones de la
Vall d’Aro, tal com ho descriuen Àngel Jiménez i Josep
Clara en el seu llibre El federal Pere Caimó (1819-1878)va fer reunir a més de vuitcentes persones, que signaren un manifest sobre la
insuficiència
d’aquelles
obres de fortificació.
Bàsicament, la majoria d’aquells signants eren operaris
i fabricants del sector surer
guixolenc que, “persuadidos
de la absoluta necesidad de
reforzarlas,” s’adreçaven a

l’alcalde Caimó, prevenint-lo del perill de patir “un día de
duelo i ruina para Sant Feliu”. Fins i tot el gremi de serenos
es veié -segons ells- greument perjudicat en deixar fora
murs diversos indrets habitats que, en quedar exclosos de
les rondes de vigilància, deixaven de pagar les gratificacions: “han quedado a extremos, o sea, fuera del recinto fortificado, un sin fin de número de casas, calles enteras, donde
no les es posible rondar y de cuyos puestos nada sacan;
muchas personas que durante las altas horas de la noche se
hacían llamar para emprender viaje o acudir a determinadas diligencias esperan ahora a que amanezca a fin de
hallar expedita la salida de la villa o para aminorar el peligro de un mal encuentro en despoblado, siempre más fácil
antes del amanecer”. 47
Com es pot suposar, el desenvolupament urbanístic de Sant
Feliu va quedar completament aturat fins a la finalització de
la guerra carlina. Durant aquells anys de lluita, la construcció d’habitatges de nova planta va disminuir a la meitat del
que s’anava edificant abans d’esclatar aquella contesa. Els
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anys en què es notaren més les seves negatives influències
foren el 1874, que només es construïren 10 cases (3 de
planta baixa, 3 de planta baixa i pis, i 4 de planta baixa i dos
pisos), i el 1875 que se’n bastiren 14 (1 de planta baixa, 7 de
planta baixa i pis, i 6 de planta baixa i dos pisos).
Finalitzada la tercera guerra carlina, l’ajuntament va
acordar, l’any 1876, la demolició de diversos tambors i
muralles que constrenyien qualsevol moviment urbanístic a la vila. Sant Feliu s’acostava, inqüestionablement,
vers els anys de més transformació urbana del seu territori. Aquell mateix any, el percentatge constructiu encara era força baix (11 cases i 1 fàbrica), però el següent ja
es comptabilitzaren els índexs dels anys anteriors a la
guerra, ja que se sol·licitaren i bastiren 31 cases en total.

1880-1897.
El decisiu desenvolupament
urbanístic de la vila: dels plans
d’urbanització (1881-1892) al Pla
de Reformes i Millores de
l’arquitecte Guitart (1897)

P

oc abans d’iniciar-se l’anomenada “dècada pròspera” del suro a Sant Feliu (1880-1894),
l’Ajuntament va acordar, a la sessió del 24 de febrer de
1879, d’estipular una amplada de 7 metres per a qualsevol nova via pública que es projectés obrir. Així mateix,
deixava constància que, quan aquesta no es considerés
del tot important, s’assenyalarien, com a mínim, 6 metres
d’amplada per mantenir la corresponent higiene i salubritat a la vila. Amb aquestes noves normatives, s’inicià el
període urbanístic més important per a la població, que
definiria perfectament la disposició del nou creixement
constructiu envers el seu territori municipal.
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Intent de desviament de la riera
Tueda

A

començament de 1881, el veïns Vicenta Patxot,
vídua Calzada; Rafael Rabell i Patxot i Jaume
Cibils i Puig, propietaris de la major part de les hortes
de Tueda, desitjant urbanitzar aquell sector, varen
encarregar la confecció d’un projecte tècnic a l’arquitecte Manuel Almeda. Es pretenia d’ordenar la part est
de la riera de Tueda, mitjançant la rectificació de la riera
existent i la delimitació de diversos vials, per tal de
poder construir-hi habitatges. El seu plantejament curiosament coincident amb futurs carrers com els de
Gravina, Luchana, Comerç o Bailén- va tenir força oposició per part dels veïns confrontants, i, tot i que havia
obtingut l’aprovació inicial el 19 de gener i la definitiva
el 30 de març d’aquell any, va ser recorregut per molts
propietaris, que creien fermament sortir perjudicats
amb aquelles obres. Malgrat l’autorització municipal,
les obres no es dugueren a terme per la complexitat
d’executar la urbanització, en fracassar la Junta
d’Eixample -integrada per membres del consistori, propietaris i tècnics especialitzats en funcions d’arbitratge
sobre l’expropiació i fiscalització econòmica- que no
varen saber superar diversos buits legals que oferia la
realització d’aquell projecte. 48
En data 19 de desembre de 1884, els industrials Joan
Casas, Josep Batet i Telèsfor Izal varen encarregar al
mestre d’obres Pere Pascual i Baguer la confecció d’un
nou projecte que –segons la seva memòria tècnicamillorava i perfeccionava la solució a la rectificació de
l’alineació de la riera de Tueda la urbanització d’aquell
sector. A la sessió del 22 de gener de l’any següent, l’ajuntament va acordar d’acollir-lo sota la seva protecció,
però condicionant les despeses d’obres d’utilitat pública a càrrec dels propietaris dels terrenys confrontants

48. AHMSFG Obres Públiques 18781885.

Projecte d’urbanització dels
terrenys de Tueda i rectificació de
la seva riera (1884).
Autor: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres. (AHMSFG).

amb la riera. Com a compensació, l’administració local
cedia a canvi, i com a indemnització, les peces de terra
rectificades del seu curs natural, malgrat que condicionava la construcció dels futurs habitatges al compliment estricte i acabament de tots els treballs de desviament de la riera. Aquesta actuació urbanística –com
es pot endevinar- no es va dur a terme, i el curs de la
riera de Tueda restà igual que abans de la tramitació de
l’expedient.

La plaça del Nord i entorn

P

er sort no tots els projectes urbanístics engegats
en aquells anys s’acabaren espifiant com els
terrenys de Tueda; ans el contrari. L’any 1882, concretament l’11 d’octubre, l’hisendat Bonaventura Mas va demanar a la municipalitat de poder urbanitzar una finca que
posseïa a l’extrem dels carrers Sant Domènec i Alba. En
recolzament de la seva petició, oferia per a ús públic i sense
cap tipus d’indemnització cedir a perpetuïtat els vials i
plaça projectats. L’expedient tècnic va ser redactat per Pere
Pascual i Baguer, qui va ordenar la distribució viària a partir d’un nucli determinat i funcional -com ho era la plaça
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L’edificació d’aquell nou sector
-fonamentalment constituït amb
una tipologia de cases de planta
baixa- s’inicià a partir de l’any
1885
hexagonal que dissenyà (actual plaça del Nord)- i que connectava amb els carrers existents -Alba, Sant Domènec i
Nou de Garrofer, així com els de nova projecció, mitjançant
diverses artèries convergents. El projecte d’urbanització fou
aprovat definitivament a la sessió del 20 de desembre, amb
la condició particular de modificar l’amplada fins a una
mida de 6 metres, entre la prolongació del carrer de Sant
Domènec i la nova plaça. Així mateix, l’ajuntament va
acceptar al ple del 17 de gener de 1883 els noms dels nous
carrers projectats en els terrenys de Bonaventura Mas: “que
la plaza se denomine plaza del Norte; calle Huguet i de Mas,
49
las dos que en el citado plano figuran en el sentido vertical a la Nueva del Garrofer; calle nueva de San Antonio, San
Adolfo, Aden i San Buenaventura, las que parten de la Plaza
del Norte principiando por
la que debe atravesar la calle
Huguet siguiendo después
por la de Santa Lucía”.
L’edificació d’aquell nou
sector -fonamentalment
constituït amb una tipologia
de cases de planta baixa, i
habitades sobretot per gent
de classe treballadora- s’inicià a partir de l’any 1885
amb la primera construcció
al
carrer
de
Sant
Bonaventura i continuà cap
als carrers Nou de Sant
Antoni, el 1887, i Aden, el
1889.
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Altres planificacions d’àmbit urbanístic d’importància per a
Sant Feliu foren el projecte d’alineacions dels terrenys del
costat Est de la Carretera Provincial de Girona (1886), realitzat també pel mestre d’obres Pere Pascual i gestionat directament per l’ajuntament, que definia el sector de la carretera amb la urbanització de Bonaventura Mas. S’enllaçaven,
d’aquesta manera, les prolongacions dels carrers d’Huguet i
Sant Adolf, l’existent de Santa Llúcia, així com dues noves
vies projectades, parcialment, que coincidirien amb els futurs
carrers d’Antoni Ferrer i Iris. Aquest plànol obtingué l’aprovació inicial el 28 d’agost i la definitiva a la sessió de l’1 d’octubre de 1886. Cal considerar, doncs, aquesta actuació com
a molt resolutiva, per la unificació que féu del sector ja consolidat del Puig Marí (carrers de l’Alba, Nou del Garrofer i
Sant Domènec) i amb la nova urbanització (Huguet, Aden,
Sant Antoni Nou, Sant Bonaventura i Plaça del Nord), en
relació a l’articulació viària de la Carretera de Girona i dels
carrers de connexió d’aquell indret, com ho serien, poc després, els de Sant Adolf i Santa Llúcia.

Plaça del Nord i carrer Nou de Sant
Antoni.

49. Carrer situat entre el d’Aden i Dos
de Maig, amb inici al carrer de Sant
Bonaventura i exclòs com a via pública
al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897).

Passeig dels Guíxols. L’ordenació
urbanística la va projectar Pere
Pascual l’any 1886.

Projectes reeixits i d’altres
frustrats

T

50. Actual passeig dels Guíxols.

anmateix, aquell any s’aprovà el “proyecto de alineaciones de la calle Guíxols y adyacentes” 50 que
definiria, finalment i després de diversos estudis i propostes d’ençà el 1884, l’alineació que hom preveia donar en
aquella via urbana. De fet, aquest projecte havia estat una
iniciativa de diversos veïns -entre els quals destaquen
l’hisendat Josep Batet i l’enginyer Enric Heriz- que, emparant-se en un excel·lent estudi del mestre d’obres Pere
Pascual, el presentaren a l’administració local, que l’aprovà a la sessió municipal del 23 de juliol de 1886.
Entre els anys 1887 i 1889 hi hagué tres nous projectes
urbanístics, dos dels quals ampliaren -encara més- el sòl
edificable de la població: la urbanització del sector PuigMarí; la dels terrenys de l’antiga horta Surós i l’intent
frustrat d’urbanitzar el sector oest, conegut com “l’horta
del convent”. El primer d’ells, d’àmbit més reduït que les
altres dues actuacions, fou promogut per Agustí Vidal i
Gorgoll, per a poder edificar en una finca situada entre
els carrers de l’Alba, Nou del Garrofer i de Girona, fins a
l’actual plaça d’Alabric. El projecte va ésser redactat per
l’enginyer Francesc de Paula Ciriquián, qui resolgué l’existent trama viària dels carrers de la Creu i d’Algavira,
prolongant-los en direcció nord, travessant la finca fins
gairebé a trobar la unió dels carrers de Girona i Nou del
Garrofer. Aquest pla parcial obtingué l’aprovació del consistori en data 21 de juliol de 1887, afegint un nou
eixample per la banda nord-oest de la vila.
La urbanització de la finca coneguda com a “horta Surós”
-situada a l’oest de la carretera provincial de Girona,
entre aquesta, els carrer de Santa Magdalena, aleshores
parcialment obert, el del Mall i els actuals carrers de
Barcelona, l’Havana i una part del de Boera, entre el de
Santa Magdalena i futur carrer Zorrilla- va ser promogu-

da pels hisendats guixolencs Josep Canals i Malla, Joan
Magret i Reixach i Miquel Tornabells i Jordà, que sol·licitaren la seva autorització el 21 de setembre de 1887. Tot
i que no he pogut localitzar el plànol que fa referència a
aquesta urbanització, disposo -en canvi- dels acords i
compromisos que s’arribaren a pactar entre els promotors i l’ajuntament. Així, a la sessió del 5 d’octubre d’aquell any, la corporació local va prendre l’acord d’aprovar
els plànols i, alhora, acceptar la cessió dels terrenys que
havien d’ocupar amb la prolongació dels carrers Boera i
Santa Magdalena, i el nou carrer de Barcelona. A més, es
va obligar els promotors a incloure un nou vial, en sentit
horitzontal, que connectés els carrers de Barcelona i la
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prolongació de Boera -actual de l’Havana- i demanà que
també fos cedit al municipi. Aquesta imposició municipal
va generar un munt d’escrits per part dels tres propietaris del terreny, que reclamaren repetidament la corresponent indemnització, per tal d’habilitar-la com a via pública. L’ajuntament, per la seva part, els féu una contraoferta: proposà de cedir-los l’antic tambor del sector del
Mall, a canvi d’obtenir la cessió gratuïta de l’esmentat
carrer. L’estira i arronsa que estaven fent -uns i altresobeïa principalment a la necessitat d’arribar a una entesa concertada i evitar d’aquesta manera de ficar-se de
caps en el laberíntic dret urbanístic d’aquell segle.
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Malgrat declarar-se d’utilitat pública a efectes d’expropiació les obres de carrers o places, a la primera llei d’eixample de 1864, així com les posteriors de 1876 i 1892,
que reforçaven el règim d’expropiació forçosa, la composició de les juntes o comissions d’eixample, l’Ajuntament
treballava per obtenir cessions gratuïtes de carrers, a
canvi de consentir certes prerrogatives als promotors.
Alguns d’aquests ho cedien només per aconseguir la
denominació del vial que més bé els semblava -nombrosos carrers de la vila corresponen a aquest fet: Marquès
de Robert, Gorgoll, Huguet, etc.- i d’altres pactaven bonificacions de taxes o impostos municipals. Això, doncs,

Cases i hortes dels hereus Muitg i
Durban (carrers Capmany-MercèHospital).

Plànol de l’eixample del sector sudoest de la població (1889).
Autor: Josep Vila i Callol, mestre
d’obres. (AHMSFG).

era exactament el que estaven fent Canals, Magret i
Tornabells, amb la corporació local. Senzillament es
reservaven una connexió viària (entre els carrers de
Barcelona i Boera) fora de l’acord inicial de cessió gratuïta del pla urbanístic de l’horta Surós; per bé que ja
s’havien cedit -amb anterioritat- més de 77.000 pm2, que
equivalien a 2.924 m2, per a obertures de carrers d’aquella zona.
Sembla que la negociació els va sortir bé. Es pactà,
finalment, en data 29 de juny de 1888, de quedar els
tres propietaris exempts del pagament de taxes d’obres
de nova construcció que edifiquessin amb caràcter par-

ticular, a canvi de la cessió d’aquell vial. A més, Miquel
Tornabells, al qual s’havia adjudicat en la reparcel.lació
la part de finca on se situava la nova via pública, fou
indemnitzat amb 450 pta., pels 240 m2 que se li expropiaven, segons l’expedient de taxació dels terrenys que
realitzà el mestre d’obres Pascual, l’11 d’octubre de
1889. Cal esmentar, que l’activitat constructiva d’aquell
sector s’inicià el mes d’abril de l’any 1888, quan l’ajuntament autoritzà la construcció d’un habitatge a
Miquel Planellas i Bagué, “en terreno que linda con la
calle en proyecto a continuación de la denominada
Bohera”.
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El pla d’eixample del sector sudoest preveia desenvolupar dotze
illes d’edificis, la més important
d e totes d ’ una sup e rfície
aproximada d’uns 2.200 m2
El darrer projecte d’urbanització -que per altra banda
restà sense executar-se, tot i gaudir de les aprovacions corresponents- va ser l’intent frustrat d’ordenar, urbanísticament, l’extensa superfície d’hortes
que hi havia entre les rieres del Monestir o de les
Comes i la de Sant Amanç, fins a connectar amb la
barriada de Monticalvari. L’indret no donava gaires
facilitats per realitzar-hi l’eixample sud-oest de la
població, en formar les dues rieres una barrera
infranquejable per a la prolongació dels carrers de la
Mercè i de la Concepció. L’expedient tècnic fou redactat pel mestre d’obres i director de camins Josep Vila
i Callol, i la seva promoció anava a càrrec dels hereus
de Salvador Vidal, que eren els propietaris d’aquelles
finques.
Josep Vila va estudiar la trama viària existent des dels
carrers de l’Hospital, Capmany, Mercè i Concepció, i la
connexió amb una nova viabilitat que ordenés aquell
sector. La seva disposició anava definida per un vial
central de 8 metres que s’iniciava a la plaça del
Monestir, travessava tota la finca i finalitzava en un
camí de ronda al Nord de la propietat. Vorejant els
límits de l’horta, el tècnic va preveure dos carrers: a
l’oest, la continuació del carrer o camí del cementiri
(actual ronda Narcís Massanas) i a l’est, el carrer que
anomenà del Progrés (avui parcialment ocupat pel
carrer del Callao). La resta es connectava transversalment amb aquests, formant diverses illes per a edificar. Considero que algunes d’elles eren excessivament
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petites per a un pla d’eixample modern.51 El pla d’eixample del sector sud-oest preveia desenvolupar
dotze illes d’edificis, la més important de totes d’una
superfície aproximada d’uns 2.200 m2, per bé que
dues d’aquestes quedaven reduïdes a unes dimensions de tan sols 400 i 600 m2. Si, per exemple, hom
les compara amb les més petites del carrer de la
Mercè, de 1.000 m2, o la formalitzada per la del carrer
de Capmany (entre els carrers de l’Hospital, Mercè i
riera de Sant Amanç) de 5.750 m2, ens adonarem de
l’excés de vials i illes que es pretenia distribuir en
aquella horta. Això fa pensar que el carrer central i,
per tant, el més important del pla urbanístic, anomenat Salvador Vidal –que res no té a veure el seu
emplaçament amb l’actual carrer del mateix nompossibilitava amb el seu traçat l’edificació de més
habitatges afaiçonats en aquella via principal.
Malgrat això, l’ajuntament guixolenc va aprovar-lo
inicialment el 6 de setembre de 1889, i, en no presentar-se cap tipus d’al·legació, ho féu definitivament
l’11 d’octubre d’aquell any. La lectura positiva que
hom pot fer d’aquest pla urbanístic cal cercar-la en
l’esbós que el mestre d’obres Josep Vila va realitzar
sobre possibles connexions de carrers, fora de l’àmbit
d’actuació d’aquell plànol. La seva bona percepció de
com s’havien d’entrellaçar els vials que projectava,
amb les prolongacions dels carrers existents, el feren
mig definir carrers com els de la Llibertat o el de
Francesc Jofre. Pel que fa al futur tram del carrer de
Capmany, així com els de nova alineació de l’actual
Salvador Vidal, del Bruc, Mascanada o Dr. Rovira, que
posteriorment recollirà el Pla de Reformes i Millores
de l’arquitecte Guitart, els tingué per ben emplaçats.

51. AHMSFG. Secció Obres Públiques
1886-1903.

Sant Feliu vist des del Molí de Vent
de dalt: a primer terme, les cases
del carrer Dos de Maig

S’accelera el ritme de construcció

E

ntre els anys 1885 i 1887, el ritme de construcció a Sant Feliu era força important. En total,
durant aquests tres anys, s’havien construït 60 habitatges d’un o dos pisos; 2 fàbriques de taps; 1 sala de ball;
4 edificis industrials i 4 magatzems, a més de diverses
ampliacions i reformes. D’aquestes, 36 foren projectades
i dirigides pel mestre d’obres Pere Pascual i Baguer; 14
per Pau Simó; 9 per l’enginyer Francesc de Paula
Ciriquián; 4 per l’arquitecte provincial Manuel Almeda; 3
pel director de camins Esteve Muxach; 2 pel mestre d’obres Joaquim Torrent i una construcció per l’enginyer
industrial Gaspar Forcades i Viñas, així com els també
mestres d’obres Josep Llach i Esteve Faura.

Competències i conflictes entre
mestres d’obres i enginyer

P

er la documentació consultada, sembla que Pere
Pascual no estava gens d’acord que l’enginyer
Francesc de Paula Ciriquián signés plànols de reforma d’edificis particulars, sense -segons Pascual- tenir les competents atribucions per a fer-ho. Així ho féu saber a l’ajuntament en un escrit datat el 27 de setembre de 1886, en el
qual denunciava a les autoritats municipals “l’atreviment”
d’aquell tècnic a batejar els habitatges projectats amb la
denominació d’”Edificios Industriales”. Sense miraments,
Pere Pascual demanà que es deneguessin els expedients
que no anessin signats per “arquitectos o maestros de
obras, únicos facultativos que por la ley tienen derecho a
ello, como suya es también la responsabilidad legal del
ejercicio de su profesión”. A més, comunicava a la corporació local que es reservava
el dret d’acudir als tribunals
de justícia per la relació que
pogués tenir amb el Codi
Penal.
Si analitzem detingudament les obres signades
per l’enginyer Ciriquián,
entre els mesos de novembre de 1886 -data de la
presentació del seu primer
projecte a Sant Feliu- i el
juliol de 1887, hom pot dir,
de la manera més imparcial, el següent: la denúncia
de Pere Pascual va ser feta
amb anterioritat a qualsevol sol·licitud d’obres de
l’esmentat enginyer, atès
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que la primera d’aquestes no es presentà fins al mes de
novembre de 1886. Per tant, s’avançava o bé perquè l’havien posat sobre avís, o bé pels probables rumors en el
sector de la construcció. Això ens demostraria que
Pascual intentà cercar, per part de les autoritats municipals, un consens de complicitat; abans, fins i tot, de ser
lliurada la documentació tècnica a la corporació. El fet és
que Francesc de Paula Ciriquián treballà a la nostra
població durant aquests anys, projectant -efectivamentdiverses edificacions industrials com les de Josep
Carerach, Pere Màrtir Estrada i Pere Carrera, entre d’altres. Tan sols en un cas es pot argumentar que l’habitatge dissenyat al carrer de la Creu sortís dels paràmetres
concrets d’una clàssica tipologia industrial.52
Les atribucions que l’Estat atorgava als diversos facultatius de carreres tècniques d’aquella època restaven poc
definides, i subjectes a criteris o interpretacions que les
administracions públiques volessin fer. Si la R.O. de 20 de
novembre de 1867 definia expressament per als enginyers
industrials el traçat i construcció d’edificis industrials, amb
l’aprovació de l’article 32 del Reglament d’Expropiació
Forçosa de 13 de juny de 1879, reformat pel decret de 4
de juny de 1881, que equiparava els enginyers industrials
amb els arquitectes per a realitzar tals funcions, hom considerà, doncs, derogada la R.O. de 1867. D’aquesta manera, l’associació d’enginyers estimava que amb aquells nous
articles es deduïa, lògicament, que les seves competències
arribaven al disseny tècnic i la direcció. A tot això, s’hi afegia l’article 31 de la llei d’Obres Públiques de 13 d’abril de
1877, que feia referència al fet que qualsevol contractista
quedava en llibertat d’escollir, per a la direcció dels treballs
tècnics, qualsevol facultatiu que considerés convenient.
Tanmateix, l’article 100 del Reglament de 6 de juliol de
1877 declarava: “los Ayuntamientos pueden nombrar
libremente los funcionarios facultativos que han de
entender en las obras de su cargo, siendo indispensable
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que los elegidos posean el título profesional que acredite
su aptitud”. Malgrat això, tot aquest munt de disposicions
no determinaven -amb prou claredat- quina classe de
titulació s’havia de tenir per a projectar. Així, d’acord amb
aquests reglaments generals, els enginyers industrials
esgrimien que en l’estudi de projectes i direcció d’obres
urbanes de caràcter particular no es podien imposar limitacions facultatives als ciutadans. A més, en aquella època,
el nou pla d’estudis de les carreres d’arquitectura i enginyeria industrial era semblant en les disciplines generals i
d’aplicació en una mateixa escola, diferenciant-se només
en l’especialitat final de cada branca.

Ordenances municipals

E

n una instància datada el 9 de març de 1887,
l’enginyer Ciriquián va demanar que, davant els
greus conflictes que ocasionava la manca d’un pla general oficial que regulés, definitivament, l’expansió urbana
de la població, es redactés per part d’un facultatiu legalment establert un pla urbanístic, a l’empara de la R.O. de
19 de desembre de 1859. Fins i tot, ell mateix s’oferia per
executar els treballs en un temps màxim de quatre mesos
i deu dies, per un preu total de 1.800 pta. a pagar pel mes
de gener de l’any següent. No tinc constància que l’ajuntament li tornés resposta, malgrat que les construccions
continuaren tenint els mateixos problemes de sempre:
manca d’unes determinades rasants i alineacions, fins a
l’aprovació del Pla Guitart.53
Durant aquells anys, l’ajuntament intentava controlar -a
falta d’un planejament urbanístic modern i coherent a la
vila- la construcció o reforma dels edificis, amb una normativa administrativa d’àmbit local. D’aquesta manera,
s’intentava exercir -si més no- certes restriccions
volumètriques o de concepció arquitectònica, sobre les

52. AHMSFG. Sec. XVIII. 1887-88. Núm.
6. Habitatge d’Eduard Bosch i Cañellas.
53. AHMSFG. Instàncies vàries, 18811889. Secció XVI, cubeta 8, lligalls núm.
3 i 4.

El passeig del Mar amb alguns dels
seus elegants edificis
(posterior 1895).

54. AHMSFG. Tarifa aprovada per la
Junta Municipal per als expedients d’obres de nova planta i reforma de façanes
l’any 1888.

noves construccions. L’administració es reservava plena
competència de fixar les alineacions que considerés convenients, sota les indicacions de la Comissió de Policia
Urbana. També establia actuacions concretes en els temes
com les conduccions d’aigües pluvials, tipus de material
per a les voreres públiques, etc. Per altra banda, existia
una taxa aprovada per la Junta Municipal sobre obres de
nova planta i reformes dels habitatges existents. Per als
nous edificis les liquidacions anaven fixades en raó de
llargada de façana i de les seves respectives alçades. La
planta baixa contribuïa amb 12,50 pta/ml.; el primer pis
15 pta/ml.; el segon, 22 pta/ml.; el tercer, 30 pta/ml. i el
quart pis -la màxima altura permesa en aquella època- ho
feia amb 32,50 pta/ml. Les obertures de nova disposició a
les façanes existents es fixaven de la següent manera: per
obrir o reformar un balcó, 10 pta/ml.; per a fer una porta,
7 pta/ml., i per una finestra, 5 pta/ml.54

El tancament de parets de tanca, tant als solars edificables dins del nucli urbà com a les hortes emprades per
al conreu, també estaven regulades per l’ordenança
impositiva. Fins a deu metres lineals pagaven 20 pta., i
per cada metre de més 0,50 pta. Així mateix, les obres
de canalització de tot tipus de rases i serveis es comptabilitzaven per la seva llargada: fins a sis metres, pagaven 7 pta/ml.; de sis a dotze, 8; de dotze a divuit, 9; de
divuit a vint-i-quatre, 10; i fins a trenta, 11 pta/ml. Fins
i tot es preveien les obres accessòries i d’ocupació de la
via pública per materials de construcció, a raó de 5
pta/ml., amb l’obligació “de colocar el farol por la
noche”.
A començament de l’any 1888, l’Ajuntament va demanar al constructor de Sant Feliu Pius Prujà que presentés una oferta econòmica per tal de completar la retolació i numeració de les noves vies urbanes que s’havien
formalitzat en els darrers
anys. Prujà va pressupostar els rètols amb les
denominacions de carrers
o barris a 4 pta., la unitat;
les que identificaven les
seves illes, a 2,50 pta/u.,
així com els números de
les cases: amb tres xifres 1
pta/u, amb dues xifres
3,50 rals, i amb una sola
xifra, 3 rals. Tot això, però,
amb la condició indispensable de comptar amb dos
anys de marge per a la
finalització dels treballs;
clàusula i preus que s’aprovaren a la sessió de 27
de gener d’aquell any.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

71

El Pla Guitart (1897): la figura
urbanística més eficaç per al
creixement de la població

L

a dècada dels anys noranta -prop de tocar el nou
segle- va estar marcada per un fet excepcional: la
inauguració del tren que cobriria el recorregut de Sant
Feliu a Girona, el dia 3 de juliol de 1892. Paral·lelament
al bon moment que travessava la indústria surera, l’expansió urbanística-constructiva no hi restà pas aliena.
Per això, i en previsió de vetllar i redreçar tècnicament la
continuada evolució urbana a la població, l’Ajuntament
va acordar, a la sessió municipal del 2 d’octubre de 1891,
de nomenar arquitecte assessor a General Guitart i
Lostaló, sempre i quan aquest residís a Sant Feliu.
L’alcalde Joan Casas i l’arquitecte Guitart pactaren les
condicions laborals en aquella mateixa sessió:
Primer- Se’l nomenaria arquitecte titular del municipi,
sense sou, però amb el corresponent permís per a projectar i dirigir obres particulars dins els límits que la llei
establia.
Segon- En virtut d’aquest acord, Guitart restava obligat
a assessorar i representar la municipalitat en tot
assumpte referent a Policia Urbana: informació de projectes per a la seva aprovació, instàncies, dictàmens, així
com inspeccions de tota mena als edificis.
Tercer- Es va convenir que Guitart pogués continuar
residint a Barcelona, contràriament al que s’havia proposat amb anterioritat -si bé hauria de desplaçar-se a Sant
Feliu quan la Comissió de Foment ho cregués necessari.
En conseqüència, Guitart hauria de permetre la seva
substitució en tots aquells afers de treball en els quals no
es requerís la seva persona.
Quart- En concepte de gratificació i compensació de les
despeses de viatges i estada a la vila, l’Ajuntament li abonaria una quantitat mensual de 104,17 pta.
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Paral·lelament al bon moment que
travessava la indústria surera,
l’expansió urbanística-constructiva
no hi restà pas aliena
Cinquè- Sempre que la corporació local acordés la resolució de projectes d’abastament d’aigües, sanejament,
edificis destinats a cases consistorials, mercats, escoles de
beneficència, monuments o cementiris, així com l’aixecament, total o parcial, del plànol de la població i extraradi
per a la reforma i eixample, seria nomenat preferentment
per assumir-ne la direcció tècnica. Pel que fa als honoraris, s’estipularia amb anterioritat i en un percentatge
sobre el cost total de l’obra, a excepció de l’aixecament
del Pla de Reforma i Eixample, que es faria a preu alçat.

Encàrrec del pla general

E

n aquell mateix ple, els regidors acordaren de
demanar a Guitart “...proposiciones para el levantamiento del plano general de esta villa y que por de pronto proceda a levantar el parcial de la calle de San Pedro,
por ser de utilidad i conveniencia”. Evidentment, doncs, el
notable creixement constructiu en els darrers quatre anys
(1888-1891) -183 cases noves, 6 fàbriques, 3 magatzems
i 21 ampliacions importants d’habitatges existents- havien
influït en la decisió municipal de planificar, d’una vegada
per totes, el tan sol·licitat Pla General de Sant Feliu.
A final de 1892, la comissió encarregada per a la formalització del plànol de reforma de la localitat va fixar les
bases i condicions, d’acord amb l’arquitecte Guitart. A la
sessió del 4 de gener de 1893, s’acordà la seva aprovació
i s’especificà les característiques del seu treball: 1.- Presa
de dades mitjançant sistema taquimètric per al seu conjunt i cinta mètrica per al detall. 2.-Anivellació de tots els
carrers per tal de realitzar l’estudi de rasants. 3.-Pla

Alineació definitiva de la placeta
de Sant Joan-carrer de Sant Pere,
amb les cases Badosa (1896) i la
del sastre Terradas (1897).

55. AHMSFG. M.A. Sessions municipals
de: 7-XII-1892; 4-I-1893 i 1-II-1893

General dibuixat a escala 1/2.000, amb corbes de nivell,
edificacions més importants, recs i altres detalls, per a
donar la idea exacta de l’estat actual, en una superfície
de 150 hectàrees. 4.-Desglossament d’aquest plànol en
quarters de detall a escala 1/300 amb indicació d’amplades de façanes, numeració i estat de cada habitatge, així
com les cotes més importants. 5.-Perfils dels carrers a
escala 1/1.000 els horitzontals, i 1/100 els verticals. 6.Còpia de tot el projecte enquadernat i condicionat en
caixa-estoig.
Guitart, per la seva banda, es comprometia a dur a terme
tots aquests treballs amb la perfecció i exactitud que
proporcionaven els sistemes més avançats de l’època- en
el termini màxim de dos anys i mig, i per una quantitat
total de 20.000 pta., abonades en diversos terminis. A l’inici dels amidaments de camp, 5.000 pta; al cap d’un any
-quan es finalitzarien els plànols generals, quarterons i
perfils- 5.000 pta; als dos anys, data en què hauria d’es-

tar estudiada la reforma, memòria i pressupostos, 5.000
pta; més; als tres anys, 2.500 pta., moment previst d’emetre els informes favorables dels esmentats treballs,
per dos perits arquitectes de la Reial Acadèmia de les
Belles Arts de San Fernando.55
Malgrat que la corporació local acordà en aquest ple del
4 de gener de 1893 d’aprovar les bases que regirien per
a la confecció del Pla de reforma i Millora de Sant Feliu,
introduí algunes petites variacions quant al seu finançament. En lloc d’abonar la quantitat de 5.000 pta., en el
primer termini, just l’inici del treballs de camp de Guitart,
els va dividir en dos terminis; és a dir: 2.500 pta., al
començament dels amidaments i, les altres 2.500 pta. al
cap de quatre mesos d’haver-se satisfet el primer pagament. L’arquitecte General Guitart va acceptar aquestes
condicions i l’encàrrec oficial li fou comunicat en data 15
de febrer d’aquell mateix any.
Com a condició indispensable, però, Guitart va demanar
que l’Ajuntament els donés
tot el seu recolzament,
tant a ell com als seus
auxiliars, sempre que fos
necessari per a millorar el
treball. Alhora, especificà
amb molta claredat que, si
per oposició d’algun particular o entitat no es
pogués completar el plànol
en alguna de les seves
parts, aquest no podria ser
refusat per incomplet. Un
cop aclarits aquests aspectes, l’equip de Guitart
començà a elaborar els primers amidaments aquell
mateix mes de febrer.
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Dos projectes d’urbanització a la
zona de les Eres – l’Estació

M

entre els tècnics auxiliars aixecaven les primeres anotacions del futur planejament, dos nous
plans d’urbanització obtenien la corresponent autorització
per a desenvolupar urbanísticament un nou sector. Es
tractava de dues finques limítrofes, l’una del matrimoni
Pere Cruañas i Agustina Domènech, situada entre el carrer
de Santa Teresa, de les Eres i terrenys de l’estació de ferrocarril (actual parc de les Eres) que obtingué l’aprovació
definitiva el 15 de juny d’aquell any; aquesta nova urbanització no s’arribà a executar i avui és una gran zona
verda i d’equipaments que oxigena els voltants d’aquell
nucli de població. L’altra finca comprenia els extensos
terrenys de conreu que Pere Màrtir Estrada posseïa entre
els carrers de les Eres i Girona, a l’oest, l’estació del tren i
la riera de Tueda, a l’est, i la finca d’Octavi Patxot, al nord.
Aquest pla urbanístic seria aprovat definitivament el 10 de
maig de 1893, tot i que la seva utilització constructiva es
destinà parcialment a l’edificació d’un grup de magatzems de l’empresa de teixits
Estrada i Girbau, i posteriorment coneguts com a
Godó i Trias. Curiosament,
aquest projecte redactat
per l’enginyer Josep Roca i
Roca, situà sobre els plànols
una sèrie de nous vials, que
posteriorment
Guitart
inclouria en el seu Pla de
Reformes i Millores de Sant
Feliu, i que esdevindrien els
carrers del Muntanyès, prolongació del de Bartrina -
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entre el Molí de vent i l’actual Rambla Generalitat- i el
d’Ixart.56
En canvi, l’obertura de nous vials o prolongacions de carrers
existents, així com la seva edificació posterior dins del projecte d’urbanització dels terrenys a l’Est de l’estació del
ferrocarril, aprovat el 10 d’agost de l’any anterior i promogut per Conxa Durban, Josep Coll i els hereus d’Antoni
Rabassa i Janer, va permetre consolidar una zona que se
situava entre els carrer Cúbias, carretera antiga de Palamós
(actual Bourg de Péage) i la finca propietat de la vídua
Carreró. Amb aquesta actuació, doncs, es donà resolució
tècnica a les prolongacions dels carrers de Santa Teresa entre la riera de Tueda i el futur carrer Gravina- i la de
Cúbias -actual d’Heriz- entre els de Santa Teresa i el futur
de Cervantes. Tanmateix restaven dibuixats a l’expedient
projectat per l’arquitecte Francesc del Villar i Carmona -i en
la part proporcional en què es trobaven a les finques per a
urbanitzar- els carrers designats amb les lletres D-E-F, que
corresponien als vials que s’obririen força més tard i que s’anomenarien Fortuny, Ortiz de la Vega i de Gravina.

Estació del tren i finca del Molí de
Vent de baix (actual parc de les
Eres).

56. Actualment, aquest indret és ocupat
per l’àmplia i moderna via anomenada
Rambla de la Generalitat.

Casa de Josep Batet (1895) situada
al passeig dels Guíxols, cantonada a
la nova carretera de Palamós.
(1899-09).

Finalització dels treballs del Pla
General

A

final de l’any 1895, Guitart tenia gairebé enllestit l’avantprojecte urbanístic de Sant Feliu. Així
es desprèn de la notícia que es donà a la sessió del 20 de
desembre, que acordava d’assenyalar per al dia 29, a les
deu del matí, l’exposició pública dels treballs i objectius
que l’esmentat planejament municipal volia aconseguir.
D’aquesta informació preliminar -en la qual
l’Ajuntament anuncià que l’expedient romandria a exposició pública durant un mes, a fi de poder recollir les
observacions que es creguessin convenients- es presentaren cinc al·legacions: les d’Eduard Ferrer, Pere Albertí,
Josep Sibils, Josep Palet i Salvador Roca.57
Mentrestant, l’activitat constructiva a Sant Feliu s’anava
desenvolupant dins del nucli antic i segons els plans parcials aprovats amb anterioritat. En cap cas la redacció del
Pla de Reformes i Millores de la vila va motivar la suspen-

57. Guitart va qualificar en el seu informe tècnic, d’interessos partidistes i particulars les observacions realitzades per
aquests propietaris.

En cap cas la redacció del Pla de
Reformes i Millores de la vila va
motivar la suspensió o reducció
de les possibilitats d’edificació
sió o reducció de les possibilitats d’edificació. Així, entre
els anys 1893 -inici dels treballs del Pla Guitart i final de
1897, en què s’aprovà aquest planejament- es construïren
91 nous habitatges; 16 fàbriques; 14 magatzems; 2 locals
per a entitats del gremi de pescadors i 1 balneari, i a més
es realitzaren 21 reformes o ampliacions de cases ja existents. Durant aquest període (1895-96) s’efectuen els treballs preliminars de replanteig per a l’execució de les obres
de la Nova Carretera de Sant Feliu a Palamós.
El mes d’abril de 1896, l’Ajuntament va acceptar l’avantprojecte lliurat per Guitart. Sis mesos després, concretament a la sessió del 30 d’octubre, es llegí una relació “...de
los nombres que han de designarse a las nuevas vías; se
acuerda aprobarla y remitirla al arquitecto para su respectivo señalamiento en el proyecto de reforma que se
halla ultimado”.
En els Manuals d’Acords no
es fa cap referència als
noms de les futures vies
urbanes. Tampoc no he trobat cap relació que faci
esment, ni a la correspondència oficial de
l’Ajuntament, ni a l’apartat
d’instàncies vàries i resolucions. Probablement -tot i
que és una suposició particular i, per tant, subjecta a
la incertesa en no poder-se
documentar convenientment- la designació d’aquells carrers que fan
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referència a personatges i fets relacionats amb Sant Feliu
fou extreta del llibre editat per l’Associació Literària de
Girona, l’any 1873. En el seu capítol XII, l’escriptor Emili
Grahit va fer un recull dels esdeveniments i homes il·lustres de la població. Hi ha la possibilitat que Grahit es basés
en el “Relato històrico del orígen, servicios y glorias de la
villa de Sant Feliu de Guíxols, y conmemoración de sus
más ilustres y distinguidos hijos”, del notari Joaquim Sala
i Martí, publicat l’any 1861.
Per l’estudi que he pogut fer dels esborranys dibuixats per
Guitart, abans que esdevinguessin els plànols oficials del
Pla de Reformes, s’endevinen 86 noms de carrers i 9 places.
Cinc d’ells obeeixen a prolongacions amb denominacions ja
existents, com ho eren els carrers Ronda Massanas, Sant
Fèlix Màrtir, Pecher, Sant Bonaventura i Nou d’Algavira,
entre els de la Creu i Sant Domènec. Dos carrers -el de
Caimó i d’Ernest Vidal- són repetits dues vegades als plànols, i les titulacions corresponents als números 49 i 65 no
hi estan consignades. D’altres, amb denominacions populars, però mancats de la
corresponent aprovació
municipal, foren també
inclosos, com els carrers del
Cementiri (actual inici de la
carretera de Tossa), que
anava des de la plaça del
monestir a la Ronda
Massanas, o el carrer del
Corral, (Bartrina) entre els
de la Processó (Maragall) i
de Santa Teresa. La resta,
doncs, formarien essencialment la denominació dels
nous carrers previstos per
Guitart, com a creixement o
consolidació de la població.
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Així, al sector del raval del Monestir i Raig, es designaren
els carrers següents: Abadia, Jecsalis, Prior i Sant Elm -en
substitució del de Baixada d’aquell mateix nom- Consolat,
de l’Horta, Travessia de Sant Llàtzer, Joan d’Àustria,
Passatge de la Torre, carreró de Sant Elm -en també substitució de la Baixada d’aquest nom- i Castellar. Al de
Monticalvari: Jacint de Pau, carrer del Cementiri, Ronda
del Cementiri -que voltava per on avui hi ha el camp de
futbol i anava a sortir a la plaça de la Igualtat- Ronda
Massanas (prolongació) i del Cid -més tard anomenat Dr.
Lligoña. Als terrenys de l’horta dels Frares i fins a
Mascanada: Balmes, Valparaíso, Callao, Topete, Salvador
Vidal, Bruc, Dr. Rovira, Ronda Dr. Presas, Pecher (prolongació), Lepanto, Largacha i Ronda de Mascanada. Al sector nord de l’horta Surós: Gayarre, Cisneros, Zorrilla,
Caimó, Velázquez, Rosselló, de la Pau, Provença, Llull,
Ernest Vidal i Garceny. Als terrenys del paratge
Marcillach: Ronda del General Collell, Ronda del Molí de
Vent, Hernán Cortés, Rafael Aixada -malgrat que Guitart

Vista de la badia guixolenca des de
la ronda del Ferrocarril (v. 1910).

Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu de Guíxols (1897).
Autor: General Guitart i Lostaló,
arquitecte. (AHMSFG).
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l’escrigué erròniament Abada- Antoni Ferrer, Jaume Gras
i Fivaller. A tocar a la carretera provincial de Girona: carrer
del Moratín. Al sector de la carretera de Castell d’Aro: Dos
de Maig, Pitarra, Miquel Surís, Castell d’Aro, Durban i Sant
Bonaventura (prolongació) i Cabanyes. Al voltant de l’estació del Ferrocarril: Ronda del Ferrocarril, Rufo, Camís,
Bartrina, Josep Jordán, travessia de les Eres, Muntanyés,
Barraquer, Goula -aquest darrer en un emplaçament diferent a l’actual carrer del mateix nom- Cervantes, Fortuny
i Ortiz de la Vega. Entre les dues carreteres -la nova i la
vella- de Palamós i el sector de Calassanç: Bailén,
Indústria, Luchana, Gravina, Comerç, Trafalgar, Álvarez,
Milans, Guifré, de Pujades, Orient (ara Fleming), Miquel
Serafí, Viladomat, Forques, Guardiola, Llevant, Calassanç,
Colom i Guíxols -entre els carrers de Sant Sebastià i de la
Indústria. Quant a la denominació de places, s’anomenaren: Mallorca, Independència (sense executar-se), Girona,
Raig (actual Ferran Agulló), Aragó (actual Gaziel), Alabric,
Empordà, Catalunya i València, també sense urbanitzar-se.
A començament del mes de
juny de 1897, Guitart va
lliurar l’expedient complet
del Pla de Reforma. Així es
desprèn de l’acceptació que
en féu l’Ajuntament a la
sessió del dia 9 d’aquell
mes, tot i que es reservà la
facultat de fer-ho revisar
tal com s’havia estipulat
quatre anys abans.
El treball que va realitzar
l’arquitecte Guitart i el seu
equip mereix ésser considerat com el millor document
tècnic que ens reflecteix
l’estat real de la població,
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prop de tombar el nou segle. Per a elaborar-lo, l’equip
redactor va prendre totes les dades possibles per conèixer
la planimetria i topografia de la vila i, d’aquesta manera,
formar-se un concepte exacte de les concepcions urbanístiques que li volien conferir. Per damunt de tot, els interessos generals de la col·lectivitat estaven per davant d’incomptables lucres personals; malgrat saber prou bé que,
per la grandiositat del treball encomanat, no tothom estaria d’acord amb els criteris del planejament. D’aquesta
manera, Guitart va encaminar els propòsits urbanístics
refusant -des del seu inici- objectius i fites de difícil aplicació, com ho haurien estat els emplaçaments de noves
places al bell mig del nucli antic o zones d’esbargiment en
substitució d’edificis d’indiscutible afectació. Tot això que,
amb la llei d’expropiació forçosa del 1876 i 1892 a la mà,
Guitart podia haver emprès de forma legal, va ser desestimat, ja que aquest arquitecte s’imposà el crític lema de
“...entre lo inalcanzable y lo factible, optaré por lo último”.58
Qui estudiï en profunditat l’actuació de l’arquitecte

Placeta de Sant Joan amb les noves
alineacions i rasants establertes per
Guitart.

58. AHMSFG. Obres Públiques. Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu.
Memòria tècnica. Secció XVIII, núm. 10
cub. 89.

Antiga carretera de Palamós
(posterior 1903), avui carrer Bourg
de Péage, a l’alçada de l’horta
Lladó.

Guitart, comprovarà que en la confecció del plànol de
Reformes i Millores de la població no fou gens partidari
de projectar conceptes sobre plànols que no tinguessin
possibilitats reals de desenvolupar-se amb posterioritat.
Fins i tot -com molt bé va escriure Lluís Esteva en l’actuació de l’Arquitecte Guitart a Sant Feliu de Guíxols
(Estudis sobre temes guixolencs, núm. 2) anys a venir se
l’acusaria, immerescudament, de no haver deixat més
espais lliures per a la ciutat. Però això no és tot. Encara
avui, a cent anys vista de l’aprovació d’aquest pla, sembla
que hi hagi cert interès -per part d’algun tècnic urbanista actual- de minimitzar l’actuació de Guitart. Certament
que aquest no aconseguí un planejament ideal ni el més
resolutiu per a la població, però tampoc cal rebaixar-lo a
un insignificant aixecament notarial dels creixements
urbanístics heretats, tal com ens ho han volgut fer creure darrerament. Quan hom diu que no es plantejà un pla
d’eixample perquè no pretengué resoldre els conflictes
que estaven sorgint a l’entorn dels nous plans parcials
aprovats -al meu entendre- es falta a la veritat.
Igualment, quan s’afirma
que tampoc no va fer la
funció d’un pla de reformes
interiors, perquè ni tan sols
proposà les mínimes operacions per lligar correctament la ciutat vella amb la
seva extensió.
La gestió de Guitart -la
urbanística, la coherent des
del seu inici i, alhora, gens
supèrflua per als interessos
de Sant Feliu- va venir
òbviament marcada i condicionada per anteriors

actuacions urbanes. Tot i això, tant en les urbanitzacions
executades en terrenys de Bonaventura Mas (plaça del
Nord i carrers annexos), Puig Marí, sector de CapmanyMercè i Concepció, Horta Surós o sector oest de l’estació
del tren, Guitart utilitzà criteris bàsics i indispensables de
vialitat, enllaços i/o rectificacions -els carrers construïts en
aquelles finques, per les peculiars característiques de la
promoció privada, solien estar mancats d’una continuïtat
fora de l’àmbit de la pròpia urbanització- així com solucions de sanejament i d’aigües pluvials que, al capdavall,
solien ésser els problemes més importants d’aquells nous
indrets.
Els sectors d’eixample que Guitart concretà en el Pla
General de Reformes i Millores -denominat així per evitar una tramitació oficial que passava obligatòriament
per Madrid i que, anys més tard, seria el que provocaria
l’anul·lació del Pla -els va situar al voltant dels límits de
l’antiga distribució urbana de la població. A l’oest, el sector de Mascanada, la Creu d’en Burch i terrenys del Mas
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Guitart va idear d’entrellaçar tot
l’àmbit urbà de la població
mitjançant un cinturó de
circumval·lació amb les rondes de
Mascanada del Molí de Vent i la
del Ferrocarril
Gras; al sector nord, des del Molí de Vent de dalt, al
paratge del voltant de l’antiga carretera de Castell d’Aro
i camps de Mas Cabanyes; a l’est, tot el sector del costat
de l’estació del ferrocarril; i al sud-est, l’eixample entre la
riera de Tueda, l’antiga i nova carretera d’anar a Palamós
i, des d’aquesta darrera, fins al sector de Calassanç. Eren,
sens dubte, els nous indrets on la vila podia créixer més
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ordenadament i amb un esperit de modernitat.
Encerclant aquests nous assentaments per urbanitzar,
Guitart va idear d’entrellaçar tot l’àmbit urbà de la població mitjançant un cinturó de circumval·lació amb les
rondes de Mascanada i del General Cullell, a l’oest; del
Molí de Vent, al nord; i la del Ferrocarril, a l’est. Així
mateix, va preveure també una via important de penetració en direcció sud-nord, com ho era el carrer de la
Indústria, amb l’inici a la platja de Calassanç i que s’unia
amb els carrers d’en Cúbias i Heriz, fins a connectar amb
la Ronda del Ferrocarril, tot aprofitant el cobriment de la
riera de Tueda. Doncs bé, molts d’aquests conceptes
urbanístics -com la canalització amb una xarxa de sane-

Parcel.lari C-5 del Pla de Reformes
i Millores de Sant Feliu de Guíxols
(1897), al sector centre de la vila.
Autor: General Guitart i Lostaló,
arquitecte.(AHMSFG).

Carrer de la Riera (av. Juli Garreta).
Guitart ja va preveure l’any 1897
el cobriment del torrent.

jament d’aquesta esmentada riera i el seu posterior
cobriment, així com diverses vies de ronda- avui són
solucions encara vàlides, màxim quan han estat incloses
dins moderns plans generals de la ciutat de final del
segle XX.
De fet, Guitart va considerar força ben estructurats la
majoria de carrers de la població, llevat d’algunes excepcions prou evidents. Així, el pla -renunciant a criteris
radicals i projectes enlluernadors- va incidir sobretot en
les alineacions, rasants i les amplades de les vies, rieres
i recs. Les rasants dels carrers de la zona alta i la seva
connexió amb els de la part baixa deturaren més d’un
cop les tasques de l’equip tècnic, que cercava les millors
solucions per als desguassos i la salubritat d’aquest
indret. Cal esmentar que, en aquella època, Sant Feliu
estava mancat d’una xarxa general d’aigües residuals, i
aquest fet motivava que hi hagués continuades filtracions procedents dels pous secs dels habitatges cap a la
superfície del carrer. “¿Qué hacer ante conflicto semejante?” es preguntava el
tècnic municipal a la
memòria del Pla de
Reforma. “Concretarnos
pues a lo práctico, a aquello que, sin resolver en
absoluto el defecto, acalle
el clamoreo, si no en
todos, en la mayoria de
casos. Dado el primer paso,
vendrá el segundo y luego
el tercero y en nuestro
concepto, el arreglo definitivo sin haber recurrido a
medios extremos o radicales, algo costosos tal vez,
pero económicos al fin”.

Guitart va dividir la vila en dues zones de reforma; la
del nucli antic i els seus voltants ben diferenciats, i la
dels terrenys, en principi, urbanitzats amb anterioritat
al pla. Cada una d’aquestes seccions, però, comprenia
diversos estudis de conjunció entre ells, tant parcials
com generals, i que constituïen -en definitiva- el treball que hom volia realitzar. En síntesi, doncs, les reformes o prolongacions de vies urbanes foren les propostes que més formulà l’equip de General Guitart i
Lostaló. El carrer de la riera -per exemple- es preveia,
amb una gran visió de futur, convertir-lo en una
àmplia via urbana que comuniqués el Passeig del Mar
amb la plaça del Monestir, mitjançant el cobriment
d’aquell torrent. Així mateix, hom proposava de suprimir tota l’illa de cases bastides entre els carrers de la
Notaria i Hospital per curs d’expropiació i sumar així
les dues amplades per tal de convertir aquell espai en
una gran avinguda entre la placeta de Sant Joan i la
Plaça del Monestir.
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El Pla Guitart està ple de consideracions tècniques, basades en la necessitat, importància i els mitjans, en benefici dels interessos generals de la població. Així, sense sortir d’un planejament pràctic, General Guitart va voler
produir en aquells moments la menor alteració urbanística i, d’aquesta manera, conduir una transformació de
manera progressiva i eficaç, que arribés a temps a totes
les fites d’aquella ordenació.
Efectivament, aquest arquitecte trobà més oposició en
les reformes d’alineacions a la part baixa de la vila
(carrers Estret Antic, Hospital, Major Antic i del Centre o
Processó) i en les prolongacions de vies d’interconnexió
(Nou d’Algavira, entre la Creu i Sant Domènec; carrer de
Sant Fèlix Màrtir, entre els de Penitència i el del Garrofer;
carrer de Guíxols, entre el carrer de Sant Feliu -actual
inici de la carretera de Palamós i el carrer Indústria i la
riera de Tueda) que afectaven directament propietats
particulars, que no pas en la delimitació i partició de finques rústiques, per tal de desenvolupar els corresponents
eixamples de l’oest, del nord i de l’est. I, a la part alta,
només la prolongació del carrer Nou de Sant Antoni fins
a connectar amb el de Santa Magdalena produïa certs
perjudicis a una secció de cases del carrer de Santa
Llúcia.
Indubtablement, els recursos que presentaren Pere
Pascual, Josep Sibils i Eduard Ferrer, així com els de la
companyia de Ferrocarril, representada pel seu president
Josep Llorens, colpiren enèrgicament la tramitació de
l’expedient administratiu del Pla de Reformes i Millores,
alhora que deixaren en evidència -tot i que al cap dels
anys- els greus defectes de forma en què s’havia incorregut en la redacció d’aquell planejament. Aquestes
al·legacions incidien directament en la seva concepció
general -que preveia grans zones de terrenys de conreu
útils per a urbanitzar- perquè, al seu entendre, defugia
d’ésser tan sols un modest projecte de reformes i millo-
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res, i es convertia en un Pla General d’eixample de la
població i de reformes del barri antic. Pere Pascual,
basant-se en les prescripcions de la llei de 22 de desembre de 1876 -que considerava que “... se entenderá por
ensanche de poblaciones la incorporación a los mismos
de los terrenos que constituyan sus afueras en una
extensión proporcionada al aumento probable del vecindario, a juicio del Gobierno, siempre que aquellos terrenos hayan de convertirse en calles, plazas, mercados,
paseos, jardines y edificios urbanos”- demanà l’anul·lació
immediata de la tramitació del pla. Per què, doncs, l’ajuntament no va fer cas dels arguments legals que esgrimien aquestes persones? Quines foren les argumentacions oficials que va esgrimir Guitart, per no admetre a
tràmit aquestes al·legacions? Provadament, la corporació
local considerava de molta utilitat la redacció d’un planejament que regulés, dins d’uns paràmetres raonables,
l’evolució urbanística que més pogués beneficiar a la vila.
Prova d’això foren el resultats espectaculars que es
donaren en el sector de la construcció, durant els primers
anys d’aplicació d’aquell Pla de Reformes. Els objectius
urbanístics de la població, doncs, prevalien -al seu
entendre- sobre els mecanismes administratius i essencials que establia la llei, i aquests foren erròniament
interpretats pel nostre Ajuntament, que es convertiria -a
la llarga- en el veritable taló d’Aquil.les del Pla Guitart.
Què podem dir de l’actuació de l’arquitecte Guitart,
davant les reclamacions d’aquests ciutadans? Pels seus
informes es desprèn certa preocupació pel canvi donat
en els seus recursos. Aleshores ja no parlaven de qüestions privades com podien ésser perjudicis particulars i
puntuals sobre finques afectades per un carrer o una
nova alineació; en aquells moments les interposicions es
basaven en la forma i la tramitació d’un expedient que
no havia complert les prescripcions legals: “las reclamaciones son consecuencia natural y lógica de someterlo al

Parcel.lari D-5 del Pla de Reformes
i Millores de Sant Feliu de Guíxols
(1897), al sector de Tueda.
Autor: General Guitart i Lostaló,
arquitecte. (AHMSFG).

público -es lamentava
Guitart- porqué es un proyecto que entraña un problema de los más complejos a causa de los innumerables puntos de vista
desde los que cabe examinarlo. Los reclamantes claman contra el procedimiento seguido por el
ayuntamiento en cumplimiento de acuerdos anteriores y han introducido
nuevos elementos, como
ahora dicen que es un
plano de ensanche, y no lo
expusieron en el anteproyecto del Plano de
Reforma, desconociendo
particularmente los motivos que tan radicalmente
han hecho variar de opinión a los interesados”.
L’arquitecte Guitart va
defensar, com a bon funcionari, la tramitació administrativa i tècnica del seu
Pla, considerant que es
tractava d’un error de concepte dels recurrents, en
qualificar com a eixample
terrenys necessaris per
connectar els sòls urbans
lluny del nucli de població.
Malgrat aquesta argumentació -de fet força inde-
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fensable davant la llei i normativa d’eixample vigent,
com es demostrà més tard- el cert és que Sant Feliu
comptava amb una superfície construïda de 79 hectàrees (61 ha, ocupades que hom podia considerar el nucli
urbà i 18 ha, d’urbanitzacions o plans parcials). En canvi,
el Pla de Reforma preveia establir -un cop aprovat el seu
projecte- una ampliació del sòl urbanitzable a 54 ha, més
(18 ha. de les urbanitzacions parcials pendents d’aprovació; 18 ha de superfície addicional per al conjunt del Pla
de Reforma i 18 ha, necessàries per harmonitzar i entrelligar el conjunt de la població). Amb tot això, s’arribava
a un total de 115 ha, comptabilitzant la part antiga,
moderna, les urbanitzacions parcials i les noves zones
d’ampliació.
Dels quatre recursos presentats, només el de Josep Sibils
seguiria la seva tramitació. A partir del Pla s’inicià l’expropiació d’uns terrenys de l’hisendat guixolenc per a l’obertura del carrer del Comerç, però una resolució ministerial de l’any 1905 ho declarà improcedent, alhora que
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anul·lava aquell planejament “desde el año 1897, mientras no se acredite debidamente haberse cumplido en
materia de aprobación de planos las disposiciones vigentes, no procede autorizar expropiaciones de ninguna
clase para realizar reformas que carecen de estado legal”.
Malgrat la bona disponibilitat del projecte, es presentaren
cinc al·legacions a la totalitat del conjunt del Pla Guitart.
Entre aquestes, les que signaven conjuntament tres pesos
pesants de la societat guixolenca: Pere Pascual, Eduard
Ferrer i Josep Sibils. Després d’estudiar les reclamacions i
desestimar-les oficialment, l’ajuntament aprovà definitivament el Pla de Reformes i Millores de la vila, a la sessió
del 10 de novembre de 1897. Sant Feliu comptava -finalment- amb una figura urbanística capaç de donar l’embranzida necessària per al seu creixement. Tot i això, però,
tan sols foren set anys de desenvolupament constructiu
a l’empara i directrius del Pla Guitart, ja que, el mes de
gener de l’any 1905, una resolució ministerial va declarar
vàlid el recurs interposat per Josep Sibils, i anul.là, de ple
dret, totes les actuacions
urbanístiques sorgides des
de l’aprovació del Pla de
Reforma de l’any 1897.59
Contràriament al que fins
avui s’havia especulat
sobre el Pla Guitart, titllant-lo de poc afortunat
per arribar, just, en el punt
d’inflació econòmica, i en
el precís moment d’iniciarse la crisi de la indústria
surera, he de puntualitzar
diverses i contraposades
consideracions que ens
serveixin d’aclariment d’una vegada per totes- de

Edificacions bastides en el nou
eixample de la ciutat (Calassançcarretera de Palamós).

59. AHMSFG. M.A. Sessió municipal 10I-1905.

Noies rentant roba a la platja.
Darrera seu els carrers de Tetuan,
Torre, Raig i plaça de Sant Pere,
d’acord amb les alineacions
establertes pel pla Guitart.

la veritable funció que va realitzar aquell planejament.
És cert que la crisi industrial d’aquells anys afectà enormement la vila guixolenca. Però aquesta, no estava ni de
bon tros en el seu inici, ni en el punt de partida que hom
pot prendre com a referència. Divuit anys abans ja es
temia per la manca d’iniciatives que demostrava l’Estat,
davant els contundents aranzels que imposaven diversos
països europeus a les exportacions manufacturades del
suro.60 Tanmateix, el sector de la construcció tampoc
passava per uns anys gaire profitosos, des de la finalització d’aquell excel·lent període de 1888 a 1891.
D’aquesta manera, l’associació del gremi de paletes va
entrar, també -just a l’inici del nou segle- en uns
moments de tibantor social entre patrons i treballadors,
que desembocà en diverses vagues generals de les quals
cal destacar les dels mesos de març de 1900 i juny de
1903.
Doncs bé, hem d’assenyalar l’efectivitat del Pla Guitart
des de la seva aprovació -final de l’any 1897- fins a l’anul·lació el mes de gener de 1905. D’ençà l’inici de l’any
1892, el creixement constructiu de la població havia

Hem d’assenyalar l’efectivitat del
Pla Guitart des de la seva
aprovació -final de l’any 1897fins a l’anul·lació el mes de gener
de 1905
experimentat una baixa força considerable, situant-se
en uns nivells molt per dessota d’aquells profitosos anys
1888-91, en què es bastí un total de 181 nous habitatges. Durant els sis anys següents (1892-97) es notà un
evident descens de l’edificació de nova planta. Tot i això,
s’arribaren a construir 108 cases.
L’aprovació del Pla Guitart per part de l’administració
guixolenca, enmig de certa dificultat social, esperonà
fortament el sector constructiu de la vila, decandit fins
aleshores per la manca d’una legislació urbanística
vigent. L’eina apropiada, sens dubte, fou aquest planejament que, en només set anys, va ser capaç de bastir 322
cases de nova planta; 181 d’aquestes en noves zones
aptes per a edificar, que equivalia al 56,20 % de la totalitat construïda entre els anys 1898 i 1904. Si prenem
com a referència el que això significà en aquella època,

60. AHMSFG. M.A. Sessió municipal 27VIII-1879.
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amb nous espais per al desenvolupament urbanístic, ens
adonarem de l’eficàcia d’aquest pla. Així, del total edificat a la població l’any 1898, el 39,58 % pertanyia en
aquests nous sectors (19 cases dins les noves zones d’eixample d’un total de 48 edificades). L’any 1899, es
comptabilitzà el 43,14 % (22 cases d’un total de 51); el
1900, el 50 % (23 cases d’un total de 46); l’any 1901, el
80 % (40 cases d’un total de 50); el 1902, el 60,42 % (29
cases d’un total de 48); l’any 1903, fou el 66,66 % (26
cases d’un total de 39); i el 1904, el 55 % (22 cases d’un
total de 40 edificades).61

86

Evolució urbanística

Determinat per l’expedient del Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu -en el transcurs de tramitació des de l’acceptació per part de les autoritats municipals el 9 de juny
i l’aprovació definitiva el 10 de novembre -l’Ajuntament
guixolenc, presidit per l’alcalde Ildefons Perdrieux, va
aprovar, a la sessió del 27 de juny de 1897, la modificació
de la tarifa d’arbitris sobre edificacions. D’aquesta manera, les obres de nova construcció -identificades com de
primera, segona i tercera categoria, contribuïren a raó
dels seus metres superficials. La construcció d’un habitatge en planta baixa restà taxat a 55 cèntims el metre lineal, si era de primera classe; 45 per als de segona i 35 per
als de tercera. El primer pis a 45 cèntims el metre lineal i
35 i 25 cèntims respectivament les altres categories. Per
als segons pisos s’estipulà 25, 20 i 15 cèntims al metre
lineal; i els tercers, 20 cèntims per a la primera classe, 15
per a la segona i 10 cèntims per a la tercera categoria.
Les conseqüències urbanístiques que generà l’aprovació
definitiva del Pla de Reformes són prou evidents. L’índex
de demanda edificatòria, prèviament a les definicions
tècniques que s’havien de concretar sobre el terreny, com
l’assenyalament de les alineacions dels carrers, les seves
rasants i futurs serveis, absorbí l’activitat de l’arquitecte
Guitart. Així, a la sessió del 24 de setembre de 1899, l’alcalde proposà que s’encarregués a l’arquitecte municipal
el replanteig general de les noves vies del Pla, amb un
pressupost que no superés les 1.250 pta., quantitat que
Guitart acceptà en data 29 d’octubre següent.
Incomprensiblement, però, just una setmana després
d’acceptar la proposta de replantejar els nous carrers de
la població, l’alcalde Salvador Fàbregas va cessar Guitart
a la sessió del 5 de novembre de 1899: “El arquitecto, en
su reciente y última estancia en Sant Feliu, después de
hablarle de la cuenta de honorarios que dice adeudársele, había manifestado el deseo que el ayuntamiento reiterase la confianza, caso de haber de continuar aseso-

El carrer Major vist des de la
rambla d’Antoni Vidal (posterior
1894)

61. AHMSFG. Obres de particulars anys
1898-1904. Secció XVIII. Núm. 12, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21 i 22.

Dues edificacions emblemàtiques:
casino La Constància (1888) i
l’observatori Patxot (1895).

rándole a fin de desvirtuar de esta manera la atmósfera
que con respecto a su situación se ha creado”. Certament,
el Pla de Reformes i Millores aprovat per l’administració
local s’havia convertit en un instrument de difícil manipulació partidista, i això repercutí òbviament en importants i no gaire clars interessos d’un sector folgat del
vilatge, amb certs aires de promoció mesquina, que s’esganyitaren contra l’autor del projecte en els propis despatxos dels regidors guixolencs.
No hi ha dubte que Guitart estava sol. Com a bon professional i coneixedor de la futura problemàtica que la
redacció d’un pla general podia causar a un sector
benestant de la població, l’arquitecte havia demanat -en
el moment de la signatura del contracte- el total suport
i complicitat de l’administració, per tal de realitzar els
treballs de planificació sense cap tipus de condicionaments. Malauradament, la feina estava feta i les pressions que rebia l’Ajuntament eren tan fortes que, dies
abans d’acomiadar-lo, se’l va comminar que, a la major

brevetat, situés el seu domicili a Sant Feliu, per facilitar
els informes tècnics a la Comissió d’Obres: “enterado
pues el ayuntamiento, así como de las bases bajo las
cuales se proveyó dicho cargo y considerando que el
plano general de reforma ya aprobado permite suprimir
en principio el mismo cargo, mayormente si se tiene en
cuenta los inconvenientes que ofrece la reforma que en
la actualidad viene desempeñandose, se acuerda quedar
en libertad de acción para asesorarse del mismo facultativo o de quien convenga y en su consecuencia dejar sin
efecto aquel nombramiento sin perjuicio de que por
parte del indicado funcionario se le tienen encomendados, con especial mención del que requiere el desarrollo
del anteproyecto de depósito de aguas”.
L’Ajuntament guixolenc l’errava de bon tros argumentant
que, amb la finalització dels treballs del Pla de Reformes,
el càrrec de tècnic municipal podia suprimir-se; precisament quan era prou tangible la dificultat i inconvenients
per a portar-ho a terme. El que passava, però, era que
simplement es volia tenir
la possibilitat de pactar,
actuar i concertar -quan
convingués- amb premeditats subterfugis i d’esquenes als principis d’aquell
planejament, sense que el
seu autor ocupés el càrrec
d’arquitecte municipal.
Aquell mateix mes, doncs,
la corporació municipal va
nomenar com a arquitecte
assessor Ildefons Casamor
i Calm,62 en substitució de
General Guitart i Lostaló.

62. AHMSFG. M. A. Sessió municipal 31XII-1899.
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Plànol del port de Sant Feliu
Guíxols (1904).
Autor: (no hi consta). (AHMSFG).
L’horta d’en Font, plaçada entre
les dues carreteres d’anar a
Palamós. (v.1910)

Primer decenni del s.XX.
Dos fets ben contraposats: crisi
obrera i considerable activitat
constructiva

E

l nou arquitecte va prendre possessió del seu
càrrec oficial enmig d’una forta crisi que
desembocà en una important vaga general, seguida per
la major part dels treballadors de la població.63 Tot i
això, durant els primers anys d’aquest nou segle,
seguint amb la gran activitat constructiva de la població, es varen presentar a l’Ajuntament dos nous expedients urbanístics. Es tractava de la urbanització del
Mas Geli (1901) a la part alta de la vila i en terrenys fora
de l’àmbit del Pla de Reforma, i del projecte -tambéd’urbanització de l’horta d’en Font (1903) a la zona
intermitja entre les dues carreteres que duien a
Palamós. Així, l’estudi de la finca coneguda com a Mas

63. AHMSFG. M. A. Sessions municipals
26-II-1900, 17-III-1900 i 24-III-1900.
També: Jiménez i Navarro, Àngel.
Associacions Obreres. La llarga i conflictiva vaga del 1900. “Es Corcó”. Marçabril. 1982.

Geli, propietat del matrimoni Martí Surinyach i Teresa
Geli, va ésser redactat per l’arquitecte Guitart, qui va
ordenar aquell sector a l’entorn d’un eix principal com
ho era la carretera provincial de Girona. El terreny en
qüestió fou distribuït en base a sis carrers -un d’ells
amb la prolongació del carrer d’Hernan Cortés, a partir
de la Ronda del Molí de Vent- i catorze illes edificables,
que obtingueren l’aprovació a la sessió del 6 de setembre de 1901. Malgrat que aquesta urbanització no
arribà a executar-se, curiosament alguns dels seus
eixos i alineacions de les vies projectades per Guitart
coincideixen actualment amb els moderns carrers de
Lleida, Madrid i Ronda de l’Arquitecte Bordàs.
L’altre projecte tractava d’urbanitzar el paratge conegut
com l’horta d’en Font, propietat de Francesc Turró, veí de
Barcelona i que es trobava afectada pels carrers de
Luchana (prolongació a partir del carrer Gravina) i de
Bailén, grafiats al Pla de Reformes i Millores de l’any
1897. Turró va oferir la cessió gratuïta dels vials del
carrer de Bailén i de
Luchana, a canvi que el
municipi li cedís una parcel·la sobrant de forma
triangular, situada al final
de la carretera vella de
Palamós, i que havia quedat esbiaixada pel motiu
de la rectificació d’alineacions. L’ajuntament hi
accedí ràpidament en
beneficiar-se dels 56.346
pm2, que havien d’ocupar
aquells dos carrers i li permutà una peça de terreny
de 3.897 pm2. Malgrat això,
gran part d’aquesta finca -
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llevat de l’edificació del grup de cases del carrer de
Bailén- va quedar sense urbanitzar i, anys més tard,
essent propietaris els germans Castelló, serviria per a
situar-hi part del camp de futbol de l’Sport Club
Guixolense.
A començament del mes de gener de 1904, l’ensorrament d’un edifici en construcció propietat de Joan
Bordas, a l’antiga carretera de Palamós, que provocà ferides de gravetat a l’obrer Emili Reig, féu decidir a
l’Ajuntament d’acomiadar -immediatament- l’arquitecte
municipal Ildefons Casamor. Hi havia prou evidències per
part de l’administració que l’esmentat tècnic dirigia
il·lícitament aquelles obres. Casamor va enviar un plec de
descàrrecs a la sessió del dia 12 d’aquell mes, on manifestava que l’única relació que hi havia entre ell i la propietat era la de ser el seu administrador i persona de
confiança. Malgrat això, el consistori acordà de declararlo per unanimitat “...cesante de su cargo como arquitecto municipal”. Aquest fet va provocar que l’Ajuntament
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guixolenc demanés, amb caràcter d’urgència, els serveis
professionals de Guitart “para resolver competentemente los asuntos en que debe intervenir dicho facultativo”;
acord que quedà ratificat a la sessió del 26 de gener d’aquell any.64 Vuit mesos després, concretament a la sessió
del 30 d’agost de 1904, General Guitart fou nomenat
arquitecte assessor del municipi. Quatre dies abans, però,
el tècnic va escriure una carta a la corporació, on li
agraïa la seva proposta i l’acceptava sota les següents
condicions: no tindria ni sou ni gratificacions com a
arquitecte municipal, però a canvi, podria seguir residint
a Barcelona i fer, només, les visites que les seves obligacions i ocupacions li permetessin o ho cregués convenient. Per tal que els seus serveis no comportessin cap
tipus d’interrupció o demora administrativa, se’l facultaria per a designar un arquitecte auxiliar de la seva confiança, que el representaria en tots els afers que considerés necessari; una tasca que seria confiada, poc després, a l’arquitecte Félix de Azúa i de Pastors.
Tanmateix, els encàrrecs
que li fes l’ajuntament
serien de dues classes: 1.d’assessorament o informació al servei d’obres
urbanes, tant públiques
com particulars i amb
caràcter administratiu, que
per llei i ordenances comprenien els permisos d’edificació i assenyalament
d’alineacions i rasants oficials. 2.- Projectes i direcció d’obres públiques
municipals que per la seva
realització impliquessin
pressupostos o despeses

L’antiga platja de Calassanç; la
construcció del port transformà la
seva fesomia.

64. AHMSFG. M.A. Sessió municipal 26I-1904.

Els xalets de la família Estrada a la
platja de Sant Pol (v. 1915).

65. AHMSFG. M.A. Anys 1903-04 i
1904-06. Correspondència oficial, any
1904. Secció X, núm. 117. Cub. 26 .

de caràcter general. D’aquesta manera, i per al cobrament dels treballs corresponents a la primera classe, el
del seu auxiliar i altres despeses, se li abonaria una quantitat anual de 2.600 pta. Quant a la segona classe, aniria
retribuïda segons tarifes corresponents d’arquitecte
col·legiat.
Així mateix, amb l’experiència anterior com a tècnic
municipal, General Guitart va incloure la condició que no
podia ser separat del seu càrrec professional, si no fos en
virtut d’un expedient resolutiu presentat davant la corporació oficial de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya.65
A partir de l’any 1905, l’índex constructiu va baixar
espectacularment. Malgrat haver-se iniciat les obres del
port i les de l’asil Surís un any abans, ja no hi havia
aquella empenta que caracteritzà els espectaculars anys
1898 a 1904. La rescissió econòmica d’aquells anys -la
indústria del suro no rutllava bé del tot- va motivar
l’alça del cost de la vida i, a conseqüència d’això, un

Els greus esdeveniments de la
Setmana Tràgica (juliol 1909)
presagiaren uns temps de
veritables dificultats
munt d’obrers quedaren a l’atur. Els greus esdeveniments de la Setmana Tràgica (juliol 1909) amb els incendis de les esglésies de Sant Joan i del Col.legi dels
“Hermanos”, presagiaren uns temps de veritables dificultats.

1909-1915:
S’inicia la construcció d’habitatges
a la zona de Sant Pol

A

quell mateix any 1909, tot i que només s’havien
bastit catorze cases de nova planta, els germans
Joan i Ponç Ragolta -veïns de Calonge- varen promoure
una urbanització en uns terrenys de la seva propietat,
situats al paratge de Sant
Pol, entre el Camí Fondo, la
finca de l’hisendat ganxó
Pere Màrtir Estrada i la
riera de Sant Pol. El tècnic
encarregat
d’ordenar
aquell indret fou el mestre
d’obres Pere Pascual, qui
projectà un vial longitudinal de 120 metres de llargada i vuit d’amplada, que
partia la finca d’oest a est,
així com un altre que
anava en sentit nord-sud,
que finalitzava a la façana
marítima, avui Passeig de
Sant Pol.
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L’arquitecte Guitart va informar favorablement l’expedient d’urbanització, sota alguns condicionants tècnics que considerava beneficiosos per a la ciutat: cessió a perpetuïtat amb caràcter gratuït per al municipi
dels terrenys assenyalats per a vies públiques, complimentació dels plànols amb perfils i rasants dels
carrers per a la posterior construcció d’habitatges, així
com l’obligació d’anar a càrrec del promotor les obres
de urbanització de voreres, empedrat, desguassos i
jardineria. Tanmateix, les despeses de la il·luminació
haurien d’ésser assumides pels senyors Ragolta, mentre l’Ajuntament no disposés dels mitjans suficients atesa l’excessiva distància- per arribar a subministrar
el gas o l’electricitat. Quant a la denominació de les
vies projectades, l’administració local es reservava el
dret de donar els noms que considerés més adients,
malgrat que els facultava per a obrir els carrers i
col·locar els serveis, simultàniament a l’autorització de
les llicències de nova construcció. L’esmentat expedient fou exposat a informació pública el mes de juny
i obtingué la seva aprovació definitiva el 4 d’octubre
de 1909.
Indiscutiblement, aquesta va ésser la primera promoció
urbanística d’actuació privada al paratge de Sant Pol.
Amb anterioritat, només s’havien alçat dues edificacions
en aquell sector: el casal de la família Estrada-Barri avui ja desaparegut i que s’emplaçava on hi ha els
actuals jardins de l’hotel Caleta- i el curiós habitatge
conegut popularment com el “xalet de les punxes”,
patrimoni també de l’hisendat Pere Màrtir Estrada i
Cama. La platja i terres de Sant Pol deixaven de ser, d’aquesta manera, un indret marginat del terme municipal
guixolenc, talment com ho havien estat des de temps
immemorial, per iniciar així –a poc a poc- un llarg camí
que el portaria a consolidar-se com un dels paratges
d’elit de la ciutat de Sant Feliu.66 Efectivament, aquesta
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condició vingué proporcionada per la construcció dels
emblemàtics xalets de les famílies Girbau-Estrada,
Surís-Estrada i Fita Estrada, entre els anys 1911-1915,
que donarien la primera distinció a aquella franja marítima.
Amb aquestes darreres construccions del sector de Sant
Pol, finalitzà l’època més esplendorosa i significativa de
l’arquitectura a Sant Feliu, i que hom pot situar cronològicament entre els anys 1880 a1910. En tan sols
trenta anys la població guixolenca es transformà per
acollir construccions de considerable categoria i entitat, que donarien el segell identificatiu d’una vila-ciutat dinàmica i capdavantera: Casino La Constància
(1888); Casino La Unión (1889); cases Llagustera (1889
i 1890); casa Perdrieux -després Sibils- (1892); Gran
Café del Comercio, de Josep Rabassa (1892); Banys de
Tetuan o d’en Baldomero (1893); casa-xalet Mainegre
(1898); casa Pecher (1898-99); casa Ball-Llovera
(1899); casa Viader (1902); casa Ribot (1904); casa
Glassner -després Heller- (1906); casa Mercè
Casanovas -després farmàcia Ruscalleda- (1909); casa
Lloret (1909); casa Maruny (1909); Casino Guixolense
(1909); casa Brugada (1910) i tantes altres edificacions
que embelliren notablement els carrers de la nostra
ciutat.67
A final de l’any 1912, l’arquitecte Guitart va comunicar a l’ajuntament que, per motius de salut, se li feia
molt difícil de continuar en el seu càrrec oficial.
Comptava aleshores 53 anys i, coneixedors de la seva
il.limitada capacitat professional, hem de suposar que
no es devia trobar prou bé, per a renunciar a una
plaça tan important per a ell.68 La corporació municipal acceptà la irrevocable decisió de Guitart i, a la
sessió de l’11 de febrer de l’any següent, es nomenà
Joan Bordàs i Salellas arquitecte assessor de
l’Ajuntament.

66. AHMSFG. Obres Privades. Any 1909.
Secció XVIII, núm. 28, cub. 81.
67. Bussot i Liñón, Gerard. Antologia de
l’arquitectura a Sant Feliu de Guíxols
(Arquitectes, mestres d’obres i constructors). Àncora, núm. 2.434, F.M. 1995.
68. Esteva i Cruañas, Lluís. Actuació de
l’arquitecte Guitart a Sant Feliu de
Guíxols. Estudis sobre temes guixolencs.
núm. 2. 1980.

La carretera de Sant Feliu a Tossa
de Mar (1914-31), davant la cala
de Canyet.

Segon decenni:
important davallada de la
construcció a Sant Feliu

Q

uan Bordàs es féu càrrec de l’oficina tècnica
municipal, s’iniciaven al nostre país importants
esdeveniments que marcarien un punt d’inflexió en el
sentiment dels ciutadans catalans. L’aprovació d’un Reial
Decret l’any 1913 va permetre la creació de la
Mancomunitat de Catalunya, que autoritzava la unió de
les quatre diputacions provincials amb finalitats purament administratives. Malgrat les limitacions d’aquest
òrgan, el seu president, Enric Prat de la Riba, va convertir aquesta institució en una veritable plataforma política que s’erigiria -ràpidament- en un dels símbols identificatius de la reconstrucció nacional de Catalunya.
L’activitat constructiva a la nostra població, però, anava
continuadament “tocant fons”. Durant aquell any de
1913, es bastiren només vuit habitatges; cinc d’ells de
planta baixa i tres de planta baixa i pis. Malgrat això,
hom podia dir que fou un dels anys en què es construí
més, ja que, fins ben entrat el decenni dels anys trenta,
no se superaria aquesta xifra amb escreix. Per altra
banda, l’inici de la Guerra Europea l’any 1914 agreujà
encara més la crisi que patia la nostra societat. Infinitat
de treballadors quedaren sense feina, i gairebé la totalitat de les empreses dedicades a la manipulació del suro
restaren sense poder comerciar amb els seus clients
europeus.
La greu crisi industrial va provocar que moltes famílies
d’obrers es veiessin obligades a viure de l’ajut que la
comissió d’Auxilis de Sant Feliu els donava setmanalment. S’organitzaren diverses subscripcions populars
entre els mateixos obrers, el gremi de fabricants i algun
comerciant, que ajudaren a alleugerir les penoses condi-

cions en què es trobaven molts treballadors. L’inici, però,
del primer tram de les obres de construcció de la tan reivindicada carretera de Sant Feliu a Tossa per la costa,
autoritzada pel ministre de Foment amb un lliurament de
30.000 pta., va suavitzar la crítica situació, en poder
col·locar més de 280 obrers en aquelles obres.
Tot i això, els començaments dels esmentats treballs
foren penosos i complicats. Així, el dijous 8 d’octubre de
1914 acudiren els primers trenta operaris per a treballarhi aquella jornada. L’endemà, però, vint d’ells es declararen en vaga total, en considerar que se’ls obligava a rea-
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litzar més hores de feina que les estipulades. La construcció d’aquesta carretera -que per diversos motius
duraria fins a l’any 1931- va sofrir continuades aturades,
no solament per exigències dels treballadors, sinó per la
manca de recursos econòmics que hi destinà l’administració central, malgrat la seva ferma voluntat d’arribar
fins al final.
Entre els anys de 1914 a 1918, en què destaquen l’inici i
finalització de la Primera Guerra Mundial, així com la
vaga general revolucionària de 1917, quan els sindicats
de la CNT i UGT pugnaren per un canvi polític a l’Estat,
només hi hagué un petit i insignificant moviment constructiu a Sant Feliu. En aquests quatre anys, doncs, que
estadísticament en comptabilitzaren un total de cinc, es
construïren tan sols 13 cases de nova planta; 9 d’elles de
planta baixa; 2 de planta i pis, i 2 de planta i dos pisos. I
és que la conflagració mundial d’aquells anys afectà tan
directament als interessos dels habitants guixolencs -des
de l’obrer menys especialitzat fins a l’hisendat més pròs-
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per de la ciutat- que condicionà fortament i, durant
molts anys, el desenvolupament social, industrial,
comercial i constructiu de Sant Feliu.

1919-1928:
L’hisendat Pere Rius i la urbanització
de la muntanya de Sant Elm

E

nmig de tot aquest desencís general va comparèixer -sortosament- a la nostra ciutat, el
fabricant de teixits barceloní Pere Rius i Calvet. L’enllaç
matrimonial d’una seva cunyada, Dolors Coll, amb l’industrial jardiner guixolenc Joan Arxer i Ferrer li féu descobrir Sant Feliu. Quedà impressionat fortament per la
bellesa dels seus environs, així com per la privilegiada
situació de la població, amb certs aires de petita capitalitat mediterrània, i apassionà enormement aquell home
de negocis que, amb el temps, promouria una de les
urbanitzacions més assenyades i respectuoses que
s’hagin intentat mai a casa
nostra. Tal vegada, però, i
sense voler restar cap
mèrit a l’obra que realitzà
Rius, principalment en uns
moments força difícils, en
què l’atur i la marginació
social i laboral estaven a
l’ordre del dia, ningú hagi
esbrinat els veritables orígens de tan important
actuació a la ciutat. Doncs
bé, crec que convé saber
que la primitiva idea d’aixecar una formosa ciutat-

L’hisendat Pere Rius i Calvet, amb
la seva filla Rosita i esposa Mercè
Coll.

Casa Malionis, reformada per Pere
Rius sota la direcció de l’arquitecte
Bordàs (1919)

69. Les primeres obres realitzades en
aquell paratge foren la reforma i adequació del casalot conegut com a Can
Malionis, el mes de juny de 1919 i que
seria residència particular de Pere Rius a
Sant Feliu.

jardí a la muntanya del Castellar vingué de la mà o imaginació del seu cunyat i gran enamorat de Sant Feliu,
Joan Arxer, excel·lent dissenyador i constructor dels jardins més bells d’aquestes rodalies. En ell recau el privilegi d’haver estat l’impulsor de l’inicial concepte urbanístic-constructiu de la urbanització de Sant Elm.
Tot i poder-se considerar un industrial benestant, Arxer
no podia escometre -ell sol- un projecte de tanta envergadura. Necessitava, evidentment, un capital social
important però, alhora, de disposar d’uns tècnics que
entenguessin i assumissin uns criteris bàsics de racionalitat, envers l’emplaçament i l’impacte visual en el paisatge. Joan Arxer va oferir inicialment la possibilitat de
promocionar urbanísticament aquell sector al ric hisendat ganxó Josep Batet i Camps, que declinà de participar
en aquella empresa. Fou aleshores quan Arxer va exposar
el seu projecte a Pere Rius, que restà molt il·lusionat
davant la iniciativa i visió del seu cunyat. En pocs mesos
Rius va comprar gairebé la totalitat de la muntanya de

La primitiva idea d’aixecar una
formosa ciutat-jardí a la
muntanya del Castellar vingué de
la mà o imaginació de Joan Arxer
Sant Elm, incloses les finques de Vista Alegre i de l’ermita, així com diverses cases del carrer del Raig, la casa
Malionis i els antics Banys d’en Baldomero.
Aquesta important actuació no va passar desapercebuda
als ciutadans guixolencs, precisament en uns moments
d’evident recessió constructiva a la ciutat. A la premsa
local del 7 de desembre de l’any 1918, el cronista del setmanari Ciutat Nova participava als seus lectors del projecte d’urbanitzar la muntanya del Castellar: “Es propaga
amb molta insistència la nova que un industrial de teixits
de Barcelona ha comprat la muntanya de Sant Elm, el
nostre mirador, per edificar una mena de ciutat jardí”. No
seria, però, fins al mes de setembre de l’any següent, quan
Pere Rius va sol·licitar a l’ajuntament d’urbanitzar aquell
indret, en tota la seva extensió:69 “Se construirá una
cómoda carretera y diversos ramales secundarios
que cruzarán dicha montaña en todos sus sentidos,
ofreciendo
admirables
puntos de vista y magníficas perspectivas, permitiendo asimismo con la instalación de agua y electricidad, el que se construyan
chalets, hoteles, etc., y que
han de aumentar, sin duda
alguna, la belleza de dicho
sitio y constituirán un
núcleo habitado que pondrá a la ciudad de Sant
Feliu de Guíxols en condi-
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ciones de competir con las más bellas poblaciones marítimas, proporcionando además trabajo por mucho tiempo a bastantes trabajadores”.70 En aquesta mateixa instància, Rius va demanar a la corporació que es pronunciés
sobre tres actuacions primordials per a la viabilitat del seu
projecte: permetre-li de travessar i afectar un extrem del
vell camí d’anar a l’ermita, pel qual sol·licitava l’urgent
desllindament dels terrenys de titularitat municipal. En el
cas que fossin modificats en alguna de les seves parts,
hom consideraria que, amb la construcció del nou passeig, l’ocupació quedava compensada per les dues bandes.
Pere Rius exposà, també, la necessitat que l’Ajuntament
assumís les despeses per a la construcció d’un mur de
contenció -entre la prolongació del carrer de Tetuan, la
platja i el final dels antics banys- així com la rectificació
de l’alineació d’aquell carrer que esdevindria una continuació del Passeig del Mar, fins a unir-se amb el passeig
de nova construcció.
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L’informe que va emetre l’arquitecte Bordàs el 10 d’octubre s’avenia perfectament a les demandes de Pere Rius i
Calvet. A la sessió del 23 d’aquell mateix mes,
l’Ajuntament -a més d’expressar-li el seu elogi i satisfacció a tan important projecte, va acordar d’accedir a totes
les seves peticions, a excepció de l’alineació del carrer de
Tetuan, que deixà sobre la taula fins a posar-se en contacte amb els propietaris afectats.
Oposadament a la versió còmoda i popular que s’ha donat
-al llarg dels anys- sobre l’avantatjosa promoció que
representà per a la ciutat i el senyor Rius l’execució de la
urbanització de Sant Elm, s’ha de precisar que la realitat
fou més aspra i dificultosa. L’hisendat Rius va trobar tota
mena d’entrebancs per dur a terme el seu projecte, tan
bon punt començà a ordenar urbanísticament aquell sector. L’abusiu preu de venda que exigien alguns propietaris
de finques rústiques contigües a les de Pere Rius, d’indispensable utilització per a consolidar aquella actuació amb valors que triplicaven o més la seva taxació de mercat- retardaren per un cert
temps l’inici d’aquella urbanització. Sens dubte, si no
hagués estat per l’inqüestionable i unànime recolzament de l’Ajuntament, la
Cambra de Comerç i pel seu
propi cunyat Joan Arxer,
molt probablement s’hauria
frustrat tan important
actuació urbana. D’aquesta
manera, cal considerar l’any
1920 com a clau per a l’èxit
d’aquest projecte, tot i que
després d’iniciar-se els primers treballs preliminars,
s’hagueren de posposar uns

Antic carrer de Tetuan (avui
passeig de Rius i Calvet) i banys
d’en Baldomero Ribot.

70. AHMSFG. Obres públiques segles
XVIII-XIX. “Passeig del Mar”. Lligall 35,
cubeta 99. Instància datada el 22 de
setembre de 1919.

Plànol d’urbanització del carrer de
Tetuan proposat per Pere Rius
(1922).
Autor: Joan Bordàs i Salellas,
arquitecte. (AHMSFG).

quants anys per a la seva continuació. El recurs d’alçada
interposat per diversos veïns davant el governador civil de
la Província, contra l’expedient incoat per l’administració
local sobre l’expropiació forçosa per a noves alineacions i
rasants del carrer Tetuan, places del Raig i Sant Pere, així
com l’inici de serioses divergències entre Pere Rius i el
matrimoni Burch-Barraquer -propietaris d’una important
extensió de terreny al costat de la Pedrera- en foren la
causa principal. Va faltar molt poc perquè Pere Rius i
Calvet deixés de banda el projecte d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, l’any 1920. A la sessió del 14 d’abril d’aquell any, l’alcalde Guillem Tell i Gurí va exposar al Ple el
gran desencís que havia mostrat l’hisendat barceloní, per

continuar gestionant aquella empresa: “El Sr. Presidente
participa al consistorio que ha recibido la visita de D. Pedro
Rius y Calvet, quien le ha dado conocimiento de su decisión de abandonar los proyectos de urbanización de la
montaña de San Telmo, por oponérsele por parte de algunos propietarios que, valiendose de la ocasión, piden precios exageradísimos por la cesión de terrenos indispensables para dichos proyectos. Dice el Sr. Presidente que alentó al Sr. Rius para disuadirle del anunciado abandono de
sus proyectos y le prometió dar cuenta de su visita al consistorio, anticipándole el sentimiento con que éste vería la
suspensión de unas obras que tanto habrían de contribuir
al embellecimiento y prosperidad de esta ciudad.
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La seva inauguració va tenir lloc
el 15 de juliol de 1922, i comptà
amb la presència d’un selecte
pomell d’autoritats civils, militars
i religioses
Finalmente propone se acuerde conste en acta la satisfacción con que el ayuntamiento vería la realización de los
referidos proyectos del Sr. Rius y que se manifieste a éste
la buena disposición de esta corporación en prestarle todo
el apoyo posible”. A la sessió del 10 de setembre, el regidor
Auladell va exposar que circulaven els rumors que “alguien
pone dificultades a las obras que D. Pedro Rius practica
para la mejora del paseo de Tetuán, habiéndolas denunciado como clandestinas”. Així, amb el recolzament dels
regidors Mas, Bonet, Auladell i l’alcalde Tell Gurí, s’acordà
de donar totes les facilitats i “el más decidido apoyo contra los obstáculos que se opongan hasta llevar a feliz término las obras que, con aprobación de esta corporación,
practica en la montaña de San Telmo, para la construcción
de dos carreteras y la modificación y mejora del paseo
de Tetuán, junto al mar”.
Sabem provadament que
les obres d’urbanització de
la muntanya de Sant Elm
restaren completament
aturades entre final de
l’any 1920 i començament
de 1921. La greu crisi laboral, d’àmbit general, va
afectar seriosament tots
els estaments de la nostra
població. La Comissió de
Sindicats Obrers va delegar
la Comissió Obrera Local
per tal que concertés amb
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l’Ajuntament les possibles solucions “a tan anormal presente”. L’alcalde Mas s’oferí a pactar amb la Societat
Patronal l’alta d’un nombre indeterminat d’obrers caps de
família en l’atur, alhora que s’adreçà a Pere Rius i Calvet
interessant-se per la continuació dels treballs d’urbanització d’aquella muntanya “hasta poder ocupar a unos
200 obreros de esta ciudad”.71
Malgrat la petició d’ajut del consistori guixolenc, Rius no
va reiniciar les obres d’urbanització d’aquell sector.
Probablement, la forta crisi econòmica que afrontava tot
el país, així com els diversos expedients contenciososadministratius que uns quants veïns de la població li
tenien interposat, el feren abandonar o, si més no, retardaren la continuació d’aquell projecte. En canvi, aquest
comerciant va esmerçar tots el seus esforços a finalitzar
les obres complementàries de tancament i jardineria de
la finca can Malionis, alhora que rehabilità –en la seva
fase inicial- els antics banys d’en Baldomero. La seva
inauguració va tenir lloc el 15 de juliol de 1922, i comptà

Inauguració dels Banys de Sant
Elm, propietat de Pere Rius i Calvet
(1922).

71. AHMSFG. M.A. Anys 1920-21. Sessió
municipal 25-II-1921.

72. AHMSFG. Obres Públiques, segle
XVII-XIX “Passeig Marítim”, lligall 35,
cubeta 99.
73. AHMSFG. Hemeroteca. Article publicat a l’Avi Muné de 18 de juny de 1927.

amb la presència d’un selecte pomell d’autoritats civils,
militars i religioses.
Certament Pere Rius continuà tenint seriosos problemes
judicials amb el matrimoni Burch-Barraquer. La plantació
d’uns arbres en el nou passeig de Tetuan, suposadament
dins la propietat veïna, va generar una sèrie de conflictes que feren perillar, novament, el conjunt d’aquelles
obres. Sortosament, dos anys després, Mercè de
Barraquer i Garrigosa i Manel Burch i Solanich, d’una
part, i Pere Rius i Calvet, d’una altra, pactaren en data 20
d’octubre de 1924, davant el notari Josep Lloret, una
transacció en què renunciaven a totes les accions i
recursos que s’havien interposat mútuament “tanto judiciales como administrativas que ocasionan a los otorgantes cuantiosos gastos y disgustos, que seguramente
continuarían por mucho tiempo, dado la índole de las
cuestiones a dilucidar”. L’acceptació d’una nova alineació
del carrer de Tetuan (actual Passeig Rius i Calvet) per part
del matrimoni Burch-Barraquer, així com la compensació
per mitjà de cessió que Rius va fer a aquesta parella de
tot un terreny per a edificar, després d’enderrocar les
cases números 8 i 10, per rescabalar la part proporcional
que cedien per a la via pública, va facilitar la represa immediata- dels treballs d’urbanització d’aquell sector.72
El mes de febrer de l’any 1925, les obres de construcció
del passeig estaven força avançades. No obstant això, en
ésser l’Ajuntament propietari des de l’any 1867, segons
acta de possessió, d’una franja de terreny afrontant amb
la zona marítima -que anava des del camí de Tetuan fins
a la punta de Garbí i que coincidia amb el passeig marítim d’en Rius- s’hagué de formalitzar en un expedient de
cessió a favor d’aquest industrial, que s’aprovà a la sessió de l’1 d’abril d’aquell any.
Les característiques tècniques d’aquella ciutat jardí foren
encarregades a l’arquitecte barceloní Josep Maria
Rodríguez i Lloveras -fill del negociant guixolenc Joaquim

Rodríguez i Barrera, afincat a Fernando Poo-, que va
ordenar una vialitat principal serpentejant i força ben
adaptada a aquella part del litoral ganxó. Evidentment,
l’accidentada estructuració de la muntanya de Sant Elm,
amb els esvorancs de les seves antigues pedreres, no oferia gaire llibertat de moviments urbanístics a l’arquitecte
Rodríguez, que es veié obligat a realitzar un estudi molt
precís de la seva topografia, per tal d’obtenir els resultats
d’implantació més adients.
És indiscutible, doncs, la cura que tingué aquest arquitecte en la distribució de la urbanització. Cal reconèixer
que aquesta actuació -sense seny- podia haver estat
l’espatllament total d’una muntanya característica de la
topografia guixolenca. Tan sols les desagradables actuacions posteriors al llarg dels anys han sostret l’original
gràcia a aquesta elegant barriada. Malgrat això, l’arquitecte Rodríguez Lloveras no veié amb gaire bons ulls la
construcció d’un passeig marítim que se situava entre els
banys de Sant Elm i el camí d’anar a l’ermita (avui el
situaríem entre els antics banys i el mirador marítim del
Passeig del President Irla, davant de l’avinguda de Sant
Elm). “Hom ha d’amotllar-se al peu forçat del que ja es
troba construït, de molts compromisos contrets i interessos creats. Al meu entendre no deuria fer-se mai, si
no vol destruir-se per sempre la bellesa d’aquell conjunt
de roques tan escaient”.73 De fet, el projecte que Pere Rius
presentà a l’Ajuntament en data 26 de febrer de 1925 no
porta cap signatura d’un tècnic superior; sí, però, la del
delineant Benet Albertí. Per això crec que Rodríguez
Lloveras no participà en la seva redacció, i així ho
demostrà amb la seva manifesta oposició. Per altra
banda, en l’escriptura de cessió dels terrenys de la
Pedrera, l’any 1925, a favor de Pere Rius, en una de les
seves condicions particulars s’obligava el promotor a
construir, a les seves expenses, un passeig marítim que
quedaria, un cop acabat, de propietat municipal. Cal
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puntualitzar que en el Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu, de l’arquitecte Guitart (1897), hom grafiava un
traçat diferent per al nou passeig Tetuan, en substitució
del vell i poc vistós camí d’anar a l’ermita.
Les obres que Pere Rius i Calvet va realitzar a la muntanya de Sant Elm cal diferenciar-les en dues etapes. La primera -entre els anys 1919 a 1922- comprèn la rehabilitació de la casa Malionis (juny de 1919); trasllat i remodelació de la Font de la Pedrera (juny de 1920); construcció del passeig de Tetuan, tram que va des del
Passeig del Mar fins als antics Banys d’en Baldomero
(setembre de 1920); i la reforma i adequació del balneari de Sant Elm (1921- juliol 1922). Quant a la segona fase,
cal puntualitzar l’ampliació i reforma definitiva dels
Banys de Sant Elm (gener de 1923); construcció del passeig Marítim (1924-setembre 1927); obres d’instal·lació
elèctrica d’enllumenat públic de Passeig Marítim (desembre 1927); i enllumenat del Passeig de Tetuan (juny
1928).
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Dictadura de Primo de Rivera:
castellanització dels noms de
carrers i poc moviment constructiu

Nou passeig a la urbanització de
Sant Elm (1924).

P

aral·lelament a les obres de urbanització que
realitzava Pere Rius a la muntanya de Sant Elm,
tingué lloc el trist cop d’estat que realitzà el general
Primo de Rivera, el mes de setembre de 1923. Durant els
anys de dictadura militar, es varen prohibir els partits
polítics i sindicats, així com els símbols d’identitat de la
nació catalana. A Sant Feliu fou dissolta l’Associació
Autonomista Catalana -per cert, adherida a la Lliga
Regionalista, un sector del qual havia vist amb bons ulls
l’alçament d’aquell general- així com els Pomells de
Joventut. A la sessió del dia 3 d’octubre es llegí una
comunicació del Governador, on ordenava que “en lo
sucesivo los rótulos o nombres de las calles, plazas, avenidas, travesías, etc., y en general todas la vías de comunicación, incluso los avisos,
indicaciones o advertencias que se fijen al público
en aquellas, deberán estar
escritos en castellano, bastando para ello la colocación de la oportuna tablilla
encima o al lado derecho
(esquina del lector) de los
rótulos hoy existentes”.
Fins i tot, a les darreries de
la dictadura, l’ajuntament
guixolenc va aprovar la
substitució del nom de
Passeig del Mar pel de
“Paseo del General Don
Emilio Barrera”74.

74. AHMSFG. M.A. Sessió municipal 12VI-1929.

La platja, el passeig del Mar i la
muntanya de Sant Elm. (v.1919)

Durant els anys 1920-1929, la construcció particular
de nova planta a la nostra ciutat va restar pràcticament sense incidència. Es bastiren tan sols 27 habitatges: 7 de planta baixa; 15 de planta i pis; 3 de planta
baixa i dos pisos i 1 de planta baixa i tres pisos, que
equivalia a un pobríssim 2,7 cases per any.
Contraposadament a l’escàs moviment constructiu de
les obres particulars, les sol·licituds de llicències d’obres per a la reconversió de les indústries surotaperes
de Sant Feliu són prou evidents a partir de l’any 1925
i fins ben entrat el 1929.

1929-1930:
construcció del mercat cobert
municipal

A

mb l’arribada de la República l’any 1931, es va
produir un canvi substancial en la política de
l’Estat. Catalunya va poder normalitzar l’ús de la seva
llengua i s’inicià, així, un nou camí democràtic que finiria dramàticament amb l’esclat de la Guerra Civil del
1936-39. En canvi, les circumstàncies econòmiques
afectaren fortament la indústria surera a partir de l’any
1930, en què qüestions aranzelàries capgiraren les bones
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El segle XIX es mostrà bàsic i
crucial per a la fesomia urbanística
de Sant Feliu
expectatives que hom havia observat en anys anteriors.
Des del punt de vista urbanístic, la nostra ciutat restava
gairebé igual que deu anys abans; només les obres promogudes per Pere Rius al sector de Sant Elm donaven
cert aire d’activitat constructiva a la població. En l’àmbit
públic, cal destacar la construcció de l’edifici del nou
mercat cobert municipal, situat a la plaça de la
Constitució -actual plaça Mercat- i carrers d’Anselm
Clavé i Sant Joan. Per a la seva construcció calgué, però,
anar a l’expropiació dels solars i habitatges que ocupaven aquell indret, propietat dels hisendats Salvador Vidal
i Largacha i del matrimoni Burch-Barraquer. El projecte
tècnic va ésser redactat per l’arquitecte municipal Joan
Bordàs, que dissenyà un edifici rectangular de planta
baixa -on es distribuïen els diferents llocs de venda- i
mitja planta soterrània, on es disposaven les cambres frigorífiques i el magatzem. La peculiar característica d’aquesta construcció fou -i sortosament encara ho ésl’estructura metàl·lica de la seva coberta, recolzada per
esvelts pilars de ferro laminats que formen les tres naus.
Les obres foren iniciades el 20 d’agost de 1929 pel constructor guixolenc Narcís Franquesa i Vall-llovera, per un
preu total de 144.000 pta., i finalitzaren en acte de
recepció provisional el 18 de desembre de 1930.75

assentaments del seu territori. La trama urbana de la
població, alliberada del cinturó de seguretat en què s’havien convertit les muralles de la vila, ens dóna una clara
disposició dels seus habitatges arrenglerats davant la
platja. És, doncs, una imatge calcada del seu barri antic,
just als inicis del segle XVIII. A les darreries d’aquest
mateix segle encara continuaria progressant cap aquesta banda, malgrat que l’eixample nord i nord-est
començava a ser la via més adient per al desenvolupament natural. D’aquesta manera, el segle XIX es mostrà
bàsic i crucial per a la fesomia urbanística de Sant Feliu,
ja que marcaria la seva definició urbana -sense gaires
transformacions- fins ben bé a la meitat del segle XX.

A tall de conclusió

H

om pot dir -com a conclusió- que la ciutat de
Sant Feliu de Guíxols assolí, al llarg dels temps,
un desenvolupament urbà progressiu i gens traumàtic
per al seu entorn, que s’assimilà a mesura que el condicionament demogràfic el va anar empenyent cap a nous
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75. AHMSFG. Obres Mercat Cobert.
Secció XVII, núm. 23, cubeta 90.

Tipologia
dels habitatges

2

Tipologia constructiva dels
habitatges guixolencs
El model constructiu dels habitatges bastits a Sant
Feliu va anar evolucionant a mesura que els esdeveniments històrics i socials -dels quals els diferents
eixamples urbanístics foren una de les causes principals- modificaren la fesomia inicial d’un nucli de
població que s’havia arrecerat, inicialment, a l’empara
del cenobi benedictí.
A principi del segle XVIII, i segons la definició que ens
fa el cadastre de Patiño, la major part de les cases del
poble -262 d’un total de 450, que equivalia al 58,23 %tenien entre una i dues cambres; és a dir: una estança
comunitària amb menjador, cuina i dormitoris en una
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sola nau (118 cases), o un menjador i cuina unificats,
amb la separació d’una altra sala per a dormitoris (144
habitatges). Fins i tot, alguns d’aquests estatges solien
ésser compartits amb el bestiar propi de la família.
És, però, amb la documentació consultada dels expedients d’obres del darrer terç del segle XIX, quan podem
concretar les diverses tipologies constructives que s’edificaven a la població, tot depenent de l’indret i l’estatus
social del promotor de l’habitatge. Així, al sector de
Tueda -carrers de la Barceloneta, Santa Margarida, Sant
Ramon, Sant Isidre, sector est del carrer de la Processó
(Maragall), Nou de Sant Ramon (Àngel Guimerà), Sant

“Bista de la villa de San Feliu de
Guixols por el medio día” (1787).
(Archivo General de Simancas.
XXVII-38. Leg. 1119).

Casa de la Marquesa al carrer de
Joan Goula (segle XVII ?).

Miquel i Eres, se seguia
construint amb unes
superfícies semblants a les
de final de segle XVIII o
principi del XIX. Tenien,
doncs, una mitjana de
referència per a l’ample de
façana d’uns 4 a 5 metres,
i unes profunditats que
variaven entre els 8 i 10
metres, amb un ús quasi
exclusiu d’habitatge unifamiliar de planta baixa i pis.
Aquest tipus d’edificació
solia donar una superfície
útil aproximada d’uns 75
m2 (37,50 m2 per planta).
La planta baixa solia restar
distribuïda mitjançant un
passadís lateral o central
que anava donant accés,
primerament, a una cambra-rebedor, el rebost, l’escala per pujar al segon pis
i, finalment, la cuina-menjador, entesa com una sola
unitat. Al petit pati o eixida
posterior hi havia el safareig a l’aire lliure, així com
una petita cambra per a
comuna o excusat. A la
planta pis, l’escala central
repartia a dues bandes una
mitjana de dos a tres dormitoris, algun d’ells amb
alcova anterior.
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Al sector del nucli urbà antic -carrers de la Pilota
(Goula), Especiers, Call, Estret, Sant Pere, etc.- se seguia
comptant amb unes façanes d’uns 5 metres d’amplada tot i que s’iniciava ja un període de transformació en les
noves construccions, malgrat que no es generalitzaria
fins a les darreries d’aquell mateix segle. L’enderroc i
posterior unió registral de dues finques confrontants
facilità el poder bastir nous edificis amb tècniques distributives més adequades per a l’habitabilitat dels nous
habitatges. No obstant això, les profunditats edificables
d’aquest sector solien estar sobre els 10 i 12 metres,
amb uns usos bàsicament plurifamiliars -més densitat
de famílies per mòdul edificat- fet que obligava a les
construccions comptar amb planta baixa i dues plantes
pis. L’especulació constructiva, però, ja és manifesta en
les diverses promocions privades que es basteixen a la
població pels volts dels anys setanta. D’aquesta manera,
en disposar el promotor de més superfície edificada,
també s’hi feien caber més estatges. Una de les primeres edificacions que ens mostra aquest fet particular és
la promoció que engegà, l’any 1869, el constructor guixolenc Josep Pascual i Molins, sota la direcció tècnica
del seu fill Pere Pascual i Baguer, en un edifici de nova
construcció al carrer del Mall, cantonada al de la
Concepció. Aquesta edificació -avui encara existent- es
componia de planta baixa i dos pisos, amb una superfície total de 209,10 m2, per a la planta baixa i de 159,90
m2 per a cada planta dels pisos. Pascual, però, després de
descomptar la zona d’entrada comunitària i la caixa
d’escala, hi va fer sortir sis habitatges en total, a raó de
62,01 m2, cadascun. La seva distribució interior s’estructurava en base a una cuina (7,52 m2); un menjador
(11,84 m2); un rebost (2,88 m2); un passadís-rebedor
(6,20 m2); una comuna (1,20 m2), així com dues habitacions, una de petita de 6,76 m2 i la de matrimoni amb
alcova inclosa de 14,80 m2.
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Les característiques dels nous habitatges que es
començaven a construir en les zones d’example de la
població obeïen, evidentment, a fets concrets de l’estatus
social dels seus propietaris. Al sector del carrer de
Capmany, la concepció edificatòria iniciada a la meitat
dels anys seixanta, es diferenciava per la construcció de
l’edifici tipus casal familiar, on s’aixoplugava tot un llinatge. Exemples d’aquestes construccions són les cases

Carrer de Sant Domènec.

de les famílies Bordas (1864); Girbal (1865) o Mas (1867),
amb una mitjana de 14 metres lineals de façana per 13
metres de profunditat, de planta baixa i dos pisos.
Aquesta mateixa tipologia constructiva -tot i que amb
unes profunditats més reduïdes- ja s’havia iniciat al
Passeig del Mar a final dels anys cinquanta, amb les edificacions dels hisendats Miquel Surís (1859); Rafael
Robert; Joan Roig (1864) i Francesc Ferrer (1866), i que
continuarien amb altres construccions a partir dels anys
vuitanta i noranta d’aquell segle.
En canvi, les cases bastides als carrers de la Creu, Sant
Domènec i Penitència, malgrat les noves edificacions,
encara prevalia l’habitatge unifamiliar de planta baixa
i pis d’unes dimensions més reduïdes. Així, del càlcul
realitzat sobres les 59 cases edificades al carrer de la
Creu -entre el Passeig del Mar i el carrer dels Metges,
a final del segle XIX- 2 tenien una façana de 4 metres
lineals (m.l.); 10 de 5 m.l.; 29 de 6 m.l.; 6 cases tenien
entre 8 i 9 m.l.; i 12 superaven els 10 metres d’amplada. Al carrer de Sant Domènec, en el mateix tram de
carrers, hi havia construïts 73 habitatges: 1 d’ells d’una
façana de 3 m.l.; 5 de 4 m.l.; 13 de 5 m.l.; 24 de 6 m.l.;
11 de 7 m.l.; 9 cases tenien de 8 a 9 metres d’amplada
i 12 d’elles passaven dels 10 metres lineals. I finalment,
al carrer de la Penitència, entre el carrer de la Rutlla i
el dels Metges, s’alçaven 33 edificacions; d’aquestes 2
eren de 3 m.l.; 1 de 4 m.l.; 1 de 5 m.l.; 12 de 6 m.l.; 5
tenien entre 8 i 9 metres i 12 excedien dels 10 m.l.
Fent, doncs, un ràpid escandall d’aquests tres carrers,
hom pot comprovar que d’un total de 165 habitatges,
3 d’ells tenien 3 m.l. de façana (1,81 %); 8 eren de 4
m.l. (4,85 %); 24 cases tenien una amplada de 5 m.l.
(14,55 %); 65 disposaven de 6 m.l. (39,39 %); 11 eren
de 7 m.l. (6,67 %); 20 estaven entre els 8 i 9 m.l. (12,12
%) i 34 edificis superaven els 10 metres d’amplada
(20,61 %).

En la nova urbanització de Bonaventura Mas (carrers
Huguet, Sant Bonaventura, Plaça del Nord, Aden, etc.)
consolidada vers els anys 1885-1890, el tipus d’habitatge que predominava en aquell sector era l’edifici
unifamiliar de planta baixa, amb una mitjana de 5 m.l.,
de façana per 10 metres de profunditat. Al carrer de
Gorgoll, d’un total de 33 cases edificades, el 54,60 %
tenien una façana de 4 metres d’amplada i el 27,27 %,
eren de 5 metres; 21 d’aquestes cases estaven edificades en planta baixa i pis.
Aquestes característiques constructives no variaven
gaire d’altres promocions que es realitzaven en diferents indrets de Sant Feliu. Cal destacar, però, el tipus
d’habitatges plurifamiliars que, projectats amb superfícies similars a les que he esmentat abans, es configuraven en planta baixa i pis (aproximadament uns 50 m2
útils per a cada planta) i acollia dos estatges ben diferenciats als baixos i al pis superior. Una mostra d’aquesta actuació la tenim encara en el conjunt de cases
del carrer de Santa Magdalena -entre Boera i el Mallbastides l’any 1889 per l’hisendat guixolenc Ferran
Gispert i Romaguera.
Hi hagué, però, aïllades excepcions en la configuració
d’algun habitatge. Aquest va ésser el cas de la construcció que es bastí l’any 1903 al carrer Hospital, de
planta semisoterrani, planta baixa i tres pisos, propietat de Benet Albertí i Bosch, i que per la seva alçada
seria batejada popularment com “la casa alta”. Anys
més tard, es coneixeria també com “la casa que tremola”, per la vibració que experimentava aquest edifici
quan es posà en funcionament la instal·lació mecànico-elèctrica de la companyia d’electricitat de Sant
Feliu (1907), instal·lada al carrer de la Mercè. Aquest
habitatge comptabilitzava una alçada total de 17,70
metres, tot i que no era pas l’edifici més alt construït a
la població. Amb anterioritat, ja s’havien alçat cons-
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truccions molt més altes, com l’edifici del Casino La
Unión (1889), de 19,50 m.; o l’observatori Patxot
(1895), que amidava 21 m fins la seva cúpula. Alhora,
també hi havia altres edificacions amb una alçada
semblant: l’edifici escola municipal (1880), de 17,00
m.; l’habitatge de l’hisendat Manuel Sicars (1880) a la
Rambla d’Antoni Vidal, cantonada actual de Clavé, de
16,00 m; i fins i tot, també la cúpula del Casino del
Nois (1899) arribava a tenir els 20,00 metres d’altura.
Malgrat això, la casa del carrer Hospital, tal vegada per
la seva curiosa peculiaritat d’ésser un habitatge de
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molt poca amplària -5,70 m- i amb una alçada considerable, tot arrenglerat en un dels punts més visibles
del nucli urbà, aparentava ser molt més alta del que en
realitat és i, d’aquesta manera, li escaigué aital denominació. Encara avui, gent de certa edat la reconeix
amb aquest sobrenom de “la casa alta”.
El cert és que l’edifici més alt que es construí a Sant
Feliu fou el teatre-cinema Vidal o “Novedades”, propietat de l’hisendat Salvador Vidal i Vicens, i situat a la
carretera de Girona. Reestructurat i ampliat entre els
anys 1899-1901 sobre la base de l’antic saló Torrent,

Xalet Rosselló a la urbanització de
Sant Elm (1927).

resultà tenir una amplada de 55,00 metres per una
alçada total de 28,00 m, just al cim de la coberta del
prosceni.
La composició arquitectònica dels habitatges guixolencs, fora del seu estricte nucli urbà o d’eixample
natural de principi del segle XX (nord i nord-oest), va
entrar en una nova concepció constructiva quan, a
partir de la meitat dels anys vint, amb la construcció
de la urbanització de Sant Elm, s’edificaren els reconeguts xalets -cases aïllades envoltades de jardí- que
mostrarien un determinat tipus de nova construcció
reordenada a partir del concepte urbanístic i social
anomenat “ciutat jardí”. Tot i això, és ben cert que ja hi
havia hagut alguna actuació puntual, malgrat que
molt aïllada, amb una estructuració i filosofia semblant: la casa Glassner (1906, al sector de Mascanada);
els xalets de la família Estrada (1911-15, al sector de la
platja de Sant Pol); o el mateix xalet Casas (1915-16, al
sector de davant l’escorxador).
Tal vegada, però, la pèrdua més important de la identitat urbana de Sant Feliu ha estat -al llarg dels anyshaver volgut estructurar i polir, mitjançant actuacions
urbanístiques, el teixit medieval de la ciutat. La modificació de les alineacions originals del nucli antic a
partir del Pla Guitart ha desfigurat completament la
disposició del que havia estat el petit barri jueu, al sector del Call. També foren negatives, en menor mesura
però amb idèntic perjudici, les alineacions del carrer
Estret i del carrer de la Notaria, entre el Forn Vell i la
Baixada del Pont. Caldria, doncs, un estudi que preservés els trets més característics de la població, no
només del barri pròpiament antic del nucli urbà, sinó
del sector del Monestir, del Montjoi, de Monticalvari i
de Calassanç.
Capítol a part, hom pot parlar de les continuades
actuacions d’enderroc -amb connivència de l’adminis-

tració municipal- durant el decenni del anys setanta
d’aquest segle, sobretot a la façana del Passeig del Mar,
la via més important i espectacular de la nostra ciutat.
Quina bella imatge hauria tingut avui la nostra població si s’haguessin conservat, convenientment rehabilitades, aquelles emblemàtiques edificacions de final del
segle XIX i començament del XX.
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1ª Travessia de la Plaça Mercat

ENTRE 1ª TRAVESSIA
I 3ª TRAVESSIA

Plaça Mercat (1900)

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
s.XVI (Edifici original) s. XVIII (Reforma façana)
-

(Rellotge)
1847
-

Travessia Call

c/ de les Voltes

ENTRE C/ DE LES VOLTES
I C/ ESPECIERS

1
2
3

1
2
3

Can “Garjola”
s. XVII - XVIII
-

Feliu Vila
1869
Pere Pascual (M.O.)

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Teresa Llagustera Surís
Abans de 1832
-

Teresa Llagustera Surís
1859 (2n. pis)
-

c/ Especiers

c/ Joan Goula

Elvira Llagustera Surís
1859 (2n. pis)
-

R. Vidal Bordas
1888
Pere Pascual (M.O.)

Josep Pla Bernat
1880
Pere Pascual Baguer (M.O.)

0

1

2

3

4

5

Il·lustració: © G. Bussot

3ª Travessia de la Plaça Mercat

2ª Travessia de la Plaça Mercat

(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer

Escala gràfica:
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7

8

9

10

Anselm Clavé

ENTRE C/ ANSELM CLAVÉ
I PASSEIG DEL MAR

Plaça Mercat (1900)

Mercé de Barraquer i Garrigosa
Casa inventariada l’any 1716-19
-

Mercé de Barraquer i Garrigosa
Casa inventariada l’any 1716-19
-

Passeig del Mar

ENTRE PASSEIG DEL MAR
I TRAVESSIA DE LES VOLTES

1
2
3

1
2
3

Façanes d’edificacions sense referències
(Espai ocupat per la 3ª Travessia de la Plaça)

C. Surís Reig
1871
Pere Pascual (M.O.)

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Passeig del Mar

(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer

Joan Roig Palau
1881
Manuel Almeda (Arq.)

Travessia de les Voltes

S. Vidal Largacha
Abans de 1860
-

Teresa Jordà, Vda. Matas
1900
Modest Deu Estrada (Arq.)

Escala gràfica:
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Il·lustració: © G. Bussot
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c/ Sant Ramon

1
2
3

Francesc Serra
1873 (Planta baixa i 1r. pis)
Pere Pascual (M.O.)

1873

Agustina Sentí
1909 (Reforma façana)
Pere Pascual (M.O.)

Florència Vilaret
1890
Manuel Almeda (Arq.)

Passeig del Mar

Josep Rabassa
1892
Camil Oliveras (Arq.)

ENTRE PASSEIG DEL MAR
I C/ MAJOR

ENTRE C/ SANT RAMON
I PASSEIG DELS GUÍXOLS

Rambla del Portalet (1910)

1
2
3

Josep Maria Llinàs
1873
Pere Pascual Baguer (M.O.)

Passeig dels Guíxols

c/ Sant Roc
Amèlia Patxot de Roselló
1892
J. Jutjó Thomas (Arq.)

1888

Casino La Constància
1899 (Reforma
General Guitart i Lostaló (Arq.)

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer

c/ Major

Miquel Mallol Altarriba
1910 (Reforma hotel)
Pere Bosch Cardelús (M.O.)

Escala gràfica:
0

Magdalena Roura, Vda. Carreró
1874
Ramon Otzet (Eng.)
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Il·lustració: © G. Bussot
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c/ de Sant Llorenç

Rambla d’Antoni Vidal

ENTRE RAMBLA D’ANTONI VIDAL
I RAMBLA DEL PORTALET

2ªTravessia de la Plaça Mercat

3ª Travessia de la Plaça Mercat

Avinguda Juli Garreta

ENTRE AV. JULI GARRETA
I RAMBLA D’ANTONI VIDAL

Passeig del Mar (1790)

c/ Sant Antoni

c/ Sant Domènec

c/ de Sant Joan

1ªTravessia de la Plaça Mercat

Rambla del Portalet

c/ de la Creu

c/ Sant Antoni

c/ Sant Domènec

c/ de Sant Llorenç

Rambla d’Antoni Vidal

ENTRE RAMBLA D’ANTONI VIDAL
I RAMBLA DEL PORTALET

Rambla d’Antoni Vidal

c/ de Sant Pere

c/ de Sant Joan

1ªTravessia de la Plaça Mercat

2ªTravessia de la Plaça Mercat

3ª Travessia de la Plaça Mercat

Avinguda Juli Garreta

ENTRE AV. JULI GARRETA
I RAMBLA D’ANTONI VIDAL

Passeig del Mar (1790)
Escala gràfica:
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8
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Il·lustració: © G. Bussot

1
2
3
Francesc Ferrer i Jordà
1866
2ª Travessia de la Plaça Mercat

3ª Travessia de la Plaça Mercat

Avinguda Juli Garreta

1905 ENTRE AV. JULI GARRETA
I RAMBLA D’ANTONI VIDAL

2ª Travessia de la Plaça Mercat

3ª Travessia de la Plaça Mercat

Avinguda Juli Garreta

1855 ENTRE AV. JULI GARRETA
I RAMBLA D’ANTONI VIDAL

Passeig del Mar (1855 - 1905)

Campanar secc

Teresa Llagustera Surís
1890
Anton Serra Pujals (M.O.)
Elvira Llagustera Surís
1889
Anton Serra Pujals (M.O.)

c/ Sant Joan

1ª Travessia de la Plaça Mercat

Escoles municipals (Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols)
1864 (Planta baixa) 1879-80 (1r. i 2n. pis)
Martí Sureda Deulovol (Arq.)

c/ Sant Joan

1ª Travessia de la Plaça Mercat

cionat

Joan Roig
1864
-

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer
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Rambla d’Antoni Vidal
Rambla d’Antoni Vidal

c/ Sant Pere

Maties Ribot Xatart
1904
Pere Pascual Baguer (M.O.)

1

Il·lustració: © G. Bussot

c/ Sant Pere

J. Thomás de Cuevas
1895
Miquel Pascual Baguer (Arq.)

Escala gràfica:
0

Louïs Perdrieux Cateura
1892
Pere Pascual Baguer (M.O.)

Lluís Perdrieux Jofre
1891
Ramon Otzet (Eng.)

1
2
3
c/ Sant llorenç

Rambla d’Antoni Vidal

1905 ENTRE RAMBLA D’ANTONI VIDAL
I RAMBLA DEL PORTALET

c/ Sant llorenç

Rambla d’Antoni Vidal

1855 ENTRE RAMBLA D’ANTONI VIDAL
I RAMBLA DEL PORTALET

Passeig del Mar (1855 - 1905)

Casino “La Unión”
1889
Manuel Almeda Esteva (Arq.)
Agustí Calvet
1894
Pere Pascual Baguer (M.O.)
Miquel Sur
18
-

rís i Llorens
59
-

c/ Sant Antoni

c/ Sant Domènec

c/ Sant Antoni

c/ Sant Domènec

Rafael Robert i Surís
Abans de 1858
-

Rafael Robert i Surís
Abans de 1858
-

Rafael Robert i Surís
Abans de 1858
-

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

c/ de la Creu

Rambla del Portalet

c/ de la Creu

Rambla del Portalet

(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer

Rafael Patxot Jubert
1895
F. del Villar Carmona (Arq.)

Escala gràfica:
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Rafael Robert
Abans de 1865
-

Josep Roura
1868
Pere Pascual Baguer (M.O.)

Francesc Daltabuit
1868
Pere Pascual Baguer (M.O.)

Oliveras, germans
Abans de 1863
-

R. Vidal Jord
1878
Esteve Muxach (

Passeig del Mar

1
2
3

ENTRE PASSEIG DEL MAR
I PLACETA DE ST. JOAN

c/ J. Verdaguer

c/ de la Rutlla

ENTRE C/ DE LA RUTLLA
I PASSEIG DEL MAR

Rambla Antoni Vidal (1913)

1
2
3

Pere Ferrer i Jordà
1879
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Manuel Sicars
1880
Francesc del Villar i Carmona (Arq.)

c/ Major

dà

Ferran Busquets
Abans de 1863
-

J. Quintana
Dolors Güitó de Ramon
1898 (reforma)
1894 (3r. pis)
F. del Villar Carmona (Arq.)

Domènec Bonet Farriol
1894
F. del Villar Carmona (Arq.)

Joan Brugada Capdevila
1909 (reforma)
1913
-

c/ Anselm Clavé

(M.O.)

Ararà i Cia.
-

Jaume Vives i Puig
Abans de 1863
-

Joan Bartra
Abans de 1863
-

Bonaventura Coll / Domènec Bonet
1879
Manuel Ameda Esteva (Arq.)

Rufí Romà i Busquets
Abans de 1863
-

Joan Alsina i Pou
1907
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

S

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer
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Passeig del Mar

Il·lustració: © G. Bussot

Ramon Mauri i Molinas
1872
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Joan Fortó Galcerán
Abans de 1863
-

Placeta de Sant Joan

Josep Robert
1869
-

Carreró de Sant Pere

J. Pou Jordà
1865
-

c/ Estret

Salvador Vidal i Vicens
Abans de 1863
-

ABREVIACIONS:

Maria Surís de Roura
1879
Pau Simó (M.O.)

Octavi Viader
1902
P. Pascual Baguer (M.O.)

Gertrudis Surís
1883
P. Pascual Baguer (M.O.)

Josep Terradas
1897
F. del Villar Carmona (Arq.)

Carrer dels Guíxols (1870)
(futur Passeig dels Guíxols)

Rambla del Portalet

ENTRE RAMBLA DEL PORTALET
I FUTUR C/ DR. ZAMENHOF

Punt

Hereus de Mateo Vilallonga
Abans de 1853

J. Castelló

Dolors Cama

Josepa Petit de Vidal

Joan Xatart

Futur emplaçament
del c/ Dr. Zamenhof

ENTRE FUTUR C/ DR. ZAMENHOF
I C/ SANT SEBASTIÀ

1
2

1
2
3

Joan Roure
-

Basart
-

Manuel Dalmau
1870
Enric Llach (M.O.)

Vidal
-

d’inici de l’esbiaixada del carrer

Quintana

Quintana

Quintana

Futur emplaçament de la carretera nova de Palamós

Josep Batet
-

Futur emplaçament
del c/ Dr. Zamenhof

CONTINUACIÓ A BAIX

Llorens

Llorens

Joan Casas

Joan Bolivar

Joan Carrera Busquets

ABREVIACIONS:

c/ de Sant Sebastià

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer
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(1910)

Rambla del Portalet

ENTRE RAMBLA DEL PORTALET
I FUTUR C/ DR. ZAMENHOF

Passeig dels Guíxols

ENTRE FUTUR C/ DR. ZAMENHOF
I C/ SANT SEBASTIÀ

1888

Casino La Constància
1899 (Reforma)
General Guitart i Lostaló (Arq.)

Ernest Vidal
1902
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Joan Vi
1
Pere Pascua

Tarvessia dels Guíxols (futur c/ Dr. Zamenhof)

1
2
3

-1.10

1
2
3

Manuel Dalmau
1870
Enric Llach (M.O.)

J. V
P. Pa

idal Roura
1903
scual (M.O.)

Joan Xatart
1899
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Tomàs Brugada i Rifà
1910
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Casino El Guixolense
1909
General Guitart i Lostaló (Arq.)

-1.80

Ramon Ball-llovera
1899
Manuel Vega March (Arq.)

Antic nivell del carrer dels Guíxols

Carretera nova de Palamós

dal i Roura
1889
l i Baguer (M.O.)

Josep Batet i Camps
1903 (Construcció tanca)
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Joan Fortó i Jordà
1899
Carles Bosch (M.O.)

Llorenç Planellas
1888
-

Josep Batet i Camps
1895
Manuel Almeda i Esteva (Arq.)

Escala

ABREVIACIONS:

1 PROPIETARI
2 ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
3 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Travessia dels Guíxols (futur c/ Dr. Zamenhof)

(M.O.) = Mestre d’obres
(Arq.) = Arquitecte
(Eng.) = Enginyer

CONTINUACIÓ A BAIX

+ 0.00
Nova alineació i rasant del carrer dels Guíxols

c/ Sant Sebastià

a d’accés comuna per als habitatges sota el nivell oficial

Modest Bosch
1898
Gregori Vicens (M.O.)

Casa - fàbrica Batet (Josep Batet i Granés)
1887
Pere Pascual i Baguer (M.O.)

Escala gràfica:
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Il·lustració: © G. Bussot
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Estadístiques
d’edificacions

3

Estadístiques generals
d’edificacions
a Sant Feliu de Guíxols
ESTADÍSTICA DEL NOMBRE D’EDIFICACIONS BASTIDES A SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 1863 I 1931
Nombre
Tipus de construcció
total cases Previ
En un solar
de nova enderroc
Planta
PB + 2
PB + 1 pis
planta
baixa (PB)
pisos

1863

4

3

1

1864

6

2

4

1865

2

1866

3

3

1867

26

4

22

PB + 3
pisos

Reforma
Nombre Construcció
interior o
total d’am- d’un nou
en planta
pliacions
pis
existent

2

2

1868

15

6

9

3

5

1

1

1869

29

7

22

22

7

1

1

1870

46

2

44

43

3

2

1871

27

2

25

1

23

3

1872

27

5

22

6

17

4

1873

21

8

13

-

18

3

1874

10

1

7

3

3

4

1875

14

4

10

1

7

6

1876

12

7

5

-

6

6

1877

31

6

25

2

21

8

1878

28

9

19

2

21

5

1879

28

5

23

2

23

3

TOTAL
ANYS

(1)

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Cases de
Previ EnTOTAL
un solar Planta PB + 1 pis
baixa (PB)
nova planta enderroc

TOTAL
PB + 2
pisos

1

TOTAL
PB + 3
pisos

Reforma
façana

2

Edifici de
caràcter
social o
espectacles

Nova
planta

1

1

1

Ampliació

TOTAL
Reforma
façana

Nova
planta

Tipus de construcció
Ús
Amb
Ampliació
exclusiu habitatge
o reforma
industrial incorporat Planta PB + 1 pis
baixa (PB)

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

Nombre Tipus de construcció
total de
magatzems
(PB)
PB + 1 pis
o coberts

1

1

1

1

TOTAL
de
magatzems
o coberts

TOTAL
(PB)

2

2

1

1

TOTAL
TOTAL
TOTAL
Construcció Reforma
Ampliainterior o
d’un nou en planta
cions
pis
existent

Nombre
total
edificis
industrials

TOTAL
Edifici de TOTAL
TOTAL
caràcter
social o Nova planta Ampliació
espectacles

1

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Amb
TOTAL
Edificis
Ampliació Ús exclusiu
Planta
Nova planta
habitatge
PB + 1 pis
industrials
o reforma industrial
baixa (PB)
incorporat

1863
1879

130

329

76

251

Estadístiques d’edificacions

17

207

57

7

3

4

2

1

1

4

3

1

4

3

TOTAL
PB + 1
© G. Bussot
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ESTADÍSTICA DEL NOMBRE D’EDIFICACIONS BASTIDES A SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 1863 I 1931
Nombre
Tipus de construcció
total cases Previ
En un solar
de nova enderroc
Planta
PB + 2
PB + 1 pis
planta
baixa (PB)
pisos

PB + 3
pisos

1880

17

2

15

2

11

4

1881

25

7

18

-

17

7

1

1882

24

6

18

4

13

6

1

1883

21

10

11

3

11

7

1884

13

2

11

2

9

2

1885

22

7

15

6

13

2

1886

21

1

20

12

7

1887

17

2

15

5

1888

36

8

28

1889

57

14

1890

50

1891

Reforma
Nombre Construcció
interior o
total d’am- d’un nou
en planta
pliacions
pis
existent

1

Edifici de
caràcter
social o
espectacles

Nova
planta

Ampliació

1

2

2

3

1

1

2

7

6

1

9

3

1

1

15

15

6

43

14

36

7

10

40

17

25

5

38

7

31

16

17

1892

18

2

16

7

1893

18

3

15

1894

20

4

1895

17

1896

1

Reforma
façana

Nombre
total
edificis
industrials

Nova
planta

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

3

4

6

6

1

1

5

1

1

4

4

8

3

7

6

1

9

6

3

6

5

1

16

11

5

3

1

3

2

4

13

7

7

2

1

1

1

17

2

15

9

5

3

5

3

1897

18

4

14

6

10

2

2

1898

48

10

38

25

13

9

1899

51

4

47

28

19

4

TOTAL
ANYS

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Cases de
Previ EnTOTAL
un solar Planta PB + 1 pis
baixa (PB)
nova planta enderroc

1

TOTAL
PB + 2
pisos

TOTAL
PB + 3
pisos

85

9

2
1

2

4

1

3

3

3

6

5

1

1

1

1

1

2

1

3

3

4

4

1

2

1

TOTAL
TOTAL
TOTAL
Construcció Reforma
Ampliainterior o
d’un nou en planta
cions
pis
existent

Nombre Tipus de construcció
total de
magatzems
(PB)
PB + 1 pis
o coberts

1

4
3

Tipus de construcció
Ús
Amb
Ampliació
exclusiu habitatge
o reforma
industrial incorporat Planta PB + 1 pis
baixa (PB)

TOTAL
Reforma
façana

1

TOTAL
Edifici de TOTAL
TOTAL
caràcter
social o Nova planta Ampliació
espectacles

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

4

4

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

4

2

1

1

4

4

1

1

3

1

1

1

1

7

7

1

1

1

1

5

5

5

4

TOTAL
de
magatzems
o coberts

TOTAL
(PB)

TOTAL
PB + 1

29

26

3

1

1

5

1

2

3

1

2

2

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Amb
TOTAL
Edificis
Ampliació Ús exclusiu
Planta
Nova planta
habitatge
PB + 1 pis
industrials
o reforma industrial
baixa (PB)
incorporat

1880
1899

548

109

439

198

256

56

47

4

5

4

3

1

33

25

4

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

21

8

16

15

Sant Feliu de Guíxols, des dels inicis fins el 1931
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ESTADÍSTICA DEL NOMBRE D’EDIFICACIONS BASTIDES A SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 1863 I 1931
ANY

Nombre
Tipus de construcció
total cases Previ
En un solar
de nova enderroc
Planta
PB + 2
PB + 1 pis
planta
baixa (PB)
pisos

PB + 3
pisos

Nombre
Construcció
total
d’un nou
d’ampliacio
pis
ns

Reforma
interior o
en planta
existent

Nombre
total
edificis
industrials

Nova
planta

2

2

2

1

1

Reforma
façana

Edifici de
caràcter
social o
espectacles

Nova
planta

Ampliació

Tipus de construcció
Ús
Amb
Ampliació
exclusiu habitatge
o reforma
industrial incorporat Planta PB + 1 pis
baixa (PB)

Nombre Tipus de construcció
total de
magatzems
(PB)
PB + 1 pis
o coberts

(2)

1900

46

2

44

24

22

6

1901

50

2

48

36

13

1

1

1902

48

3

45

35

9

4

7

4

1903

39

2

37

14

23

7

7

1904

40

6

34

19

19

2

1

1905

22

1

18

8

11

3

2

1906

22

2

20

13

8

1

1907

19

2

17

12

7

1908

22

9

13

11

7

4

1909

14

5

9

9

2

2

1910

11

3

8

6

3

1911

12

2

10

8

3

2

4

3

2

1

1

8

6

2

1

3

2

1

1

1

4

3

1

2

2

6

6

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

3

2

1

3

10

10

7

6

1

4

4

1

3

2

4

3

1

2

1

2

2

5

2

3

2

2

5

2

1

3

2

1

2

2

2

2

2

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1

1

4
1

3
2

1

1

1

2

1

1

Reforma

1

1

6

6

1

1

TOTAL
de
magatzems
o coberts

TOTAL
(PB)

TOTAL
PB + 1

44

6

1

(3)

1912

15

15

12

3

3

3

1

1913

8

8

5

3

2

2

1

1914

7

7

6

1

2

2

2

1915

0

1

1

1

1
2

1

(4)

2

1

1917

4

4

1918

0

1919

2

TOTAL
ANYS

1

2
1

1
1

1

1

2
2

2

1

1

1

1

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Cases de
Previ EnTOTAL
un solar Planta PB + 1 pis
baixa (PB)
nova planta enderroc

TOTAL
PB + 2
pisos

TOTAL
PB + 3
pisos

22

3

TOTAL
TOTAL
TOTAL
Construcció Reforma
Ampliainterior o
d’un nou en planta
cions
pis
existent

TOTAL
Reforma
façana

TOTAL
Edifici de TOTAL
TOTAL
caràcter
social o Nova planta Ampliació
espectacles

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Amb
TOTAL
Edificis
Ampliació Ús exclusiu
Planta
Nova planta
habitatge
PB + 1 pis
industrials
o reforma industrial
baixa (PB)
incorporat

1900
1919

132

(5)

383

49

334

Estadístiques d’edificacions

222

136

59

41

10

8

10

6

4

23

13

10

9

10

10

51

© G. Bussot
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ESTADÍSTICA DEL NOMBRE D’EDIFICACIONS BASTIDES A SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 1863 I 1931
Nombre
Tipus de construcció
total cases Previ
En un solar
de nova enderroc
Planta
PB + 2
PB + 1 pis
planta
baixa (PB)
pisos

1920

1

1

1921

0

1922

1

1923

0

1924

2

1

1925

1

1

1926

8

2

1927

5

5

1928

3

3

1929

6

4

1

Reforma
Nombre Construcció
interior o
total d’am- d’un nou
en planta
pliacions
pis
existent

1

Reforma
façana

Edifici de
caràcter
social o
espectacles

Nova
planta

Ampliació

Nombre
total
edificis
industrials

Nova
planta

1

2

1

1

1

1

Tipus de construcció
Ús
Amb
Ampliació
exclusiu habitatge
o reforma
industrial incorporat Planta PB + 1 pis
baixa (PB)

1
1

Nombre Tipus de construcció
total de
magatzems
(PB)
PB + 1 pis
o coberts

3

3

2

2

1

1

1

1

Reforma

1
6

3

5

2

2

5

5

2

3

1

2

1

1

1

4

4

2

1930

8

2

6

1

1931

3

1

2

2

TOTAL
ANYS

PB + 3
pisos

4

6

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Cases de
Previ EnTOTAL
un solar Planta PB + 1 pis
baixa (PB)
nova planta enderroc

1

1
1

2

2

1

2

2

TOTAL
PB + 2
pisos

TOTAL
PB + 3
pisos

5

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

(6)

1

TOTAL
TOTAL
TOTAL
Construcció Reforma
Ampliainterior o
d’un nou en planta
cions
pis
existent

TOTAL
Reforma
façana

1

1

TOTAL
de
magatzems
o coberts

TOTAL
(PB)

12

12

1

TOTAL
Edifici de TOTAL
TOTAL
caràcter
social o Nova planta Ampliació
espectacles

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Amb
TOTAL
Edificis
Ampliació Ús exclusiu
Planta
Nova planta
habitatge
PB + 1 pis
industrials
o reforma industrial
baixa (PB)
incorporat

TOTAL
PB + 1

1920
1931

38

10

28

10

32

20

12

7

1

5

2

3

2

1

1

(1)

Dels 15 habitatges sol·licitats, en set d’ells no hi ha plànol per poder determinar el nombre de plantes.

(2)

Tres d’aquests habitatges compten amb un taller a la seva planta baixa.

(3)

Al sector de la platja de Sant Pol, entre els anys 1911 i 1915, es construïren les quatre cases o xalets de les famílies Estrada, Girbau
i Fita (No estan registrades a l’arxiu d’obres de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols).

(4)

En aquest any es construïren quatre barracons d’estiueig a la platja de Sant Pol.

(5)

Un magatzem és d’obra de reforma.

(6)

Conjunt de magatzems de “La Corchera S.A.”

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, des dels inicis fins el 1931
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RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

22

17

5

Alba

25

11

14

Algavira

47

18

26

Actual

Antic

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

Data del primer
edifici construït

Data del darrer
edifici construït

1

1889

1

Total cases
edificades
1868
1899

1900
1931

1913

9

13

Total edificis
reformes o
ampliacions
1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

Abadia
Aden

1

Alabric, pl.
5
3

Algavira, Nou de l’

1878

1912

23

2

1

4

7

1868

1920

31

16

4

3

1

1880

1880

1

1868

1902

1

1901

1914

1

1

Algavira, trav.
Álvarez
Ángel Guimerà Nou de St. Ramon

8

Antoni Ferrer

3

Antoni Vidal, rbla Arbres, dels

16

Arq. Guitart, rda Molí de Vent, Rda

1

1

Bailén

11

2

3

5

3

3
1

4

12

10

1
3

1

7

1
3

14

2

1907

1907

1

1900

1903

11

1

1890

1901

1

1910

1919

1

1873

1919

2

1890

1914

4

8

4

2

9

3

1
1

5

5

1

1
1

3

Baixada del Pont
Barcelona

1

1

2

Barceloneta

3

1

Barceloneta, trav.

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2
1

1

1

Barraquer

Bourg de Péage

Corral del

12

7

5

1

Ctra. Vella Palamós

6

3

3

1

3

1874

1927

1

1

1899

1900

1902

1902

1868

1911

1

1889

1889

1

1914

1930

Bruc, del
Cabanyes

1

Call

1

Call, trav.

1

Callao

134

Estadístiques d’edificacions

1
1
1
1

6

1
1

1
1

2
1

1
1

1

6

© G. Bussot
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RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

Camís

4

3

1

Campaneria

23

6

17

Capmany

17

2

14

Carme

11

5

6

Castell d’Aro Castell d’Aro, camí

14

14

Actual

Antic

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

3

2

Data del darrer
edifici construït

1896

Total cases
edificades
1868
1899

1900
1931

1911

1

3

1871

1913

16

1869

1912

1873
1897

1901

1901

1875

1880

4

1

1901

1903

4

2
1

Data del primer
edifici construït

4

2

Total edificis
reformes o
ampliacions
1868
1899

1900
1931

7

1

1

12

5

1

2

1907

2

9

1916

5

9

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

4

2

2

Castellar
Cervantes
Clavé

1
Major Antic

4

3

1

1

Colom
Comerç

4

Concepció

16

3

1
14

2

11

1

1

2

2

1869

1921

16

9

2

2

1869

1926

46

1870

1891

20

1901

1901

1

1902

1927

15

1900

1902

2

1898

1898

1900

1909

1868

1912

1896

1896

1

1

3

2

2

Consolat
Creu

58

23

21

Cúbias

20

1

19

1

1

Dr. Preses, rda.

15

13

Rovira

2

2

Dr. Zamenhof Guíxols, trav. dels

1

Dos de Maig

18

18

34

12

Dr. Lligoña

Cid, del

3

2

1

1

12

6

1

1

1

1
18

Durban
Empordà, pl.
Enric Heriz

Eres, Baixada

21

1

1
2

3

9

23

11

1

2

1

4

5

1

Ernest Vidal

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, des dels inicis fins el 1931
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RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

Data del darrer
edifici construït

6

1868

2

2

Ferran Romaguera Garrofer, trav.

1

1

Forn Vell

2

2

Antic

Especiers
Estret
Ferran Agulló, pl.

9
Estret Antic

PB + 2
pisos

3

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Data del primer
edifici construït

Actual

PB + 1
pis

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

Total cases
edificades

Total edificis
reformes o
ampliacions

1868
1899

1900
1931

1868
1899

1900
1931

1925

4

5

1882

1908

1

1

1890

1909

1

1

1876

1911

2

2

1889

1907

6

1869

1929

4

1

2

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

1900
1931

1868
1899

1900
1931

1868
1899

1900
1931

1

4

1

2

2

2

Raig, pl.
1
2

Fortuny
Francesc Jofre

6

6

2

1

5

4

2

Garceny
Garrofer

5

2

2

1

2

Garrofer, Nou del

30

11

18

1

4

3

1868

1912

18

12

4

1

Girona

33

12

18

3

3

1

1868

1931

29

4

3

1

Girona, ctra.

73

17

49

7

6

3

1869

1928

60

13

4

Girona, pl.

2

2

1903

1903

Gorgoll

25

7

18

2

1877

1927

24

1

2

Gravina

3

2

1

1

1895

1920

1

2

1

Guardiola

3

3

1

1

1904

1912

3

1

13

10

3

1

1898

1911

3

10

1

Guíxols, baixada

1

1

1875

1875

1

Guíxols, pg. dels

13

1

5

2

1870

1928

11

2

3

Havana

6

1

5

1

1888

1906

5

1

Hernán Cortés

7

7

1896

1900

6

1

Hospital

7

1

3

1

1872

1913

5

2

Huguet

20

12

8

3

1889

1930

13

7

Guifre

Wifredo

1

3

6

3

3

1

2

2

1

4

2

1

2

2

1

2

3

Guíxols
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5
2
1

2

1
1

4

1

2

1

1

2
1

1
1

2

2

3
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Indústria
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RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

Iris

4

2

2

Isabel Gaceran Àngel, Passatge

5

5

Jacint de Pau

5

2

Actual

Antic

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

1

3

Jacint Verdaguer Estret del Centre

5

Jaume Gras

21

20

2
1

Joan Casas, rda. Ferrocarril, rda.

9

8

1

Joan Goula

Pilota, de la

8

Juli Garreta, av.

Riera, de la

1

Total edificis
industrials

Data del primer
edifici construït

Data del darrer
edifici construït

2

1889

1928

1

1906

1912

5

1900

1912

5

1
2

1

Total cases
edificades

Total coberts o
magatzems

3

1868
1899

1900
1931

4

Total edificis
reformes o
ampliacions
1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

2

1

1
1

1867

1927

3

2

1898

1916

6

15

3

1902

1930

1873

1908

7

1881

1900

1

1904

1913

1888

1907

7

1

1885

1829

2

2

1

1874

1922

7

2

3

1

1

2

2

1869

1909

16

3

3

1

1

1

1

1899

1900

1872

1931

11

2

1

1

1870

1931

12

6

4

2

1896

1900

1

1

1870

1899

1

1869

1930

5

1

Jecsalis

2

1
5

1

1

2

1

9

9

1
1

1

1

Luchana
8

2

6

2

Llibertat

7

3

4

1

Lluna

4

1

3

Major

Major del Centre

Mall

9
19

2

1

5

2

7

9

7

1

5

1

4

1

Mallorca, pl.
Mar, pg. del
Maragall

Processó

13

1

1

11

18

1

6

9
1

Marquès de Robert

2

1

Mascanada

1

1

Mercat, pl.

Constitució, pl.

6

Mercè

5

Metges

4

Metges, bda.

3

Milans

10

6

2

2

1

1

1

1868

1905

4

1

3

1

1

1885

1931

3

1

1886

1904

2

1

1898

1911

6

4

3

1
3

1

1
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1
1
1

1

4
1

2

1

1

1

1

1
1

1

5

5

2
7

2

2

5
6

1

2

8

1

1
1

1

2

1
1
1

1

1

1
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RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

Miquel Boera

30

3

27

Miquel Surís

5

5

Monestir

5

3

Monestir, pl. Cementiri Vell, Camí

3

3

1

Monticalvari

2

2

1

Montjoi

1

1

Moratín

2

2

Montanyès

1

1

N. Massanas, rda.

6

5

Nord, pl. de

2

2

Notaria

4

Ortiz de la Vega

1

1

Palamós, Ctra.

21

12

9

Pecher

19

17

2

Pecher, pl.

1

Penitència

7

1

Pitarra

1

1

Portalet, Rbla.

10

5

President Irla, pg. Marítim/Tetuan, pg.

10

10

Provença

3

Puig, baixada del

1

1

Raig, trav.

2

1

Rafael Aixada

2

2

Actual

Antic

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

2

2

Total coberts o
magatzems

Data del primer
edifici construït

Data del darrer
edifici construït

2

1

1889

1907

1905

1909

1890

1910

3

1869

1896

3

1870

1894

2

1929

1929

1

1899

1914

2

1912

1912

1

1898

1908

1

1889

1899

2

1869

1911

3

1

1892

1910

1

6

7

1887

1910

11

1

1

1894

1908

19

1903

1903

1

1872

1919

1902

1902

1873

1930

1926

1929

10

1901

1927

3

1895

1929

1

1920

1931

2

1928

1928

2

1909

1909

1
2

1

1

1

3

2
1

1

7

1

2

5

1

5

1

7

6

Total cases
edificades

Total edificis
industrials

1

2

1
1

1

1868
1899

1900
1931

29

1

Total edificis
reformes o
ampliacions
1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

2

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

1

2

5

5

2

1
1

2
1

1

5

1

2
1

1
10

2

3

4

3

3

4

1

1

5

2

3

1

1
7

3

6

2

1
1

1

Raig
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1

1

1
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Ramon Llull

1

RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Actual

Total cases
edificades

Planta
Baixa
(PB)

1

1

Antic

PB + 1
pis

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

Total cases
edificades

Data del primer
edifici construït

Data del darrer
edifici construït

1883

1893

2

1876

1926

8

2

1

1883

1908

5

5

3

1872

1908

10

1887

1902

4

1

1

1885

1928

19

9

2

1868

1917

27

10

1881

1920

1869

1869

1

1878

1929

2

1870

1907

7

1897

1907

1881

1919

7

1875

1875

1

1870

1895

6

1869

1901

10

1

1868

1900

12

1

1868

1875

3

1869

1930

18

1868
1899

1900
1931

Total edificis
reformes o
ampliacions
1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

Riera, trav.
Rius i Calvet, pg. la Pedrera, camí

1

1

Rufo
Rutlla

10

2

7

1

Salvador Vidal
St. Adolf

10

6

4

St. Antoni

10

1

5

St. Antoni, Nou de

5

4

1

St. Bonaventura

26

24

2

St. Domènec

37

10

19

St. Elm

2

2

St. Elm, carreró

1

1

St. Fèlix Màrtir

2

2

2

St. Isidre

8

8

4

St. Isidre, trav.

2

2

1

St. Joan

8

1

St. Amanç

2

2

3

1

1
8

4
1

2

1
2
1

2

1

2

2

2

4
1

2
1

1

1

1

3

1
1

1
1

1
1

St. Joan, carreró
St. Joan, placeta

1

1

St. Josep

6

1

5

St. Llorenç

11

1

2

8

St. Martirià

13

1

9

3

St. Miquel

3

St. Pere

24

St. Llàtzer, carreró
1
1

3
3

9

12

1

1
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1

1
1

1

1

Sant Feliu de Guíxols, des dels inicis fins el 1931

© G. Bussot

1

139

RELACIÓ PER CARRERS D’EDIFICIS CONSTRUÏTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Nom del carrer
Total cases
edificades
Actual

Antic

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

PB + 2
pisos

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

Total coberts o
magatzems

Total cases
edificades

Total edificis
reformes o
ampliacions

Data del primer
edifici construït

Data del darrer
edifici construït

1908

1929

1880

1929

2

12

1869

1919

14

2

4

1886

1931

1

1

1

1

1884

1884

1

1868
1899

1900
1931

1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacle
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

1

1

St. Pere, carreró
St. Pere , pl.

2

2

St. Pol, Sector i Pg.

14

St. Ramon

16

10

6

4

St. Roc

2

1

1

2

St. Sebastià

1

1

Sta. Llúcia

44

9

35

Sta. Magdalena

72

7

63

Sta. Margarida

1

Sta. Teresa

9

Sol
Surís

8

6

2

1
2

2

2
2

1
2

St. Ramon, trav.

5

1

1869

1930

38

6

4

1

1

8

8

1869

1923

68

4

3

5

6

1

1

1

1

1898

1920

1

8

1

3

4

8

1892

1912

6

3

1

7

1

6

4

6

1

1882

1931

3

4

2

12

3

9

2

1

2

1889

1924

9

3

1909

2

Torre

1

1909

Tossa, ctra. de Cementiri Nou, camí

1

1868

Trafalgar

19

16

3

1

Tueda

3
2

Velàzquez

2

Voltes

4

2
1

3

2

1

1

5

1

2

1

1

2

4

8

2

3

2

1

3

1
2

1
1

1898

1906

3

1872

1892

1899

1904

1

1872

1911

4

1903

1929

1888

1889

16

3

1
2

1
2

Voltes, Trav.
Zorrilla
7

Antiga Horta
Surós (Boera-Havana)

4

Sta. Magdalena,
Surís, Barcelona
(Sense especificació
del carrer)
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5

4

2

7

5

2

4
© G. Bussot

Afores

Arquitectes, enginyers
i mestres d’obres

4

Arquitectes, enginyers
i mestres d’obres
(entre els anys 1850 – 1931)
ALMEDA i ESTEVA, Manuel
(1848-1938)
Fou arquitecte municipal de Girona (1875); arquitecte
diocesà (1878); arquitecte provincial (1882) i corresponsal de l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando (1882).
A Girona va projectar diversos edificis de gran elegància,
com la casa Llach (1878), o la casa Almeda (1895). En
l’àmbit d’edificacions d’equipaments va dissenyar el
Teatre Municipal de Girona (1878?), i com a arquitectura
eclesiàstica cal esmentar l’església del Sagrat Cor (1887).
La seva actuació a Sant Feliu de Guíxols comptabilitza
un total de 34 edificacions projectades a particulars; un
edifici social i un de religiós, entre els mesos de
març de 1878 a octubre de
1895. D’aquests, destaquen la capella del cementiri guixolenc -bastida
entre el 7 de gener de 1879
i el 27 de març de 1880l’habitage d’Agustí Ribas
(1881) al carrer de la
Processó -actual Joan
Maragall- cantonada al
carrer de l’Algavira, on hi
ha establerta la carnisseria
Casals; l’habitatge de Clara
Jubert de Patxot (1883), de
planta baixa i situat al
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Passeig del Mar, on s’hi bastiria més tard l’observatori
Patxot (1895), obra de l’arquitecte Francesc del Villar i
Carmona; el Casino La Unión (1889), també al Passeig del
Mar, conegut popularment com “La Gorga”, inaugurat el
31 d’octubre d’aquell mateix any; la casa de Florenci
Vilaret (1890) a la Rambla del Portalet; i casa de Josep
Batet i Camps (1895) al Passeig del Guíxols. Com a tècnic
urbanista, Manuel Almeda va realitzar el frustrat projecte
d’urbanització dels terrenys de Tueda, inclosa la rectificació de la riera i les alineacions del carrers i places annexes
en aquell indret (1880-81), promogut per iniciativa privada dels hisendats guixolencs Vicenta Patxot, vídua
Calzada, Rafael Rabell i Patxot i Jaume Cibils i Puig.

Capella del cementiri projectada
per l’arquitecte Manuel Almeda
(1879).

Félix de Azúa i de Pastors,
arquitecte.

AZÚA i GASQUE, Félix de
(Saragossa 1844-l’Havana, illa de
Cuba, 1873)
Arquitecte provincial de la demarcació de Girona (1871).
Fill de Félix de Azúa Monsalve, inspector de sanitat militar
de Sevilla i de Luisa Gasque de Calanda. Estudià la carrera
d’arquitectura a Madrid i obtingué la titulació l’any 1868.
Guanyà una beca d’estudis per aprofundir coneixements a
París, així com un primer premi de mèrit de fi de carrera.
L’any 1871, essent tècnic provincial, realitzà a Sant Feliu de
Guíxols el projecte d’obertura i rectificació de diversos
carrers, al costat de la carretera provincial (Llibertat, Surís,
Jofre, Concepció, Mercè i futur carrer de Santa
Magdalena). Hom pot considerar aquesta actuació com
una de les més importants a la població fins a la confecció del Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart.
Azúa i Gasque no va realitzar cap tipus de construcció
privada a Sant Feliu. En canvi, a Lloret de Mar, es conserven obres d’interessant qualitat arquitectònica, com l’edifici de l’ajuntament o l’habitatge anomenat popularment “El petit liceu”. L’any 1872 va marxar a treballar a
Cuba. Allí va projectar i dirigí la nova construcció del
cementiri de Santiago de Cuba, del qual destaca la seva
esplèndida capella i la portalada d’entrada. Morí a
l’Havana l’any 1873, a l’edat de vint-i-nou anys.

Maranges, provenia d’una vella nissaga gironina.
Catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, fou
també durant molts anys arquitecte associat de l’ajuntament de la ciutat comtal, on realitzà diverses obres i
millores.
Félix de Azúa va ésser una persona molt ben relacionada
amb la nostra població, tant en l’aspecte professional
com en la seva activitat social. L’any 1902 fou nomenat
per la Diputació Provincial professor de l’Escola d’Arts i
Indústria de Sant Feliu. Així mateix, l’orfeó Llevantí el féu
soci honorífic de l’entitat coral (1903), per a qui realitzà
el disseny de la senyera del seu estendard.

AZÚA DE PASTORS, Félix de
(Barcelona 1874-1939)
Arquitecte. Fill de Félix de Azúa i Gasque, a qui no va arribar a conèixer. Estudià la carrera d’arquitectura a
Barcelona -tot i que la seva residència habitual era
Girona, ja que la seva mare, Elvira de Pastors i de
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La seva actuació arquitectònica a Sant Feliu cal situar-la
entre els mesos de setembre de l’any 1903 i desembre del
1906, amb un total de set habitatges particulars i un edifici social. D’aquestes construccions hom destaca l’edifici del cafè Mercurio, conegut popularment com el cafè
d’en “Lorenzo” (1904), a la carretera de Girona, cantonada carrer Jofre, propietat de Llorenç Planellas i Boada;
l’habitatge de Rafael Sala i Roca (1904), al carrer
Penitència, conegut actualment com a casa Ruscalleda; i
la casa de Joan Pagès (1905) del carrer de la Processó actual Joan Maragall-. També fou l’autor de la Creu de
Terme de Romanyà de la Selva (1904), amb un acurat
disseny d’arquitectura gòtica d’un florit modernitzat.
Félix de Azúa i de Pastors va desenvolupar, alhora, la
tasca d’arquitecte auxiliar a l’ajuntament guixolenc, com
a tècnic de confiança de l’arquitecte Guitart, a partir de
l’any 1904, representant-lo i assessorant les autoritats
municipals en tot allò que feia referència a temes urbanístics.

BORDÀS i SALELLAS, Joan
(Figueres 1888-Sant Feliu de
Guíxols 1961)
Arquitecte. Estudià la carrera d’arquitectura a Barcelona,
on obtingué la titulació el 1910. Dos anys després, se li
concedí una beca i fou pensionat de l’Escola Espanyola a
Roma. A Itàlia conegué nombrosos tècnics que l’introduïren -amb gran passió- en el disseny tradicionalista de
l’època. L’any 1912 fou designat per la Diputació
Provincial professor-director de l’Escola d’Arts i Oficis de
Sant Feliu. L’any següent, l’ajuntament guixolenc el
designà arquitecte assessor del municipi a la sessió
municipal d’11 de febrer de 1913, càrrec que va ocupar
fins a la seva jubilació, l’any 1955.
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Com a tècnic autor de projectes d’obres particulars, cal
esmentar que signà un total de 17 construccions entre
1913 i 1931; nou d’elles d’habitatges unifamiliars; cinc
edificis públics i tres cossos de magatzems-fàbriques.
D’aquestes edificacions hom pot destacar la reforma i
adequació del xalet de can Malionis, al sector del Montjoi,
propietat de l’hisendat Pere Rius i Calvet (1919); la fàbri-

Detall de la porta d’entrada lateral
del mercat cobert, projectat per
l’arquitecte Joan Bordàs (1930).

Ildefons Casamor i Calm,
arquitecte.

ca de La Suberina, amb les seves posteriors ampliacions
(1919-1920 i 1923) al carrer de Santa Magdalena; la
reforma de l’hospital municipal (1920-1922); ampliació i
reforma del col.legi de la Divina Pastora (1929), al carrer
Penitència cantonada Sant Fèlix Màrtir; el mercat cobert
municipal (1929-1930), emplaçat entre els carrers de
Sant Joan, Clavé i l’actual plaça del Mercat; el casino El
Guixolense (1930), al Passeig del Mar, cantonada als
carrers de Sant Antoni i al de la Creu, en col·laboració de
Josep M. Rodríguez i Lloveras.
Joan Bordàs també fou autor del disseny de les fonts de
la plaça del Monestir i de la placeta de Sant Joan (1932);
del bloc de serveis per a urinaris públics subterranis als
jardins Juli Garreta (1933), així com els habitatges particulars de can Casas (sastre), al carrer de Sant Antoni amb
el carrer Verdaguer; la casa Arxer (1947), del carrer Sant
Ramon cantonada al de Girona, o la casa Dawson a l’avinguda Juli Garreta (1941).
Tot i que d’una manera un xic informal, Bordàs treballà
també en el primer projecte d’urbanització (parcial) de la
muntanya de Sant Elm, i en el trasllat tècnic i nou disseny
de la Font de la Pedrera (1920). Ell fou, doncs, l’autor de
moltes propostes urbanístiques d’aquell indret i, fins i tot,
cal no descartar la possibilitat que dirigís les dues reformes de l’edifici dels banys de Sant Elm (1921-1923).
Bordàs, però, serà recordat més com a tècnic urbanista malgrat que no realitzà cap planificació d’àmbit general
a la ciutat- que no pas com arquitecte. Les obres de
reconstrucció dels dos passeigs (1943), amb uns elements prou identificatius -bancs, parterres i mobiliariaixí com la construcció del mur de defensa de la platja
(1945) finançat per la direcció general de “Regiones
Devastadas” -amb un disseny prou atractiu i singular,
que hom intueix, a manca de la signatura oficial, el segell
particular d’un Bordàs innegable en les baranes i el seus
balcons- avalen aquest judici.

Joan Bordàs i Salellas va col·laborar en diverses revistes
d’arquitectura i disseny. Publicà alguns articles a la
premsa local sobre temes urbanístics guixolencs. L’any
1969 veié la llum el seu llibre intitulat San Pedro del
Vaticano y sus arquitectos.

CASAMOR i CALM, Ildefons
(Navata 1869-1947)
Arquitecte. Estudià la carrera a l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona. La seva relació amb la nostra població vingué
donada per l’acomiadament que l’ajuntament guixolenc
va fer del fins aleshores tècnic municipal General Guitart
i Lostaló. Ildefons Casamor va ser nomenat arquitecte
assessor entre el 31 de desembre de 1899 i el 26 d’agost
de 1903, amb una dedicació d’una hora diària, durant sis
dies a la setmana i amb un sou de 2.600 pta., anuals. I
entre el 26 d’agost d’aquell any i el 12 de gener de 1904,
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se’l designà arquitecte municipal de la ciutat. Casamor
fou autor, com a tècnic al servei de l’administració local,
de la torre dipòsit d’aigua (1900), situada al cim d’una de
les torres del monestir, per a regar els arbres del Passeig
del Mar; del tancament de l’escorxador municipal amb la
nova construcció d’obra vista d’un conjunt de quadres
per al bestiar i xemeneia (1902); del projecte d’urbanització de l’horta d’en Font (1903), entre els carrers de
Luchana, Gravina, carretera antiga de Palamós i carrer
Bailén. Així mateix, és molt probable que la font de Tueda
(1901-1904), situada a la plaça de l’Empordà, entre el
final del carrer Joan Maragall i l’inici del de Bourg de
Péage, sigui també obra seva. Com a tècnic d’obres particulars, Casamor va realitzar 12 habitatges; 1 fàbrica i 3
magatzems, entre els mesos d’agost de 1904 i el juliol de
1907. D’aquestes construccions cal destacar la façana de
la fàbrica de Roc Sala i Oliu (1904), a la plaça Mallorca,
després coneguda com a casa Greiner i Fills, així com
l’estatge del comerciant alemany Heinrich Glassner
(1906), al sector de Mascanada, i que més tard seria propietat de Heinrich Heller.

GUITART i LOSTALÓ, General
(Gràcia 1859-Barcelona 1926)
Arquitecte. Estudià a Barcelona la carrera d’arquitectura i
obtingué la seva titulació el 1887. Un any abans, però, fou
nomenat professor interí de Fusteria i Mobles de l’Escola
d’Arts i Belles Arts de Barcelona i, l’any 1892, guanyà la
plaça amb propietat com a llicenciat de l’esmentada càtedra, tasca que desenvolupà fins a l’any 1924, en què es
jubilà. Guitart va dirigir la instal·lació de l’Escola d’Arts i
Oficis a l’Exposició Universal de Barcelona el 1888, i rebé
la medalla de plata i diploma acreditatori pels interessants treballs mostrats en l’esmentada exposició.
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L’any 1892 va ser nomenat arquitecte assessor de l’ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, on realitzà el projecte
de les cases consistorials. A Palafrugell va dissenyar la fàbrica Vincke i Meyer; a la població d’Alella, la torre d’Antoni
Borrell, més tard reconvertida com a institut Borrell. Per
aquella època, Guitart va ésser nomenat arquitecte ajudant
de les oficines tècniques de la Diputació Provincial de
Barcelona, i tècnic director del Banco Vitalicio de España. El
1893, l’ajuntament de la ciutat comtal li va concedir la
medalla d’or per l’eminent conferència que donà sobre el
període de l’Exposició d’Indústries Artístiques.

Edifici del casino La Constància
projectat per l’arquitecte General
Guitart (1888) i ampliat el 1899.

No hi ha dubte, doncs, que General Guitart va ésser
determinant per a la configuració urbanística i l’eixample
de la nostra vila-ciutat. La primera obra que projectà a
Sant Feliu va ésser l’edifici del Casino La Constància
(1888), a la rambla del Portalet, cantonada Passeig dels
Guíxols. L’any 1891, l’ajuntament va contractar els seus
serveis i el nomenà arquitecte assessor de la població.
Quatre mesos després, concretament el 10 de febrer de
1892, Guitart fou confirmat com a tècnic director del
terme de Sant Feliu de Guíxols. Les obres que General
Guitart va projectar i -alhora- dirigí, tant en l’àmbit privat com les estrictament de gestió pública foren les
següents: pont sobre la riera de Tueda (1892), a la plaça
Empordà; pont sobre la riera de Sant Amanç (1892), a
l’encreuament amb el carrer de Capmany; projecte de
noves rasants i clavegueram de la rambla del Portalet
(1893-94); pont sobre la riera del Monestir (1894), a
l’alçada del carrer de la Mercè; reforma i prolongació de
la travessia de Sant Isidre (1895); reforma i prolongació
del carrer de Sant Feliu i adjacents (1895); aprovació
definitiva del Pla de Reformes i Millores de la població
(1897); projecte d’urbanització del Mas Geli (1899);
ampliació del casino La Constància (1899), plànols signats per Manuel Vega i March -els oficials- i per Guitart
els que es lliuraren al casino. A la sessió municipal del 5
de desembre de 1899, Guitart va ser acomiadat com a
arquitecte de la municipalitat. El seu lloc l’ocupà Ildefons
Casamor fins el 12 de gener de 1904.
La segona etapa de l’arquitecte Guitart a Sant Feliu s’emmarca entre el 19 de gener de 1904 -data de la seva
segona contractació com a arquitecte de la població-, i el
mes de desembre de 1912, quan, per motius de salut,
presentà la seva dimissió. Durant aquests anys l’arquitecte gracienc projectà l’Asil Surís (1904); l’avantcementiri civil (1907); projecte de porxos a la plaça de la
Constitució (1908); pont sobre la riera de Tueda (1908),

entre el carrer de Santa Margarida i el de Luchana; safareigs públics del Puig (1909); casino “El Guixolense”
(1909), al Passeig dels Guíxols; casa de Mercè Casanovas,
vídua Sabater (1909), al carrer Major, cantonada al de la
Creu, actual farmàcia Ruscalleda; casa de Josep Maruny
(1909), al carrer de Capmany, que no s’ha de confondre
amb l’edifici del carrer del Mall, del mateix propietari,
però obra de l’arquitecte J. Casadó i Tisans.
General Guitart i Lostaló passarà a la nostra història
urbanística -amb els encerts i, si hom vol, les equivocacions pròpies d’una visió particular de l’època- com el
tècnic que va reordenar el nucli urbà de la població, fins
aleshores completament deslligat i anàrquicament connectat amb les seves noves urbanitzacions. La seva planificació, anomenada Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu -a banda de mostrar un evident defecte de forma
administratiu- donà realment coherència a tot un devessall desordenat i confús de normatives urbanístiques, alineacions i rasants, o planejaments aprovats amb evidents mancances dels serveis imprescindibles per a l’habitabilitat dels seus ciutadans. Actuà amb un criteri raonable i equilibrat en la situació del sòl urbanitzable de
nova creació o eixample de la vila guixolenca, i moltes de
les seves solucions tècniques programades en el projecte del Pla de Reformes han estat vigents fins no fa gaires anys o, en algun cas, encara són aptes per a desenvolupar-les.

LLACH i TOMÀS, Josep
Mestre d’obres. Treballà a la ciutat de Girona entre els
anys 1869 i 1891 i, durant un cert període de temps
(1880-1884?) va pertànyer a la comissió d’obres de l’ajuntament. A la ciutat del Ter hi ha una sèrie d’actuacions
importants d’aquest mestre d’obres: habitatge de la
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família Mundet (1884); ordenació de la zona de l’estació
del ferrocarril i construcció del cafè de l’estació (18841900); casa Puig (1891). A Sant Feliu va intervenir en un
total de 34 cases projectades i un edifici industrial, entre
el maig de 1886 fins el juny de 1889. D’aquestes construccions hom destaca l’habitatge de Teresa Torra, vídua
Llambí (1886), al carrer de Sant Ramon, així com l’ampliació del tercer pis de l’habitatge de Josep Canals i
Malla (1889), al carrer Major, cantonada Sant Antoni.
Un seu germà, Enric Llach i Tomàs, també mestre d’obres,
va treballar a Sant Feliu entre 1870 i 1883 amb un total
de vuit cases projectades.

MUXACH i VINYES, Esteve (Girona
1818-1895)
Mestre d’obres, director de camins veïnals i agrimensor.
Treballà per a la Diputació Provincial i va realitzar diverses obres a la ciutat de Girona, de les quals cal destacar
l’adequació de la Pia Almoina per a escola, o la casa Prats
el 1882.
A la nostra població va projectar 56 habitatges, i dos edificis industrials, entre els anys 1870 i 1891. Esteve
Muxach va dissenyar per a l’hisendat Narcís Cúbias la
construcció de 20 cases al costat de la riera de Tueda
(actual carrer d’en Cúbias) i la carretera d’anar a Palamós
(avui carrer de Bourg de Péage). Hom pot considerar
aquesta actuació com la primera que es va fer a la nostra vila, amb una gestió pròpia de promoció urbanística
de caràcter privat.
Del total de les seves edificacions -la majoria d’elles
d’una tipologia senzilla- destaca la fàbrica original de
Louis Perdrieux (1872), malauradament transformada
per diverses modificacions al llarg dels anys i recentment
enderrocada, així com l’habitatge de l’hisendat Cúbias
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(1870), únic testimoni de la seva actuació a Sant Feliu sortosament rehabilitat darrerament- i que es troba a la
cantonada dels carrers de Bourg de Peáge i d’en Cúbias.
Esteve Muxach és l’autor del llibre Recopilación de las
disposiciones para el arte de edificar, Girona 1805-1867.

PASCUAL i BAGUER, Pere
(Sant Feliu de Guíxols 1848-1926)
Mestre d’obres. Estudià la carrera a Barcelona i obtingué
la titulació el 19 de març de 1868, acreditació que li fou
lliurada pel ministeri de Foment. Aquest mateix any, concretament el 5 de maig de 1868 va ser designat per la
Corporació local com a mestre d’obres municipal, càrrec
que desenvolupà fins al 4 de febrer de 1870. Pere Pascual
ha estat -sens dubte i al llarg del anys- el tècnic que més
cases ha projectat a la nostra ciutat. En cinquanta-vuit
anys -des del mes de juny de 1868 al juny de 1926- va
signar concretament 562 habitatges, 50 reformes o
ampliacions, 6 edificis socials, d’espectacles o religiosos,
així com 21 construccions industrials i 26 coberts o
magatzems. Com a tècnic municipal va fer servir el seu
càrrec -sense cap mirament- per dominar el mercat de
nova construcció a la població i, quan el veié perillar,
s’entestà en una inacabable picabaralla entre l’administració local i amb qui gosés atentar contra els seus interessos particulars.
En canvi, la seva perfecta vàlua professional al capdavant de l’oficina tècnica municipal va resultar de gran
mèrit i profit per al conjunt urbanístic i arquitectònic de
Sant Feliu, estroncat només per la llei de regulació d’atribucions tècniques (1870), que va prohibir als mestres
d’obres exercir com a tècnics municipals.
Pere Pascual va realitzar com a pèrit urbanista la urbanització de la Plaça del Nord i els carrers de Sant

Casa Perdrieux, després Sibils,
dissenyada pel mestre d’obres Pere
Pascual (1892).

Bonaventura, Sant Adolf, Nou de Sant Antoni, Huguet i
Aden (1882), propietat de l’hisendat Bonaventura Mas; el
projecte d’urbanització del sector Est de la carretera provincial (1886), que entrelligava aquella actuació amb l’eix
viari principal de la població; el projecte de rectificació
del carrer dels Guíxols -actual Passeig- i carrers adjacents, amb noves alineacions i rasants; o la rectificació i
eixample del carrer del Mall (1889), entre la rambla Vidal
i el carrer del Garrofer. Així mateix, l’any 1884, Pascual va
realitzar una contraproposta a l’expedient de rectificació
de la riera de Tueda, projecte que havia redactat tres anys

abans l’arquitecte Manuel Almeda, i que restava avalat
pels comerciants Joan Casas, Josep Batet i el mestre
Telèsfor Izal.
Moltes de les edificacions que va projectar Pere Pascual
són de gran categoria arquitectònica i distinció, en particular durant el període d’anys que va del 1892 a 1910,
on manifestà una veritable maduresa creativa en les
seves construccions. D’aquestes, hom pot destacar: casa
Roura (1868) i casa Daltabuit (1868), ambdues de costat
a la rambla Vidal, avui conegudes com a casa Vilaret;
casa Maury (1872), també a la rambla Vidal; casa de
Louis Perdrieux (1892), al Passeig del Mar, cantonada
amb carrer de Sant Pere, més tard coneguda com a casa
Sibils; casa d’Agustí Calvet (1894), al Passeig del Mar,
cantonada al carrer de Sant Llorenç; casa Pecher (189899), al carrer Capmany; col.legi de la Divina Pastora
(1902), al carrer de Sant Fèlix Màrtir; casa Viader (1902)
a la rambla Vidal; casa Ribas (1902), al carrer del
Garrofer; edifici de la congregació de les Germanes
Vetlladores de Sant Josep (1902), al carrer del Mall; casa
Albertí (1903), al carrer de l’Hospital; casa Ribot (1904) al
Passeig del Mar; edifici Cineorama (1907), a la rambla
Vidal; reedificació del col·legi dels “Hermanos” (1909), al
carrer Penitència, cantonada Ferran Romaguera; casa
Brugada (1910), al Passeig dels Guíxols; o l’establiment i
habitatges de Simó Ararà Planellas (modificació 1926),
als carrers de la Rutlla, Sant Domènec, Verdaguer i Creu.
Pere Pascual i Baguer fou dels ciutadans que més s’oposà
a l’aprovació del Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart. Enemistat personalment amb aquest arquitecte per motius professionals, redactà l’expedient tècnic
d’al·legacions particulars, que determinaren -al cap d’uns
anys- l’anul·lació completa i fulminant de la planificació
aprovada per la corporació municipal, l’any 1897.
No hi ha dubte, doncs, que tant Pere Pascual com
General Guitart deixaren ben visible a la nostra població
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l’empremta de les seves escaients actuacions; un llegat
urbanístic i arquitectònic que malauradament, a poc a
poc, ha anat desapareixent.
Antic catalanista, fundador del Centre Català i col·laborador del setmanari guixolenc Llevor, va ser també jutge
de pau municipal i propulsor de la companyia d’electricitat de la ciutat. Segons Enric Bosch i Viola, Pascual va
militar -de sempre- en les files d’extrema dreta amb rigidesa calviana. Dotat d’una sòlida cultura i enamorat de
la seva professió, el seu caràcter eixut i intransigent i les
seves idees antiliberals el portaren a ésser combatut
acarnissadament per molts dels seus conciutadans.
El seu germà, Miquel Pascual i Baguer (Sant Feliu de
Guíxols 1850-l’Havana 1922?) va estudiar la carrera d’arquitectura i emigrà a Cuba, on va exercir d’arquitecte.
Fou autor de la restauració de la catedral de l’Havana, on
construí l’ermita dels Catalans, avui enderrocada.
Dissenyà també la finca Vigía San Francisco de Paula
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(1887) on, segons Àngel Jiménez, visqué Ernest
Hemingway.
A Sant Feliu de Guíxols projectà, entre els anys 1894-95,
un total de dos habitatges, dues fàbriques i dos magatzems, destacant per la seva categoria la casa de J.
Thomas de Cuevas (1895) i actual edifici del restaurant
Bahía).

RODRÍGUEZ i LLOVERAS, Josep M.
(Sant Celoni 1902-Barcelona
1984)
Arquitecte. Fill del comerciant guixolenc Joaquim
Rodríguez i Barrera, afincat a Fernando Poo. Estudià la
carrera d’arquitectura a Barcelona, on va realitzar
diverses actuacions urbanístiques i constructives, de les
quals cal destacar l’antiga plaça de Calvo Sotelo (1928),
avui Francesc Macià.
S’especialitzà també en la
branca del disseny arquitectònic-escènic de teatres i cinemes, i fou autor
dels coliseus Calderón,
Comedia i Candilejas, així
com de les sales cinematogràfiques Regio Palace,
Mistral, Iris i Montserrat,
de Barcelona.
A Sant Feliu va projectar la
urbanització del sector de
Sant Elm (1926-28), propietat de l’hisendat Pere
Rius i Calvet. Signà un
total de 15 habitatges unifamiliars aïllats, entre el

L’ arquitecte Josep Maria Rodríguez
Lloveras amb el seu pare, Joaquim
Rodríguez Barrera.

Casa Girbau del carrer de Capmany,
projectada pel mestre d’obres
Francesc Salvat (1899).

mes de juny de 1926 i juliol de 1931. D’aquestes construccions destaquen el xalet Rosselló (1927), davant l’actual Passeig del President Irla, xamfrà a l’avinguda de
Sant Elm; la casa de Mercè de Barraquer (1930), així com
altres edificacions d’aquest elitista paratge entre els anys
1927-30. Josep M. Rodríguez i Lloveras fou autor -conjuntament amb Joan Bordàs- de l’edifici del casino “El
Guixolense” (1931), al Passeig del Mar, cantonada als
carrers de Sant Antoni i de la Creu.

(1857); projecte de restauració de Ripoll (1878); pont
d’Esponellà (1882); temple del Sagrat Cor de Girona
(1886-1901).
A Sant Feliu, com a tècnic urbanista, va redactar els projectes d’alineacions i rasants del carrer dels Arbres
(1852), actual rambla d’Antoni Vidal, i el del carrer o
Passeig del Mar (1853). Martí Sureda fou l’autor també
de l’edifici de l’escola municipal (1864-1880), situada
d’esquena a la casa consistorial, i amb façana al Passeig
del Mar.

SALVAT i JUNCONSA, Francesc
Mestre d’obres. Estudià a l’institut de Barcelona i obtingué el títol el 1872. Projectà diverses obres a la ciutat de
Girona, de les quals cal esmentar el col·legi de la Caritat
(1884); continuació de l’església del Sagrat Cor (1887), i
la capella de les Josefines (1893).
A Sant Feliu va construir 24 habitatges i un magatzem
entre el mes de gener de 1883 i l’agost de 1903. Dues
d’aquestes edificacions són dignes d’esment: la casa de
Llorenç Arxer (1898), al carrer de la Rutlla núm. 35; i la
casa de Narcís Girbau (1899), al carrer de Capmany, núm.
5-7.

SUREDA i DEULOVOL, Martí
(l’Escala 1822-Girona 1890)
Arquitecte. Obtingué el títol per l’Acadèmia de San
Fernando l’any 1846. Fou arquitecte municipal de Girona
i arquitecte provincial de la Diputació. Realitzà tota
mena de projectes urbanístics, edificis industrials i habitatges, dels quals hom destaca: la plaça de Sant Agustí
de Girona (1855-57); obres a l’interior del Teatre
Municipal de Girona (1858-60); peixateries de la Bisbal
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VILLAR i
CARMONA,
Francesc de Paula
del. (Barcelona
1860-Ginebra
1927)
Arquitecte. Fill del també
arquitecte Francisco de P. del
Villar Lozano, que fou director
de l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona el 1889. Hom considera Villar i Carmona com un
dels tècnics més sòlids i dotats
en l’estil arquitectònic tradicional d’aquella època.
Obtingué la titulació abans de
l’any 1880 i succeí el seu pare
com a arquitecte diocesà el
1892, continuant les obres a la
basílica de Montserrat. A la
ciutat comtal va projectar la
casa Riera (1892); l’edifici de la
Cia. del Gas Lebon (1896); l’església nova de Santa Madrona
i l’Hospital d’Inguaribles
(1916). Fou president de
l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya.
A la nostra població Villar i
Carmona va bastir un total de
34 construccions, 2 edificis
socials, 1 industrial i 1 magatzem, entre el mes de novembre
de 1880 i l’agost de 1901. De
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Edifici de La Caixa de Pensions,
obra de l’arquitecte Rafael Masó i
Valentí (1922)

tots aquests, cal esmentar l’habitatge de Manuel Sicars
(1880) a la rambla Vidal, cantonada amb l’actual carrer
de Clavé; casa-comerç de Domènec Bonet (1894), a la
rambla Vidal, cantonada carrer Major; observatori Patxot
(1895), al Passeig del Mar, cantonada carrer de la Creu; la
casa-comerç del sastre Josep Terradas, (1897) a la rambla Vidal; casa Isern o “Cal graner” (1898), al carrer Joan
Maragall. Com a tècnic urbanista va realitzar el projecte
d’urbanització dels terrenys a l’est de l’estació del ferrocarril (1892), propietat de l’hisendat i polític guixolenc
Pere Màrtir Estrada.

Ferrer (1888), a la carretera de Girona, cantonada carrer
de Sant Martirià; Martí SUREDA i VILA, arquitecte: casa
del notari Josep Lloret i Garrigosa (1909), al carrer de
Capmany; Manuel VEGA i MARCH, arquitecte: casa Ballllovera (1899), al Passeig del Guíxols; Gregori VICENS,
mestre d’obres: casa de Modest Bosch (1898), al Passeig
dels Guíxols, cantonada carrer del Dr. Zamenhof.

Altres tècnics són autors, també, d’edificacions
emblemàtiques que es bastiren a Sant Feliu durant l’època que hem estudiat. Aquest és el cas de Josep BORI i
GENSANA, arquitecte, que projectà el xalet de ca la
Maynegre (1898); Carles BOSCH, mestre d’obres, autor de
la casa de Carme Roig, vídua Coll (1899), al carrer del
Mall; J. CASADÓ i TISANS, arquitecte: casa del notari
Josep Maruny i Puigmiquel (1909), també al c/ del Mall;
Albert JOAN i TORNER, arquitecte: cases Patxot (1917)
Passeig del Mar, rambla del Portalet i carrer de la Creu; J.
JUTJÓ i TOMÀS, arquitecte: casa Amèlia Patxot (1893),
rambla del Portalet, cantonada carrer de Sant Roc;
Bernardí MARTORELL, arquitecte: casa Roca (1911) coneguda com casa de la Campana, a la rambla del Portalet;
Rafael MASÓ i VALENTí, arquitecte: xalet Casas (191516), al sector de l’escorxador; edifici de la Caixa de
Pensions (1922), carrer Major, cantonada rambla Vidal.;
Camil OLIVERAS i GENSANA, arquitecte: edifici de Josep
Rabassa (1892) conegut com el cafè del Comerç, a la
rambla del Portalet, xamfrà al carrer de Sant Ramon;
Ramon OTZET, enginyer: casa de Josep Canals (1890), al
carrer de Sant Antoni; Antoni SERRA i PUJALS, mestre
d’obres: cases d’Elvira i Teresa Llagostera (1889 i 1890),
al Passeig del Mar; Pau SIMÓN, mestre d’obres: casa
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TÈCNICS AUTORS DE PROJECTES A SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL PERÍODE 1868 A 1931
Total cases
projectades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

PB + 2
pis0s

Pere Pascual i Baguer

Mestre d’obres

562

197

284

76

Pau Simón

Mestre d’obres

65

17

36

12

3

Ramon Otzet

Enginyer

58

34

20

4

3

154

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

5

50

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

6

21

1868
1899

1900
1931

221

19

31

3

3

9

12

7

19

1

58

3

Abril 1870 Juliol 1891

56

7

Juny 1894 Juliol 1909

48

Març 1878

Oct. 1895

34

3

Maig 1869 Juny 1889

34

1

2

Nov. 1880 Agost 1901

33

7

1

Nov. 1906 Juliol 1913

2

1

Gener 1883 Agost 1903

7

2

19

3

7

1

Manuel Almeda

Arquitecte

34

7

18

9

3

1

Josep Llach Tomàs

Mestre d’obres

34

1

28

5

1

Francesc del Villar Carmona Arquitecte

34

16

12

4

Josep Martí

Mestre d’obres

26

17

6

6

Francesc Salvat

Mestre d’obres

24

11

10

2

Carles Bosch

Mestre d’obres

22

14

8

3

Josep Vila i Callol

Mestre d’obres

22

14

8

Francesc Julià

Arquitecte

15

10

3

Josep Rodríguez Lloveras Arquitecte

15

1

14

Ildefons Casamor Calm Arquitecte

12

4

7

Modest Deu i Estrada

Arquitecte

10

9

Joan Bordàs i Salellas

Arquitecte

9

7

2

Josep Bori Gensana

Arquitecte

9

4

4

1

5

J. Reig

Aparellador

8

4

2

2

7

Enric Llach i Tomàs

Mestre d’obres

8

4

4

Josep Arbonés

Mestre d’obres

7

7

Félix de Azúa de Pastor Mestre d’obres

7

1

4

Joaquim Torrent

6

1

5

Simó Cordoni i Carreras Arquitecte

5

5

Josep Oriol

4

Arquitectes, enginyers i mestres d’obres

1900
1931

Juny1889 Gener 1897

44

4

1868
1899

1

5

Mestre d’obres

1900
1931

2

33

Mestre d’obres

1868
1899

65

56

8

2
5

1
2

1

22

1

Gener 1869 Març 1902

2

4

Maig 1908

1

1

1

3
3

1

Set. 1898

10

Set. 1899

1

3

1900
1931

Agost 1872 Nov. 1891

55

8

2

2

1

3
18

1

1

3

Agost 1900 Oct. 1902

10

3

3

Maig 1913

9

3

1

1

Agost 1892 Oct. 1899

1

3

Oct. 1926 Agost 1931

9

6

Maig 1869 Març 1885

6

Des. 1900

Juny 1902

Abril 1873

Des.1873

5
8

Des. 1906

4
1
1
3
3

5
1

1
7

3

1

1

5
4

2

1

14

1

Set. 1903

3

1

12

7

4

7

Agost 1904 Juliol 1907

Maig 1872 Maig 1872

2

26

3

8

3

1

1

Set. 1883

1
1

15

Oct. 1931

1

2
2

Juny 1926 Juliol 1931

5

1

1

5

4

Maig 1870

1

2
7

15

1

2
11

Des. 1911

1

Total coberts o
magatzems

1868
1899

2

Mestre d’obres

Total edificis
industrials

1900
1931

341

11

Total edificis
socials o
d’espectacles

1868
1899

Juny 1926

Mestre d’obres

2

Total edificis
reformes o
ampliacions

Juny 1868

Gregori Vicens

1

Total cases
projectades

26

Esteve Muxach

2

Total coberts o Data del primer Data del darrer
magatzems projecte signat projecte signat

© G. Bussot
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Jaume Amat

Titulació

Total cases
projectades

Mestre d’obres

4

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

PB + 2
pis0s

3

1

General Guitart i Lostaló Arquitecte

4

1

2

1

Bartomeu Corominas Viader Enginyer

4

2

1

1

1

1

2

Camil Oliveras

Arquitecte

4

Joan Barba

Mestre d’obres

3

2

Miquel Pascual i Baguer Arquitecte

3

2

1

J. Casadó Tisans

Arquitecte

3

1

1

Albert Joan Torner

Arquitecte

3

3

Antoni Serra Pujals

Mestre d’obres

2

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

3

Total edificis
industrials

2

Total coberts o Data del primer Data del darrer
magatzems projecte signat projecte signat

2

1

1

1

2

4

Març 1889

Oct. 1909

1

Febrer 1891 Agost 1891

4

2

Abril 1898

4

Gener 1890 Agost 1890

3

Gener 1894 Abril 1895

3

1900
1931

3

Juliol 1917 Juliol 1917

3
2

Nov. 1886 Juliol 1887

2

2

1

1

Sebastià Pi i Pi

Mestre d’obres

2

1

1

Set. 1890

Set. 1890

2

Joan Salvat

Mestre d’obres

2

2

Oct. 1896

Abril 1898

2

Pere Bosch

Mestre d’obres

2

Set. 1910

Nov. 1910

2

J. Vinyas

Enginyer

2

2

Juliol 1928 Maig 1929

2

Joan Verdaguer Barau

Mestre d’obres

2

1

Abril 1898 Juliol 1898

2

Esteve Faura Bertran

Mestre d’obres

2

Març 1887

Abril 1900

2

Josep Amargós

Mestre d’obres

1

1

Març 1870 Març 1870

1

Joaquim Artau

Mestre d’obres

1

1

Agost 1876 Agost 1876

1

Francesc Deop

Mestre d’obres

1

1

Oct. 1877

Oct. 1877

1

Dalmaci Sureda

Mestre d’obres

1

Maig 1879 Maig 1879

1

J. Saurí Font

Mestre d’obres

1

Oct. 1880

1

Macari Planella Roura

Mestre d’obres

1

1

Febrer 1883 Febrer 1883

1

Ignasi Caballol

Mestre d’obres

1

1

Gener 1893 Gener 1893

1

E. Jutjó Tomàs

Arquitecte

1

1

Gener 1893 Gener 1893

1

Francesc de P. Martí

Mestre d’obres

1

2
2

2
1

Oct. 1897

Oct. 1880

Oct. 1897

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacles

Total edificis
industrials

1868
1899

1900
1931

1868
1899

1900
1931

1

2

1

1

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

2
1

Març 1908 Gener 1909

Nov. 1889 Gener 1890

1868
1899

3

Francesc de P. Ciriquián Enginyer

2

6

1868
1899

Gener 1881 Maig 1881

Set. 1892
1

Total edificis
reformes o
ampliacions

Total cases
projectades

1

1

6

1

2
1
1

© G. Bussot
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Titulació

Total cases
projectades

Planta
Baixa
(PB)

PB + 1
pis

PB + 2
pis0s

PB + 3 Total reformes o
pisos
ampliacions

Total edificis
socials o
d’espectacle

Total edificis
industrials

Total coberts o Data del primer Data del darrer
magatzems projecte signat projecte signat

Gener 1899 Nov. 1899

1868
1899

1900
1931

1868
1899

1900
1931

Total edificis
socials o
d’espectacles
1868
1899

1900
1931

Total edificis
industrials
1868
1899

Arquitecte

1

1

J. Gili Moncunill

Arquitecte

1

1

E. Ferrer Puig

Arquitecte

1

1

Martí Sureda Vilà

Arquitecte

1

1

Barnardí Martorell

Arquitecte

1

1

Rafael Masó Valentí

Arquitecte

1

1

Emili Blanch

Arquitecte

1

B. Rius

Arquitecte

1

Esteve Cateura

Mestre d’obres

1

Bernard Pijuan

Arquitecte

1

Joan Bruguera Roget

Arquitecte

Josep Esteve

Arquitecte

Josep Cierro Sinclair

Enginyer

1

Març 1891 Març 1891

1

Aronte Baralteo

Enginyer

1

Gener 1899 Gener 1899

1

Josep Roca Roca

Enginyer

1

Nov. 1907

Nov. 1907

Gaspar Forcada

Enginyer

1

Des. 1887

Des. 1887

Jaume Lladó Vidal

Enginyer

2

Maig 1920 Agost 1928

1

1
1

1

1

Total edificis
reformes o
ampliacions

Manuel Vega March

Arquitectes, enginyers i mestres d’obres

1

Total cases
projectades

1900
1931

Total coberts o
magatzems
1868
1899

1900
1931

1

Set. 1899

Set. 1899

1

Set. 1903

Set. 1903

1

Abril 1908

Març 1909

1

Nov. 1911

Nov. 1911

1

Març 1922 Març 1926

1

Abril 1929

Abril 1929

1

Juny 1919

Juny 1929

1

Set. 1896

Set. 1896

1

1

1

Oct. 1911 Gener 1922

1

2

Abril 1918

Abril 1918

2

1

Nov. 1931

Nov. 1931

1

1

1
1
2

© G. Bussot

Nom i Cognoms

Plànols de l’evolució

5

Segle V-IV aC, al segle I dC.
L’espigó dels Guíxols va ésser el primer assentament del poblat ibèric (s.V-IV aC.).
Amb el canvi d’era (s.I) es traslladaria cap a terres més planeres, a ponent, dessota mateix de la muntanya del Castellar.
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er
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Segle V-IV aC, al segle I dC. Poblat ibèric
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A

Il·lustració: © G. Bussot

Nou assentament urbà.
Segle I dC.

158
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Segle II-V

El nucli de la població es disposa sota el concepte primari d’ordenació territorial.
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Il·lustració: © G. Bussot

Primer nucli urbà
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Segle X
El monestir benedictí, fundat amb anterioritat a l’any 939, presideix -com a estament jerarquitzatel nucli de cases que s’arreceren i creixen a la seva ombra.
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Il·lustració: © G. Bussot

Nucli urbà

160
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Segle XIII.
(Segle XIII. Inici). La població passa a l’altra banda de la riera. (Segle XIII. Meitat). Primera consolidació urbanística
del nucli medieval, amb anterioritat a l’any 1231 (actual Av. Juli Garreta - c/ Joan Goula, d’oest a est; i c/ del Forn
Vell-Plaça del Mercat, de nord a sud). Apareixen les primeres notícies de les muralles que encerclen la vila.

Ri

er
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d
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M
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Primer nucli emmurallat

r
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ç
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Il·lustració: © G. Bussot

Raval del Monestir

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

161

Segle XIV. Meitat; any 1360
Segona consolidació urbanística, entre els anys 1287-1360, que definí el conjunt del nucli medieval fins a començaments
del segle XVII. (actual c/Joan Goula-rambla Vidal, d’oest a est; i des de l’antic Hospital -placeta de Sant Joan- als valls de
migdia -Passeig del Mar- de nord a sud). Hom hi constata també les primeres cases del raval de Tueda.

Nucli urbà emmurallat
Raval de Tueda
Ri

er
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d
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r
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Pla

Monestir

J
T
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Il·lustració: © G. Bussot

Raval del Monestir
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Segle XVII. Inici; any 1602
Afermament de la vila medieval guixolenca, entre el 1360 i 1602.
Als sectors dels ravals del Monestir i de Tueda, hom comptabilitza 41 i 65 cases respectivament.
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Raval del Monestir
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Segle XVII. Any 1695
Consolidació important de la trama urbana al raval de Tueda. Hom coneix per primera vegada una denominació d’un
indret d’aquest sector: la Creu del Raval (1671). En canvi, el 1695 serà el darrer any que les muralles
impossibilitaran que els seus ravals s’uneixin al nucli principal com a una sola entitat.
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Raval del Monestir
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Il·lustració: © G. Bussot

P

Segle XVIII. Any 1729
Desaparegudes les muralles l’any 1696, l’assentament urbà s’estableix en diverses direccions. Cap al Castellar, el
sector del raval del Monestir; cap al Drassanal (actual rambla del Portalet), el sector del raval de Tueda, formant ja
un teixit urbà amb identitat pròpia. Un altre grup d’habitatges es consolidarà a tocar els camins del Mall i el d’anar
a Girona i Palamós (actual c/de la Rutlla), disposant l’alineació nord de l’actual placeta de Sant Joan.
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Il·lustració: © G. Bussot
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Segle XVIII; anys 1763-1770
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Raval del Monestir
Punta dels Guíxols

Sector
del Raig

La població travessa l’altra banda del Drassanal (1750) i s’estableix a l’est, concretament cap als camps de llevant (actual rambla del Portalet, c/
de Sant Roc, passeig del Guíxols, c/ Àngel Guimerà i Joan Maragall). S’inicia el creixement del sector nord (actual c/ de la Penitència,
Sant Domènec, Creu, Algavira i de Girona). Al sector del raval del Monestir hom construeix en direcció cap al Montjoi.
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Il·lustració: © G. Bussot
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Segle XIX; anys 1815-1825
Ca

Desenvolupament urbà cap al sector del Puig Marí
(actual c/ Garrofer, Nou del Garrofer, Penitència, Sant
Domènec), així com el sector nord-est (c/ d’en Lloveras,
després conegut com a carrer de Girona) i carrers dels
Metges i del Sol. També al costat de llevant pren
identitat el sector de la Barceloneta, talment com ho
havia fet un xic abans el de Monticalvari.
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Monestir

Raval del Monestir
Punta dels Guíxols

Sector
del Raig

Segle XIX; any 1860
La població de Sant Feliu comença a consolidar-se dins els
contorns urbans realitzats a principi d’aquell segle. Al camí del
Mall i al futur carrer de Santa Llúcia, s’arrengleren diverses
construccions cercant nous espais d’assentament urbà.
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Monestir

Raval del Monestir
Punta dels Guíxols

Sector
del Raig

Un nou enllaç viari defineix la direcció constructiva que
prendrà la població a les darreries d’aquell segle.
Es tracta de la carretera provincial de Girona
(1860-1865) que traçarà una línia de comunicació
moderna i, alhora, generarà un altre establiment en
direcció nord de la població.
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Segle XIX. Any 1897
Segle XIX. Any 1897

El desenvolupament urbanístic guixolenc creix en totes direccions, principalment cap a la zona nord, just al costat est de la carretera provincial
de Girona. També ho fa en dues altres zones, tot salvant les barreres naturals que havien constret la població dins un àmbit fins aleshores gairebé
insalvable, com ho eren les rieres de Tueda, a l’est, i de les Comes i Monestir, a l’oest. El Pla de Reformes i Millores de Guitart, veritable eina de la
transformació ordenada i d’eixample de la població, permetrà, a partir de 1897, d’establir-se en noves zones aptes per a urbanitzar.
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Configuració i denominació dels
carrers de Sant Feliu de Guíxols
(fins el 1931)
Introducció al coneixement dels
carrers

A

hores d’ara, en arribar en aquest segon capítol
que tracta monogràficament sobre la configuració i denominació de cada carrer constituït a Sant Feliu
amb anterioritat a l’any 1931, i si –a més- heu tingut la
paciència d’haver seguit les pautes que s’han marcat
amb la distribució d’aquests dos grans apartats prou ben
diferenciats del llibre, el lector hauria d’haver passat inicialment per llegir la primera part del treball general, a
través del qual -en definitiva- es pretén donar una visió
precisa del desenvolupament urbanístic que ha experimentat la nostra ciutat al llarg dels anys.
Si veritablement ho heu fet així, gaudireu –sens dubted’una base orientativa i entenedora per afegir als nous
detalls ampliats que aniran apareixent a cada via urbana
de la ciutat. Però, si en el vostre cas, per una o altra consideració, heu anat directament en aquest apartat, tampoc cal pensar que no sabreu orientar-vos, perquè s’ha
intentat d’estructurar la configuració urbanística al voltant dels trets més generals que han marcat la seva evolució.
Un cop feta aquesta observació, cal puntualitzar com
s’ha distribuït el contingut dels capítols que formen
aquest apartat. Primerament, doncs, seguint la pauta de
l’evolució de la ciutat entre els segles I dC, i el primer terç
del XX, s’han redactat un total de 172 carrers repartits
alfabèticament en vint divisions de lletres, de l’A fins a la
Z, on cada una d’elles agrupa un total de carrers per
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ordre alfabètic. Així, dins de la secció de la lletra A, apareixeran 14 capítols de carrers, que s’inicien amb el de
l’Abadia i es clouen amb el de l’Arquitecte Guitart.
Aquestes denominacions seran les oficials i actuals,
mentre que les que s’han utilitzat al llarg de la seva
història s’esmentaran com a segona o tercera identificació. Això vol dir que, per exemple, el carrer d’Àngel
Guimerà serà la designació que s’ha de consultar, i no el
seu nom antic de carrer Nou de Sant Ramon. Tanmateix,
l’ordre alfabètic de cadascun d’ells s’ha ordenat a partir
del nom i cognom, en cas que figurin anomenats així, o
només pel cognom, talment com apareixen retolats als
inicis de les seves corresponents vies. D’aquesta manera,
la rambla Vidal i el carrer de Capmany restaran dins l’apartat de la lletra A, perquè estaran relacionats com a
rambla d’Antoni Vidal, i carrer d’Antoni de Capmany. En
canvi, el carrer de Campaneria, tot i que se’n coneix el
nom complet, d’Antònia Campaneria i Prohijas, apareixerà
titulat com a carrer de Campaneria, dins de la lletra C.
S’han exclòs d’aquest treball els carrers que, tot i ésser
grafiats i aprovats en alguna figura urbanística de l’època, han estat suprimits per qualsevol motiu en la planificació vigent (Topete, Gayarre), o bé els manca encara la
definició tècnica adequada (Rosselló, Cisneros, Dr.
Fleming). Tanmateix, tampoc no hi són les tres travesseres que donen a la plaça Mercat, per estar configurades
com a un conjunt dins del capítol d’aquesta plaça.
Quant a les seves caraterístiques personalitzades, s’ha
de dir que quan hom parla d’on s’inicia cada via urbana,
es fa referència al seu origen constructiu i no pas a l’ac-

Casa Lloret (1909).

tual numeració dels habitatges. Això vol dir que és possible trobar al carrer de Surís la numeració de les cases
a partir del carrer del marquès de Robert, i en el seu
capítol concretar que l’inici real comença al carrer de
Santa Magdalena, tal com succeí urbanísticament.
En canvi, per no confondre mai el lector, en l’apartat d’edificacions característiques s’ha optat per identificar els
habitatges de cada carrer amb el número actual de la
casa, però amb els noms dels propietaris originals i els
anys en què sol.licitaren la construcció. En alguns edificis puntuals, però, per al seu reconeixement s’acompanya el nom que actualment és més conegut. Per exemple:
carrer Antoni de Capmany, núm. 31, casa Lloret (1909)
actual casa família Mias Curto. Propietari: Josep Lloret i
Garrigosa; tècnic: Martí Sureda i Vila, arquitecte).

Finalment, i quan es parla del significat del nom del
carrer i aquest fa referència a un personatge guixolenc o
estretament relacionat amb Sant Feliu, podreu comprovar que la seva biografia és molt més extensa que no pas
la de qualsevol personalitat d’àmbit nacional o internacional que tothom ja coneix. Així, quan es parli del carrer
de Colom, dedicat al descobridor del nou continent, no
ens hi estendrem tant com ho farem en els capítols destinats als guixolencs Ferran Romaguera, Salvador Vidal,
Enric Heriz, o d’altres, per ésser per a tots nosaltres pràcticament desconeguts i de molt més interès que no pas
els que hom troba ja habitualment identificats en qualsevol enciclopèdia d’àmbit nacional.
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Nom del carrer:

Abadia + Aden

A

Abadia

Inici: carrer de l’Horta. Final: sense sortida.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,22 m. Al final: 8,78 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carrer de l’Horta.
Llargada del carrer: 45 m. Amplada del carrer: 13 m a l’inici. Finalitza
en forma de plaça.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: la seva configuració va
venir determinada per l’ampliació del monestir benedictí al segle XVIII.
Construccions característiques: ampliació del monestir (1723-1743). Casa
Poujarniscle (posterior a 1897). Propietari: Francesc Poujarniscle.

Configuració urbanística:

El carrer de l’Abadia va quedar formalitzat en confeccionar-se el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu,
redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló, l’any 1897. La seva disposició urbanística, doncs, no s’ajusta a cap vialitat d’àmbit general,
sinó a la necessitat de donar un accés digne per als usos de caràcter municipal als darreres de l’exconvent benedictí.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer de l’Abadia, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, juntament amb altres 85 noms de noves vies urbanes i 9 places, fa referència al conjunt de les obres d’ampliació del monestir guixolenc, realitzades per l’abat Panyelles i Escardó, entre els anys de 1723 i 1743, que donaren definitivament la fesomia característica a tot aquest superb cenobi. Dins d’aquesta
transformació s’emmarca –també- la construcció de la portalada barroca de l’arc de Sant Benet (1741) que encerclava els murs del pati del monestir.

Nom del carrer:

Aden

Inici: plaça del Nord. Final: plaça de Girona.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,05 m. Intermèdia: 34,61 m. Al
final: 50,45 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Iris, Antoni Ferrer, Jaume Gras,
Travessera de Jaume Gras, Miquel Surís i Pitarra.
Llargada del carrer: 252 m. Amplada del carrer: 6 m entre la plaça del
Nord i els carrers Iris-Miquel Surís. 8 m entre els carrers Iris-Miquel Surís i
plaça de Girona.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal de 17 de
gener de 1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juliol de 1883.
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A
Aden

Configuració urbanística:

La formació del carrer d’Aden va originar-se com a conseqüència de la promoció urbanística de caràcter
privat, que va realitzar l’hisendat guixolenc Bonaventura Mas i Calzada l’any 1883, en els terrenys de la seva propietat situats a l’extrem nord
dels carrers de Sant Domènec i de l’Alba. Aquesta urbanització comprenia el desenvolupament d’una sèrie de vials intercomunicats per una
plaça hexagonal, que obtingué la corresponent autorització municipal a la sessió del 20 de desembre de 1882. Es tractava, doncs, d’urbanitzar la plaça del Nord i el conjunt de carrers Aden, Sant Bonaventura, Nou de Sant Antoni, Sant Adolf, Huguet, Mas (sense arribar a executarse i exclòs anys després del planejament de la vila), així com la prolongació dels vials existents de Sant Domènec, Alba i Nou del Garrofer.
Inicialment, però, el carrer d’Aden, que tenia el seu començament en l’esmentada plaça del Nord, acabava just a l’alçada dels que serien posteriorment els futurs carrers d’Iris i Miquel Surís, tal com va projectar el mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, l’octubre de 1882. Amb la confecció i posterior aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló (1897), aquest carrer
prendria la configuració definitiva, en projectar-se la seva prolongació fins a l’actual plaça de Girona.

Origen i significat del nom del carrer.

Quan, a la sessió municipal del 17 de gener de 1883, s’aprovà el conjunt de noms per als
vials d’aquesta urbanització, es féu –sens dubte- en base a unes denominacions proposades pel mateix promotor. Aquestes –força particulars– ens demostren que molts propietaris cedien gratuïtament els terrenys per a futurs carrers, a canvi de poder deixar certa empremta –dissimulada o no- en les seves designacions. Així és en el cas del carrer de Sant Bonaventura, disfressat en avantposar-li l’adjectiu de sant, però
que en realitat feia referència al nom del propietari de la finca. En aquest mateix sector, també hi hagué un altre carrer projectat i anomenat
del Mas, en clara al·lusió al cognom del promotor.
La titulació del carrer d’Aden ha estat –per altra banda- un dels noms que més ha costat esbrinar, per tal de conèixer a què feia esment.
Aparentment, la ciutat del golf aràbic d’Aden ens és prou identificativa en la fonètica del nom d’aquesta via urbana de la ciutat, malgrat que
ningú no entengui què té a veure amb la nostra població.
¿Podia haver estat una errada de transcripció als plànols i conseqüentment als Manuals d’Acords d’aquella època, i haver-se alterat –tal vegada- una definició més lògica per a nosaltres com ho podia ésser Edén o Adán? Certament, ningú no sabia a quin fet responia aquesta denominació, ja que en cap moment no es dóna una explicació d’aquestes nominacions. Per sort, la recerca que vaig poder fer a l’Arxiu Històric
Comarcal de la Bisbal, on es guarden una bona part dels protocols notarials de la nostra ciutat, em va aclarir finalment el dubte sobre aquesta definició.
Bonaventura Mas i Calzada fou un ric comerciant que va fer fortuna lluny de Sant Feliu. (Vegeu
per a més informació el capítol dedicat al carrer de Sant Bonaventura). L’any 1874, davant el
notari de la vila Joaquim Ametller, va atorgar poders notarials a Rafael Baster i Llagustera, gestor guixolenc resident a Marsella, per tal que el representés i gestionés, mitjançant els canals de
comerç internacionals, el cobrament del darrer termini de 9.050 francs francesos, per la venda
d’una casa amb terreny al reverend fra abat Jeremías Perfecto, apostòlic de la missió d’Aden.
Inqüestionablement, doncs, el nom del carrer d’Aden fa referència a la ciutat del golf aràbic, on
l’hisendat Bonaventura Mas va residir i comerciar durant un cert temps. De fet, tots els noms
de carrers de la seva urbanització corresponen a denominacions personalitzades d’aquest
comerciant. En altres capítols dedicats a aquestes vies urbanes, hi aniré fent l’oportuna consideració.
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Alabric

A

Nom de la plaça:

Alabric

COTA TOPOGRÀFICA INTERMÈDIA: 35,65 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Dos de Maig, Sant Bonaventura, Nou
del Garrofer, Creu, Algavira i Girona.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DE LA PLAÇA: sessió municipal del 30
d’octubre de 1996.
Construccions característiques: Asil Surís (1904) Llegat de Joan Surís i
Llorenç; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte.

Configuració urbanística: La disposició de la plaça d’Alabric –punt clau de
l’ordenació viària del sector nord de la població- va esdevenir una figura important
de connexió a partir dels anys setanta del nostre segle, quan es començà a consolidar fermament el sector de Vilartagues. No obstant això, en el Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, aprovat l’any 1897, no es
féu cap esment a la seva conformació urbanística, motiu pel qual hom considerà aquest indret com una simple prolongació dels carrers de
Sant Bonaventura i Nou del Garrofer, fins a enllaçar amb el Dos de Maig i de Girona.
Curiosament, però, aquest plaça, malgrat no sortir grafiada als plànols oficials de l’arquitecte Guitart, surt inventariada –com Albrich- a la
relació de noms de vies urbanes d’aquest projecte, fet que fa pensar que aquest llistat és posterior a la seva aprovació.
D’aquesta manera, la primera notícia gràfica que hom té de la denominació de l’esmentada plaça –tot i que erròniament transcrita als plànols
com a plaça d’Aldrich- cal situar-la el mes d’abril de l’any 1902, quan Joan Martí i Cañellas va sol.licitar de construir una paret de tanca afrontant amb aquella plaça. Sis anys més tard, el 1908 i en plena
anul.lació del Pla de Reformes, l’ajuntament guixolenc va demanar a l’arquitecte Guitart que redactés
un pla geomètric –i no d’eixample- per tal d’uniformar les noves alineacions dels edificis de nova construcció. Aquí, doncs, s’emmarca un nou pla de reforma de la ciutat -que l’arquitecte General Guitart i
Lostaló va realitzar aquell any-, poc conegut i del qual només es conserva una còpia original al nostre
arxiu municipal. En aquest plànol inèdit es varen realitzar puntuals modificacions que no havien estat
contemplades en la planificació de l’any 1897; una de les quals va ésser l’ordenació definitiva d’aquesta
plaça amb la seva denominació corresponent.
Origen i significat del nom de la plaça. El nom de plaça d’Alabric té el seu origen en una
antiga tradició o llegenda a partir d’un document escrit al segle XVI, anomenat Liber Porcionis
Monachorum. En aquest pergamí –sembla que sense cap fonament i rigor històric, on es confonen o
tergiversen dades d’inqüestionable transcendència i autenticitat sobre la història medieval de
Catalunya- hom pretén asseverar l’existència a Sant Feliu d’un castell anomenat Alabric, fundat per
Brigo, quart rei dels primers pobladors d’Espanya. D’aquí ve la primera denominació Alabrigo, en avantDetall del campanar de l’asil Surís (1904).
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A
Alba, de l’

posar-li el nom del comandant de la població, Ala, i el del seu fundador Brigo, talment com ho havia fet en altres instauracions a l’Espanya
lusitana o tarraconense. Així, amb el pas dels anys i amb la fonètica pròpia de la llengua catalana –segons aquell escrit- hauria passat a denominar-se “Alabrich”.
L’escriptor Emili Grahit, en parlar dels guixolencs il.lustres a l’edició de l’Associació Literària de Girona, de l’any 1873 –que serviria de base al
municipi guixolenc per a donar diversos noms de carrers dedicats a personatges locals durant la confecció del Pla Guitart- va incloure com a
insignes vilatans Gerònim de Pau i Abrich, sergent major de batalla, i Pau Abrich, senyor de la casa i castell d’Abrich, que es feren cèlebres
durant les guerres de Flandes.
Certament, a Sant Feliu hi visqué, des d’antigor, una família que als llibres de registre parroquials s’anomena indistintament Albrich i Abrich.
Així, la primera notícia que en tenim és al llibre de baptisme del mes de juny de 1541, quan fou batejada Jerònima, “filla del Sr. Joan Albrich
e de Mado enfrayna, muller sua”. Tenim constància, doncs, de quatre naixements d’aquesta família –tres noies, i un noi, fills de Joan i Gaspar
Albrich- que, per l’edat d’aquell darrer (Joan Albrich) podia haver participat en les guerres de Flandes, l’any 1640. Els trobem inventariats en
diversos actes fins a la mort d’un albat del senyor i mossèn Antoni de Pau Abrich, apotecari de la vila, l’agost de 1604.

Nom del carrer:

Alba, de l’

Inici: carrer de l’Algavira. Final: plaça del Nord.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 28,52 m. Al final: 25,57 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: de la Creu i Nou del Garrofer.
Llargada del carrer: 153 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 23 de
maig de 1877.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: febrer 1878.

Configuració urbanística:

L’important creixement que va experimentar la
població guixolenca al darrer terç del segle XIX, en què s’establí cap al seu sector
nord-oest, seguint el ritme de desenvolupament urbanístic entre els dos importants
vèrtexs constructius d’aquells moments –com ho eren el carrer Nou del Garrofer i el d’en Lloveras (després, de Girona), en un sector conegut com
el Puig-Marí- va propiciar la formació urbana d’aquell indret. Per aquest fet, el mes de maig de l’any 1877, l’ajuntament de la vila va donar la
corresponent autorització a la propietària d’aquells terrenys, Teresa Gorgoll i Agustí, per tal de poder obrir parcialment una nova via urbana –entre
els carrers de la Creu i Nou del Garrofer- i facilitar així l’ordenació constructiva del sector. Hom convení, a més, que aquesta propietària cediria
gratuïtament i d’acord amb les converses mantingudes amb la Comissió de Policia Urbana, el corresponent terreny destinat a via pública.
No seria, però, fins a l’inici de la dècada dels anys noranta del segle passat, que la configuració del carrer prendria definitivament el seu traçat.
D’aquesta manera, a final de 1888, els germans Joan i Josep Fuster i Parera, hereus d’una peça de terra que privava la prolongació d’un tram
del carrer de l’Alba –entre el de la Creu i el de Girona- demanaren a l’administració local que se’ls indemnitzés la part corresponent de la seva
finca, en el cas que es tingués intenció d’allargar la seva urbanització. L’expedient d’expropiació d’aquella part de vial, encara sense executar,
fou acordat a la sessió municipal del 21 de desembre d’aquell any. El vial fou urbanitzat poc temps després.
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A

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de l’Alba fa referència a la primera claror del dia,
just en el precís moment en què la llum del sol comença a definir el seu horitzó. Als Manuals d’Acords de l’any 1877 no hi ha cap
tipus d’informació del perquè d’aquesta definició, malgrat que no seria gens estrany que la situació enlairada d’aquests terrenys,
ben posicionats i en una cota de cap a 26 metres sobre el nivell del mar, els permetés gaudir del naixement del dia. No hem d’oblidar que, en aquells anys, quan hom començà a edificar en aquest sector, el carrer de l’Alba era el més enlairat i distant del nucli
de població.

Nom del carrer:

Algavira, de l’

Inici: carrer Major. Final: amb la interposició paral.lela
del carrer de Girona a l’alçada de la plaça Alabric.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,42 m. Intermèdia: 15,34 m. Al final: 33,06 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Joan Maragall, Nou de l’Algavira, travessia de l’Algavira,
Metges, Lluna, Sol, Santa Magdalena i Alba.
Llargada del carrer: 560 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: reconegut oficialment per l’administració
local i de l’Estat a partir de l’impost per al repartiment del subsidi de comerç i indústria de
l’any 1836.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions): Sector Algavira
(terres en disseminat: 1716), Carrer d’en Querca (1806-1816), Carrer del Valitró o Balitró
(1817-1835). (Llibres d’esponsoris de l’arxiu parroquial): Carrer de la Govira o Algavira
(1754)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 11. Casa Ribas (1881) cantonada carrer Joan
Maragall. Propietari: Agustí Ribas; tècnic: Manuel Almeda i Esteva, arquitecte. Núm. 65. Casa
Irla (1894). Propietari: Josep Irla i Roura; tècnic: Francesc de Paula del Villar i Carmona, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Vilaret (1886) cantonada carrer dels Metges. Propietari:
Miquel Vilaret i Felip, tècnic: Esteve Muxach, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

Quan es va realitzar l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-1719), oficialitzat el 1729, no s’esmentà cap
tipus de consolidació constructiva al sector de l’Algavira. És més, aquesta documentació cadastral fa referència i alhora incideix –fins i tot- en
diversos indrets on només hi ha edificades una o dues cases, com era el cas del sector del Mall (1 casa), Mas Gras (1 casa) o el de la platja de
Mar (3 cases). Tampoc no l’inclou dins del raval de Tueda perquè la seva estructura urbana no s’havia desenvolupat més enllà de l’actual carrer
de la Creu- camí de la Rutlla. En canvi, en el recompte de peces de terra, camps i cases en disseminat, malgrat que no s’especifica si són terres
de conreu o alguna edificació aïllada, surt inventariat el sector de l’Algavira, així com el de Vilartagues, Mascanada, Creu de Sant Pol, Creu d’en
Surià o Pou de Munt. Per tant, és possible que hi hagués, edificada en disseminat, alguna casa dedicada al conreu de la terra, encara que la
zona no es pogués considerar un sector desenvolupat de la població.
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A
Algavira, de l’

És precisament als llibres d’esponsoris parroquials quan es fa la primera referència de la configuració del carrer de l’Algavira, en esposar-se el
6 de gener de 1754 els joves guixolencs Miquel Ribot, d’ofici mariner, i Narcisa Ferrer, “en casa de Pau Vaguer, sita en lo carrer de la Govira”.
De fet, la seva estructuració definitiva com a via pública cal cercar-la entre els anys 1750-1770, quan la seva definició era prou evident segons
un plànol aixecat per la marina francesa pels volts d’aquell darrer any. Així, el carrer de l’Algavira s’enfilava aleshores cap al sector nord de la
població, i mesurava –aproximadament- prop d’un centenar de metres des del camí de la Rutlla fins al seu acabament.
El creixement urbanístic que va experimentar la vila guixolenca fins a mitjan segle XIX va proporcionar la prolongació d’aquell vial –no mancat de dificultats tècniques per les seves diverses rasants que s’anaven entrellaçant- fins a l’alçada del carrer del Sol. D’aquesta manera, al
cens municipal d’habitages de l’any 1858, el carrer de l’Algavira comptabilitzava un total de 38 edificacions, i al padró de veïns de nou anys
després (1867) se sumaven 45 cases, 4 magatzems i 2 fàbriques. La seva definitiva estructuració, però, s’ha de situar entre els anys de 1885 i
1897, quan la seva edificació va arribar a connectar amb el carrer de Girona i la plaça d’Alabric.

Origen i significat del nom del carrer:

El topònim Algavira ha estat al llarg del temps una de les definicions que més han escodrinyat –sense massa encert- diversos historiadors locals. Lluís Esteva i Cruañas, l’any 1986, en donà una versió prou versemblant, quan trobà
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó un manuscrit on es comptabilitzaven diverses peces de terra o “algavires” d’un sector de la població: “algavira
d’en Pellisser que comprèn lo restant de las ditas 6 vessanes i 2/4 d’Anna Rovira i lo hort de Diego Roig”. És, doncs, un document on l’expressió d’Algavira ja s’utilitzava l’any 1668, que és sinònima de mesura de peça de terra o camp.
No obstant això, sorprèn el poc interès que tingué l’administració a denominar així aquest indret; tal vegada en ésser una identificació massa
extensa d’un territori que abraçava des del camí de la Rutlla, al sud; el camí ral d’anar a Girona (actual carrer de les Eres) a l’est; el carrer del
Garrofer, a l’oest; i l’antic camí de la Vall d’Aro (avui part del Nou del Garrofer, entre la baixada del
Puig i la plaça d’Alabric) al nord.
En canvi, com ja he exposat amb anterioritat, no solament els llibres parroquials d’aquella època
(1754-1829) s’entesten a nomenar aquella via urbana com a carrer de l’Algavira, sinó que també a
les escriptures notarials se’l reconeixia com a tal. Aquest és el cas del document signat davant
notari el dia 3 de juliol de 1763, quan Narcisa Blanch, vídua de Domènec Matutano, que havia estat
administrador del reial alfolí de la vila (magatzem de la sal), vengué a Joaquim Comadira, jove
mariner “un tros o sòl de terra per fer-hi una casa, en una peça de terra cultiva anomenada les hortes d’en Bonet y ara de Matutano en lo Arreval de Tueda y territori anomenat de la Rutlla, altrament dit de l’Algavira”.
Fou al cadastre de l’any 1806 quan l’administració local –a instàncies de la hisenda pública de
l’Estat- va reconèixer amb un primer nom el carrer de l’Algavira, anomenant-lo a tots els efectes
“carrer d’en Querca”, per residir-hi allí el patró de mar Jaume Civils, àlies en Querca. Aquesta designació va tenir plena vigència fins a l’any 1817, en què prengué el nom de “carrer del Valitró o
Balitró” fins a l’any 1835. Finalment, al cens sobre el repartiment per al subsidi del comerç i de la
indústria, així com al cadastre de l’any 1836, es nomenà primerament carrer de la “Govira” i, posteriorment i sense que hi hagi hagut cap canvi fins a l’actualitat, carrer de l’Algavira.
Finestra de la casa Ribas (1881).

192

Configuració i denominació dels carrers

Nom del carrer:

Algavira, Nou de l’

Algavira, Nou de l’

A

Inici: carrer de Girona .
Final: carrer de Sant Domènec (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,44 m. Al final: 4,53 m.
Carrers que hi conflueixen: Algavira i Creu.
Llargada del carrer: 58 m (entre els carrers de Girona i Creu. Total
projectat: 127 m) Amplada del carrer: 4,60 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27 de
febrer de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat/segon terç
del segle XVIII.

Configuració urbanística: El carrer Nou de l’Algavira es va formar
a partir de l’expansió urbanística que es realitzà en aquest sector, pels volts
de la meitat o segon terç del segle XVIII, i amb anterioritat a l’any 1770. Aquesta via urbana, recolzada pels dos eixos principals del carrer de
la Creu i, en menor mesura, pel d’en Lloveras (actual de Girona), que avançaven en direcció nord de la població, restava ja completament definida en el seu actual espai. En el cens d’edificis de l’any 1858, a aquest carrer, per la seva particularitat urbana de comptar amb vuit cantonades d’edificació secundària, se li assignaren tan sols 3 habitatges. Així mateix, al padró de veïns de l’any 1867, s’identificaren un total de 4
cases.
Amb el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), aquest carrer havia de prolongar-se a partir del de la Creu, fins a enllaçar amb un petit
vial iniciat de 17 metres de llargada i 4,60 d’amplada, que eixia del carrer de Sant Domènec, conegut més tard com a travessia Cels. Amb l’anul.lació governamental a la totalitat d’aquest planejament l’any 1905, i la manca d’una figura urbanística de caràcter general al llarg de tants
anys, hom va deixar en l’oblit aquesta millora viària que –sens dubte- hauria permès un ús més racional i folgat de la vialitat d’aquest sector
de la població. (Per a més informació vegeu el capítol dedicat al carrer Cels).
Actualment el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Feliu (1985) preveu de prolongar aquest mateix vial, tal com el va projectar l’arquitecte Guitart l’any 1897.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer Nou de l’Algavira suggereix –immediatament- el concepte
d’una configuració urbanística posterior a la del seu predecessor, com ho fou el carrer de l’Algavira. Malgrat això, tot i ésser cert, ambdues disposicions constructives cal considerar-les gairebé coetànies. Així, en el cadastre del 9 d’octubre de l’any 1836, que imposava al veïnatge una
contribució extraordinària de guerra, hom va fer certa diferenciació entre el carrer de la Govira i el de Algavira, encara que no defineix quin
d’aquests dos noms fa referència a la nova via urbana.
Quant a la seva toponímia, per ésser del mateix sector i època, vegeu el capítol dedicat al carrer de l’Algavira.
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Algavira, Travessia de l’ + Álvarez

Nom del carrer:

Algavira, Travessia de l’

Inici: carrer de la Creu.
Final: carrer de l’Algavira.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,59 m. Al final: 5,33 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 28 m. Amplada del carrer: 4,30 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a l’any 1770 i anterior al 1820.

Configuració urbanística: La formació de la travessia de l’Algavira és posterior a la constitució del conjunt de carrers inicialment establerts entre el primer i segon terç del segle XVIII, com ho havien estat els carrers de l’Algavira i Nou de l’Algavira.
D’aquest manera, i prenent com a referència el primer plànol realitzat sobre el conjunt de la població –elaborat per la marina francesa pels volts dels anys
1760-1770- hom pot apreciar que aquesta petita via no estava formada com a tal. No obstant això, si mesurem sobre el dibuix la llargària de l’illa de
cases construïdes entre el carrer Nou de l’Algavira i el seu final, i el comparem amb el Pla Guitart de l’any 1897, podem dir que, per la distància coincideix amb la part sud del carrer o travessia de l’Algavira. Per tant, es pot deduir que un dels seus laterals ja havia començat a ordenar-se.
Malauradament, per la poca fidelitat urbana que mostra el plànol dibuixat per Vacani (1809) sobre la nostra població durant la campanya de
l’exèrcit italià a les ordres de Napoleó, no hi ha cap dada ni gràfic que es pugui prendre com a referència si aquest travesser restava ja configurat amb anterioritat a l’any 1820, en aquesta data ja completament identificat en un plànol cadastral.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació de travessia de l’Algavira no apareix normalitzada fins al cens d’habitatges
del 27 de febrer de 1858, que comptabilitza una sola edificació. Aquest nomenament deuria ésser tan recent i de poca transcendència que, a
la confecció del Pla Gallart del mes de novembre d’aquell mateix any, malgrat sortir grafiat com a un vial de la població, no se li adjudicà cap
denominació dins la relació de carrers d’aquella planificació.
Quant a la seva toponímia, per ser del mateix sector, vegeu el capítol dedicat al carrer de l’Algavira.

Nom del carrer:

Álvarez

Inici: carretera de Palamós. Final: carrer d’Andorra (parcialment obert i sense urbanitzar).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 11,65 m. Al final: 11,71 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 68 m. (Totals projectats: 177 m.) Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de
1896.
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Àlvarez + Àngel Guimerà

A
Mariano Álvarez de Castro.

Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona d’eixample del Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu, de 1897. Aquesta via, bàsicament dissenyada per a la connexió del sector de Calassanç, és una de les que encara resta per a executar en la seva totalitat
Origen i significat del nom del carrer: Quan, a la sessió del 30 d’octubre de 1896,
s’aprovà el conjunt de denominacions per a les noves vies urbanes –86 carrers i 9 places- que
preveia la redacció del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart, una part d’aquestes foren dedicades a fets i personalitats relacionades amb la Guerra del Francès (1808-1814): Dos de Maig,
Bailén, Milans, Narcís Massanas, etc. El carrer d’Álvarez, doncs, fa clara referència al militar i
governador de la ciutat de Girona general Mariano Álvarez de Castro (Burgo de Osma 1749Figueres 1810), que va defensar la ciutat gironina durant el tercer setge que hi feren les tropes
del general Saint Cyr (maig-desembre de 1809).
Per tant, creiem que aquesta via, per tal de tenir el seu nom correctament identificat, hauria
d’adoptar el nom complet del seu personatge: carrer d’Álvarez de Castro.
Nom del carrer:

Àngel Guimerà

Inici: carrer de Sant Ramon. Final: plaça de l’Empordà.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,88 m. Al final: 7,16 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de Sant Ramon i travessia de Sant Isidre.
Llargada del carrer: 195 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
10 de novembre de 1932.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions): Carrer Nou de Sant Ramon (1858-1932). (popular sense tenir
cap tipus d’oficialitat): Carrer de les Banyes (s. XIX)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 21. Casa Calzada (1897) actual
Molas. Propietari: Josep Calzada i Gruart; tècnic: Francesc del Villar i
Carmona. Núm. 48. Casa Alsina (1883). Propietari: Ferriol Alsina; tècnic: Manuel Almeda i Esteva, arquitecte. Núm. 50. Casa Alsina (1897)
actual Vicens Batet. Propietari: Ferriol Alsina; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Calvet (1879)
Propietari: Agustí Calvet; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Ampliació i reforma fàbrica Planellas (1894). Propietari: Benet
Planellas i Cia; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres.
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A
Àngel Guimerà

Configuració urbanística: L’establiment d’una nova zona d’eixample de la població entre el Drassanal (actual rambla del Portalet) i els camps
de llevant durant la meitat del segle XVIII va donar pas al creixement urbanístic d’un ampli sector, que hom pot delimitar entre el sorral de davant
mar (avui passeig dels Guíxols fins a l’alçada de l’actual carrer de Zamenhof), i el camí ral d’anar a Palamós (carrer Joan Maragall). D’aquesta manera es va formar una nova barriada on es disposaren ràpidament els carrers de Sant Roc, Sant Ramon i l’anomenat Nou de Sant Ramon (actual Àngel
Guimerà) que enfilava la seva obliqua alineació en direcció cap al camí ral de Palamós. La seva progressió constructiva, però, definiria primerament
la banda nord d’aquest vial -allà pels volts del primer decenni del segle XIX- just fins a trobar la intersecció de la riera de Tueda, actualment formada per la plaça Empordà. Aquest vial, però, no quedaria completament formalitzat com a carrer fins ben passat el darrer terç d’aquell segle.
Així, a la sessió municipal del 23 de setembre de 1875, l’ajuntament va acordar d’amonestar el propietari Francesc Lladó “para que proceda
desde luego a desembarazar la calle Nueva de Sant Ramón, que la obstruye en parte con pilas y otros obstáculos colocados junto a la huerta de su propiedad”.
Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer Nou de Sant Ramon va venir determinat per ésser la primera
via urbana que es va constituir després de formalitzar-se el carrer de Sant Ramon, a meitats del segle XVIII. No obstant això, la definició específica de Nou de Sant Ramon no es va aplicar oficialment fins a la redacció del pla geomètric de Josep Gallart (1858). Malgrat això, els documents cadastrals i administratius de l’època varen mantenir aquesta via urbana dins dels conjunt d’habitatges del raval de Tueda, fins ben
entrada la meitat del segle XIX.
Curiosament, però, la designació popular que es donava a aquesta via a la població –tal vegada per ésser reconeguda d’una o altra manera- fou la
del carrer de les Banyes, una nominació que probablement feia referència a un fet concret d’aquest indret. Segons la versió que l’amic Lluís Palahí
i Xargay va sentir contar a la gent gran del carrer, hom situava l’al.lusió del nom de ”les Banyes” durant l’època de la Guerra del Francès (18081814), en haver-se incrustat a la paret d’una casa una sèrie de corns o banyes, on es fermaven les brides dels cavalls. El cert és que hi hagué –fins
no fa gaires anys- una inscripció encastada al mur de tancament d’un pati, justament a l’inici del carrer, on es podia llegir: “calle de la vañas”.
En temps de la Segona República es varen canviar diversos noms de carrers de llarga tradició a la nostra ciutat. Fou a la sessió del 10 de
novembre de l’any 1932, quan s’acordà de substituir un total de 20 designacions de vies urbanes, la
majoria d’elles relacionades o dedicades a un sant en concret. D’aquesta manera, el carrer Nou de Sant
Ramon va ésser nomenat d’Àngel Guimerà.
Poc després d’acabar-se la Guerra Civil espanyola (1936-39), l’ajuntament de la ciutat, d’acord amb una
disposició del ministerio del Interior, va remetre una proposta de substitució de 29 noms de carrers que
hom considerava “sectarios y de un evidente agravio a los principios inspiradores del Glorioso
Movimiento Nacional”. Així, el carrer d’Àngel Guimerà va passar a denominar-se novament “calle Nueva
de San Ramón”, malgrat que pocs dies després, al ple del 8 de juliol de 1939, es féu una rectificació i
s’acordà de mantenir el nom de Guimerà en aquest carrer.
Àngel Guimerà i Jorge. (Santa Cruz de Tenerife 1845-Barcelona 1924). Dramaturg i poeta català.
Establert a Barcelona definitivament l’any 1872 es donà a conèixer en el món de les lletres i participà
assíduament als jocs florals de la ciutat comtal. Catalanista afiliat a l’associació “Jove Catalunya”, fou
un dels redactors de les bases de l’Assemblea de Manresa. La seva obra literària és una de les més representatives del teatre català: La festa del blat (1896), Terra baixa (1897) o La filla del mar (1900).
Àngel Guimerà.

196

Configuració i denominació dels carrers

Nom del carrer:

Anselm Clavé

Anselm Clavé

A

Inici: plaça del Mercat Final: rambla d’Antoni Vidal

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,70 m. Al final: 4,02 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Especiers, Sant Joan i Sant Pere.
Llargada del carrer: 85 m. Amplada del carrer: 6 m. (entre el carrer
de Sant Joan i rambla d’Antoni Vidal) 7 m. (mitjana d’amplada entre la
plaça del Mercat i el carrer Especiers)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 16
de juliol de 1907
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions):
Carrer d’en Camps (primer cens 1360) Carrer Major (1716-1867)
Carrer Major Antic (1867-1907) (llibre d’esposoris parroquials): Carrer
Major (1680)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 2-6. Mercat cobert municipal (1930). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm. 20 Casa
Sicars (1880), cantonada rambla d’Antoni Vidal. Propietari: Manuel Sicars; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte.

Configuració urbanística: El carrer d’Anselm Clavé –antigament conegut com a carrer Major o Major Antic- forma part de la segona gran expansió urbanística que experimentà el nucli medieval guixolenc, entre final del segle XIII i meitat del XIV. El seu àmbit territorial se
situà entre l’actual perímetre que delimita els carrers de Joan Goula fins a la rambla d’Antoni Vidal (d’oest a l’est) i de la placeta de Sant Joan
al passeig del Mar (de nord a sud). Aquest assentament urbà vingué precedit per la decisió de desplaçar-se des del primer nucli rural (raval del
monestir), molt probablement a les darreries del segle XII, en direcció cap als camps de llevant i travessar, d’aquesta manera, a l’altre costat
de la riera. S’iniciava així, doncs, un nou establiment de la població que permetria el seu desenvolupament urbanístic, d’acord amb les necessitats i possibilitats del moment. Per altra banda, hi ha constància que, a mitjan del segle XIV, la seva configuració urbana estava ja ben determinada.
L’antic carrer Major va esdevenir ràpidament una via important de pas i connexió entre el centre urbà –la Plaça- que amb la seva puixança
social i comercial s’havia convertit en el nucli principal de l’activitat social de la vila, i el raval de Tueda, fora muralles. Per aquest motiu, i per
tal d’ésser el nus viari més determinant per a la comunicació d’ambdues demarcacions, s’hi bastí –tot afrontant amb el carrer- la torre amb
portalada que donava accés a l’interior de la vila emmurallada que seria coneguda com a Portal del Peix. El seu enderroc, conjuntament amb
la totalitat del sistema defensiu guixolenc, va tenir lloc el mes de setembre de l’any 1696, durant l’ocupació de l’exèrcit francès a les ordres
del duc de Vendôme.
Quan es realitzà el primer esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729, hom comptabilitzà un total de 15 cases edificades
en el carrer Major (actual Clavé). En canvi, al cens municipal d’habitatges de l’any 1858, s’identificaren un màxim de 14 cases, augmentant
fins a 16 habitatges en el padró de veïns de 1867. Vint anys després, a l’expedient parcel.lari del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart (1897),
es van atribuir a aquest carrer un total de 18 edificacions, 10 de les quals es van considerar construccions antigues.
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Anselm Clavé

Origen i significat del nom del carrer: La primera denominació que hom identifica amb aquest carrer és al cens de població de
l’any 1360, que constata els 230 focs o habitatges construïts i més d’un miler d’habitants a la població de Sant Feliu. Aquesta via, doncs, s’anomenà “lo carrer d’en Camps ab les traverses tro a la plassa major”. Cal esmentar que quan no hi havia una toponímia específica en un carrer
–com ho era l’anomenat de “l’Espital”, per haver construït allí l’antic hospital de la vila (avui carrer de Sant Joan)– se solia utilitzar el nom de la
persona més coneguda que hi residia o, fins i tot, aquella que hi tenia la propietat més important, malgrat no estar-hi domiciliada. Per això, hem
de creure que la primera definició de l’actual carrer d’Anselm Clavé, “lo carrer d’en Camps”, obeïa originalment a aquesta situació.
No és, però, fins a un document parroquial del segle XVIII (Llibre d’esposoris 1576-1700), quan es defineix aquesta via urbana del nucli medieval fortificat com a carrer Major. Es tracta del casament realitzat a la casa del doctor Pellicer “situat en lo carrer Major” el dia 24 de febrer de
1680. Anys més tard, l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-1719), així com el cens d’habitatges i el pla geomètric de Josep Gallart, ambdós de l’any 1858, mantingueren encara la denominació única de carrer Major. No seria fins al padró de veïns de l’any 1867, que l’administració va voler diferenciar les dues vies que s’afrontaven separades només pel carrer dels Arbres (actual rambla d’Antoni Vidal) i que les identificà com a carrer Major Antic (Anselm Clavé) i carrer Major del Centre (actual carrer Major).
El mes de juliol de 1907 l’entitat orfeonística local Orfeó Gesòria es va adreçar a l’Ajuntament per tal que donés el nom d’Anselm Clavé a una
via urbana de la ciutat. Així, a la sessió municipal del dia 16 d’aquell mateix mes, la corporació va acordar “substituir el nombre de calle Mayor
Antigua por el de Clavé, como resultado de la instancia al efecto presentada por el Orfeón Gesoria y merecido tributo de alta estima al esclarecido poeta y compositor musical”.
De fet, el moviment coral i orfeonístic que hi hagué a Sant Feliu d’ençà la primera formació -fonamentat en els cors d’Euterpe de Clavé i sota el lema
“Progrés, Virtut i Amor”- hom l’ha de considerar força beneficiós per al desenvolupament musical i associacionista de la població: Orfeó de la Vila (1879);
coral Avant (1891); coral Gesòria (1891); Orfeó Gesòria -fusió de les corals Avant i Gesòria- (1903) o l’Orfeó Llevantí (1903). Per això, l’entitat més important de la ciutat, aprofitant una gala-concert a Sant Feliu de diverses agrupacions orfeonístiques, proposà d’incloure el seu nom en el nomenclàtor guixolenc. No en va Anselm Clavé havia visitat la nostra població durant l’estiu de 1861, convidat per un grup de vells cantaires guixolencs. Segons conta la
tradició, Clavé s’inspirà en contemplar un llagut carregat amb abundant calada per, allí mateix, escriure les primeres notes de l’obra Els Pescadors.
Josep Anselm Clavé i Camps (Barcelona 1824-1874). Músic, poeta i polític. S’inicià en el món de la música tot cantant, als seus disset anys, per
tavernes i cafès acompanyat d’una guitarra. Afiliat de ben jove al partit republicà d’Abdó Terrades, va prendre part en la revolta contra el general Espartero. Embrancat en la idea de sostreure els obrers de l’ambient
deplorable de les tavernes de l’època, aconseguí de formar la seva primera agrupació coral anomenada
L’Aurora, l’any 1845, que es transformà successivament en la La Fraternitat (1850) i L’Euterpe (1857).
Ben aviat, aquest moviment associacionista que Clavé va impulsar es propagà ràpidament i amb gran èxit
per tot el Principat i el País Valencià. A partir de l’any 1854, Clavé va començar a escriure diverses peces
musicals. En destaquen Les flors de maig (1859), Els néts dels almogàvers (1860), Els pescadors (1861) o La
verema (1862). Afrontat aferrissadament al capità general Juan Zapatero, fou confinat a les Balears el
1856, malgrat que, al cap de poc temps, retornà clandestinament a Barcelona. Empresonat novament
l’any 1867 a Madrid, recuperà la seva llibertat l’any següent, en triomfar la Revolució, circumstància que
el féu militar al Partit Federal i, posteriorment, com a membre de la Junta Revolucionària.
L’any 1873, Clavé va ser nomenat constitucionalment president de la Diputació Provincial de Barcelona;
diputat a Corts Constituents i governador civil de Castelló de la Plana (1873) i de Tarragona (1874).
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Nom del carrer:

Antoni de Capmany

Antoni de Capmany

A

Inici: carrer de l’Hospital Final: carrer de Santa Magdalena

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,46 m. Intermèdia: 6,41 m. Al final: 9,86 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Mercè, Concepció, Pecher, plaça de Pecher, Llibertat,
Francesc Jofre i Salvador Vidal.
Llargada del carrer: 394 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal de 3 d’octubre de 1862.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre de 1864 (cantonada al carrer de
l’Hospital.
Construccions característiques: Núm. 2-6. Casa Bordas, cantonada al carrer de l’Hospital
(1864). Propietari: Benet Bordas; tècnic: no hi consta. Núm. 5-7. Casa Girbau (1899).
Propietari: Narcís Girbau i Serra; tècnic: Francesc Salvat, mestre d’obres. Núm. 9-13. Casa
Girbal (1865). Propietari: Manuel Girbal; tècnic: no hi consta. Núm. 22-26. Casa Maruny
(darreres) (1909). Propietari: Josep Maruny i Puigmiquel; tècnic: General Guitart i Lostaló,
arquitecte. Núm. 31. Casa Lloret (1909) actual família Mias-Curto. Propietari: Josep Lloret i
Garrigosa; tècnic: Martí Sureda i Vila, arquitecte. Núm. 76. Casa Sentí (1898). Propietària:
Francesca Sentí de Roca; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Núm. 80. Casa Pecher (189899). Propietari: Robert Pecher; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Construccions
característiques enderrocades: Antic edifici del col.legi de les germanes carmelites (1880).
Reforma col.legi i construcció església (1911). Tècnic: Bernardí Pijoan, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Brugada (1894), cantonada al carrer de la Llibertat. Propietari: Tomàs Brugada i Rifà; tècnic: Miquel Pascual i Baguer, arquitecte.

Configuració urbanística:

La projecció del carrer Antoni de Capmany va ésser dissenyada parcialment pel mestre d’obres Josep
Gallart, al seu plànol geomètric de la població datat pel mes de novembre de l’any 1858. La seva disposició, però, només preveia la formació
d’una via urbana d’una longitud de 212 metres, just fins a trobar la riera de Sant Amanç –límit natural de les hortes més properes al nucli
urbà- i que el considerà com un eixample privilegiat dins l’ordenació urbanística de la població.
Malgrat que el pla Gallart no va obtenir la seva respectiva aprovació, l’Ajuntament va seguir en tot moment els seus criteris tècnics quan, a la
sessió municipal del 19 de setembre de 1862, els hereus de Muitg i Durban varen demanar que se’ls assenyalés la porció de terreny que havia
d’ocupar “la nueva calle que deben abrir en el terreno de su propiedad que poseen al mediodía del hospital de pobres y enfermos de esta villa”.
Sembla, doncs, que l’obertura va realitzar-se immediatament. Així, un mes després de la demanda, la Corporació va autoritzar Rosa Surís de
Muitg i Joan Romaguera per tal de tancar amb paret la seva finca alineada amb el nou carrer, condicionant-la a la supervisió de la Comisión
de Ornato Público.
La primera edificació que va cenyir-se a la línia del pla Gallart va ser la de l’indià Benet Bordas –guixolenc afincat a Barbatano, a l’illa de Cubal’octubre de 1864, quan construí un bell immoble al carrer de l’Hospital, cantonada al d’Antoni de Capmany. Tot seguit s’alçaren diverses edificacions seguint aquella alineació en direcció nord: Manuel Girbal (1865), Pere Mas (1867), Salvi Gispert (1869) o Domènec Xarrié (1870).
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A
Antoni de Capmany

L’any 1871, l’arquitecte provincial Félix de Azúa i Gasque va realitzar un projecte per a l’obertura i rectificació de diversos carrers propers a la
carretera provincial de Girona. El carrer d’Antoni de Capmany restava aleshores urbanitzat fins a la cantonada nord del carrer de la Concepció.
D’aquesta manera, Azúa va projectar la seva prolongació tot salvant la riera de Sant Amanç i creuant pel bell mig de les hortes Roig, Comadira,
i de la pubilla Jupa, fins a trobar una altra alineació que, amb el temps, esdevindria el tram nord-oest del carrer de Santa Magdalena (Antoni
de Capmany- carretera de Girona).
El curs de la riera de Sant Amanç, però, es convertí en una barrera física gairebé insalvable per al desenvolupament urbanístic d’aquest sector. Les continuades demandes dels propietaris dels solars –Bernich, Sala, Muitg- de poder edificar a partir de l’any 1872, no donarien l’efecte desitjat fins vint anys després. Fins i tot l’enginyer i benefactor d’arrels guixolenques Enric Heriz, comprenent la millora que això comportaria a la població, va adreçar, el mes de setembre de l’any 1880, una carta a l’alcaldia en què s’oferia a sufragar l’import total de la construcció del pont, sempre i quan la seva amplada fos de 6 metres: “...si D. Eliseo Forest, cuando fue alcalde de este Municipio, no lo hubiera
reducido a 4 aproximadamente, apropiándose 2 metros y exponiendo al pueblo a una inundación por las calles de Campmany y de la Pelota”.
Malauradament, la negativa de l’Ajuntament a prendre aquella nova alineació va fer abandonar definitivament la idea de finançar la construcció del pont del carrer d’Antoni de Capmany, que hauria permès –sens dubte- d’iniciar l’eixample constructiu d’aquest indret una dotzena d’anys abans del que ho va fer.
L’any 1884, divuit propietaris particulars –dels quals cal esmentar Joan Casas, Enric Heriz, Salvador Villà i Francesc i Gaietà Ferrer- varen signar
un escrit on demanaven a l’Ajuntament que iniciés, sota la seva supervisió, el corresponent expedient d’expropiació forçosa de les hortes d’Eliseu
Forest, Joan Roig i Consol Roig i Oliva, per tal de poder prolongar el carrer d’Antoni de Capmany fins al de Santa Magdalena. No tinc constància que la corporació local aprovés, denegués o deixés en suspens aquesta sol.licitud; en canvi, sí que he trobat un expedient tècnic que fa
referència a la construcció del pont de fusta per salvar la riera en aquest carrer, realitzat quatre anys després pel mestre d’obres Pere Pascual i
Baguer. Tot i això, no seria fins a la sessió del 15 d’abril i 11 de maig de 1892 que l’Ajuntament assumiria com una millora indispensable per a
la població la prolongació del carrer d’Antoni de Capmany, condicionat per l’Exposició de Belles Arts situada a la fàbrica dels germans Ferrer. I,
de retruc, s’acordà també la construcció del polèmic pont, que fou projectat per l’arquitecte Guitart aquell mateix any.

Origen i significat del nom del carrer:

A la sessió municipal del 3 d’octubre de l’any 1862, l’ajuntament guixolenc va dedicar
aquesta nova via urbana a la memòria “del honrado y distinguido nombre de D. Antonio de Capmany, oriundo de esta villa, célebre escritor y
nombre que enriquece los faustos de Cataluña”. El personatge tenia unes evidents arrels guixolenques que –per part de pare i mare- li havien
tramès de les antigues nissagues dels Capmany i Surís de Sant Feliu. No en va un seu avantpassat, Jaume Geroni de Capmany de Montpalau,
nascut a la nostra vila l’any 1632, obtingué el títol de cavaller (1671) durant el regnat de Carles II. Els Capmany, doncs, originaris de Sant Feliu,
hi residiren ininterrompudament fins al 1753, en què morí el reverend Pere de Capmany.
Antoni de Capmany de Montpalau i Surís (Barcelona 1742-Cadis 1813). Historiador, filòleg, polític i militar. Estudià humanitats a la ciutat
comtal i, als seus divuit anys, ingressà a l’exèrcit i assolí el grau de segon tinent durant la campanya de Portugal (1762). Allunyat definitivament de la carrera d’armes el 1770, es traslladà a Sierra Morena per col.laborar intensivament en el repoblament d’aquella zona, amb la instal.lació d’una colònia de camperols catalans. Allí va conèixer una dama andalusa amb qui es va casar al cap de poc temps. L’any 1775,
Capmany va fixar la seva residència a Madrid i ocupà diversos càrrecs de l’administració de l’Estat. Fou director i màxim responsable de l’Arxiu
Reial de Catalunya (1802). Durant la Guerra del Francès, va residir a Sevilla i col.laborà enèrgicament en l’organització de les Corts de Cadis
(1810).
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Antoni Ferrer

A
Antoni de Capmany de Montpalau.

Antoni de Capmany va ésser diputat de l’Ajuntament de Barcelona a Madrid; diputat a Corts per
Catalunya; membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Catalunya i redactor destacat de la Gaceta del
Gobierno. Emmalaltit greument de pesta, morí i fou enterrat a la ciutat de Cadis l’any 1813. El 1854,
les seves despulles foren exhumades i traslladades amb tota solemnitat fins a la ciutat de Barcelona,
on reberen novament sepultura.
Capmany és autor de diverses obres erudites. Així, fou partidari d’escriure la història amb la major documentació possible, i amb una correcció d’estil i normes gramaticals no gaire corrents per aquella època. Malgrat
això, sempre va escriure en castellà i deixà un xic de banda la seva llengua materna; un idioma –segons ell“provincial y muerto hoy para la república de las letras”. En canvi, elogià fermament les institucions catalanes
medievals i mostrà tota la seva estima i interès per l’art gòtic que va florir a Catalunya. Les seves obres resten
emmarcades dins el context històric-filològic i gramatical: Discursos analíticos sobre la formación i perfección
de las lenguas (1776); Filosofia de la elocuencia (1777); Discurso económico-político en defensa del trabajo
mecánico de los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares, conservación de las
artes y honra de los artesanos (1778); Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos reyes de Aragón y diferentes príncipes infieles del África, y de
Asia desde el siglo XIII al XV (1786); Ordenanzas de las armadas navales de la corona de Aragón (1787); Código de las costumbres marítimas de Barcelona
(1791); Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar (1807); Centinela contra franceses (1808). La seva obra més transcendental és –sens dubte- l’edició de les Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792).

Nom del carrer:

Antoni Ferrer

Inici: Carrer d’Aden Final: Intersecció dels carrers Pere Caimó i Garceny
(parcialment obert fins el carrer Manel Sala i Boada).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 42,98 m. Intermèdia: 31,52 m. Al
final: 23,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Huguet, Carretera de Girona, Hernán
Cortés i Manel Sala i Boada.
Llargada del carrer: 272 m (total projectats 294 m). Amplada del carrer:
8 m (entre el carrer Pere Caimó i la carretera de Girona) 7 m (entre la carretera de Girona i el carrer d’Aden).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: (amb anterioritat al Pla
Guitart): Fàbrica de Sebastià Cateura (1889). (Primer habitatge després de l’aprovació del Pla Guitart): març 1901.
Construccions característiques: Edificis industrials: Fàbrica Cateura (1889) cantonada sud amb el carrer Huguet. Propietari: Sebastià
Cateura i Freixenet, després de Cadillac i Cia. (1908); tècnic: no hi consta. Fàbrica Presas (1907) cantonada nord amb el carrer Huguet (actual
Traschsler 2). Propietari: Feliu Presas i Vall-llovera; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Rigau, Torres i Massós (1916) cantonada carretera de Girona (actual Trachsler 1). Propietari: S.A. Rigau, Torres i Massós; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
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A
Antoni Ferrer

Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona d’eixample nord del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló, l’any 1897. Amb anterioritat, però, ja s’havia edificat la façana lateral de la fàbrica de Sebastià
Cateura –amb entrada principal pel carrer d’Huguet- tot coincidint amb els límits de propietat de les finques de Cateura i de Joan Juanico.
Això va condicionar l’ordenació viària dissenyada per Guitart, en haver de respectar l’edificació lateral i la paret de tanca del veí, fet que l’obligà a donar un màxim d’amplada de set metres, entre la carretera provincial i la prolongació del carrer d’Aden. En canvi, en la seva part oest
d’aquesta via urbana -avui situada entre la carretera de Girona i el carrer d’Hernán Cortés- l’arquitecte Guitart va optar per afectar directament amb la prolongació del futur carrer, dues cases de la carretera i una petita masia propietat de Maria Cruz, vídua Cabarrocas, amb una
amplada total de vuit metres.
Malgrat això, l’execució i demolició d’aquestes cases acarades a la carretera de Girona, que tan sols deixaven un petit corredor d’uns dos metres
d’amplada per anar fins al camp de l’Oliva (carrer Hernán Cortés), no tingué lloc fins noranta-tres anys després de l’aprovació del Pla Guitart,
concretament pels volts de l’estiu de l’any 1990. No obstant aquesta millora, encara manca acabar de connectar aquest carrer amb la intersecció de les prolongacions dels carrers de Pere Caimó i de Garceny, que donin finalment la corresponent continuïtat i racionalitat viària a
aquest sector de la població.
Origen i significat del nom del carrer: La designació d’aquest carrer està dedicada a l’il.lustre guixolenc doctorat en dret Antoni
Ferrer (Sant Feliu de Guíxols 1564-Milà 1634), que va exercir el càrrec de Gran Canceller de l’Estat a Milà, entre els anys de 1619 a 1634. Fill
d’una família benestant guixolenca –el seu pare era un important mercader de la població- fou batejat a la nostra ciutat el 5 de març de 1564.
Als seus vint-i-nou anys exercia ja com a jurista de reconegut prestigi a Barcelona, malgrat que no seria fins a l’any 1619 –en temps de Felip
III i del duc d’Uceda- quan va ser nomenat Gran Canceller a Milà. De fet, Antoni Ferrer es va convertir en la segona autoritat de l’Estat, després del governador Gonzalo Fernández de Córdoba, i amb més atribucions i competències que el mateix Vicari de Provisió i el Capità de
Justícia.
L’any 1624 –en ple regnat de Felip IV i del govern del comte-duc
d’Olivares- es casà amb la marquesa d’origen milanès Lucía Litta,
nascuda Cussani, vídua del marquès d’Agostino Litta. Quatre anys
després i mentre el governador Fernández de Córdoba dirigia les
operacions del setge de Casale Montferrato, Antoni Ferrer va haver
de fer front al tumult de Sant Martí, el responsable del qual era el
noble milanès Francesco Melzi d’Eril, Vicari de Provisió.
En diverses ocasions Ferrer va haver de governar la ciutat en absència del seu màxim representant, en moments de veritable tensió i
cruesa. Per les seves dots de comandament, lleialtat i equanimitat
en tots els afers al seu càrrec, se li concedí el títol de ciutadà honrat de Milà, a final de l’any 1632. Antoni Ferrer va morir a la ciutat
de Milà l’any 1634, en ple exercici del seu alt càrrec d’estat.

Signatura d’Antoni Ferrer.
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Nom de la rambla:

Antoni Vidal

Antoni Vidal

A

Inici: placeta de Sant Joan Final: passeig del Mar

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,54 m. Al final: 4,89 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carreró de Sant Pere, carrer de la Rutlla, carrer
Estret, carrer Jacint Verdaguer, carrer Anselm Clavé i carrer Major.
Llargada del carrer: 243 m. Amplada del carrer: 20 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DE LA RAMBLA: sessió municipal del 30 d’agost
de 1889.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions): Dins el conjunt del raval de Tueda (1360-1805) Portal del Peix (1806-1818) Carrer dels Arbres
(1834-1889) (llibres d’esposoris parroquials): Primeres definicions com a carrer dels
Arbres (1748-50); Carrer de la Rambla (1749); Portal del Peix (1753); definitivament
com a carrer dels Arbres (de 1758 en endavant).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ A LA RAMBLA: final del segle XIII, inici del
XIV.
Construccions característiques: Núm. 8-10. Casa Maury (1872). Propietari: Ramon
Mauri i Molinas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 12-14. Casa Vidal
(anterior any 1863). Propietari: Salvador Vidal i Vicens; tècnic: es desconeix. Núm. 2022. Edifici de La Caixa (1922). Propietari: Caixa d’Estalvis i de Pensions; tècnic: Rafael
Masó i Valentí, arquitecte. Núm. 24. Casa Bonet (1894). Propietari: Domènec Bonet i
Farriol; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Núm. 26. Casa Güitó (ampliació 3r, pis 1894) Propietària: Dolors Güitó de Ramon; tècnic –de l’ampliació- Francesc
del Villar i Carmona, arquitecte. Núm. 46-48. Casa Daltabuit i casa Roura (1868). Avui
ambdós habitatges formen part de la casa Vilaret. Propietari (núm. 46): Francesc Daltabuit; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
(núm. 48). Propietari: Josep Roura; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 43. Casa Viader (1902). Propietari: Octavi Viader;
tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 17. Casa Sicars (1880) cantonada carrer Anselm Clavé. Propietari: Manuel Sicars; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Construccions característiques enderrocades: Sastreria Terrades (1897). Propietari:
Josep Terrades; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Edifici del Cineorama (1907). Propietari: Joan Alsina i Pou; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: La formalització de la rambla d’Antoni Vidal –com a espai urbà rudimentari- va venir determinada amb la
segona expansió urbanística que es produí entre final del segle XIII i començament del XIV, en establir-se un nou assentament en direcció als
camps de llevant –entre l’actual carrer de Joan Goula i el que avui defineix les façanes est de la rambla d’Antoni Vidal (d’oest a est), i des de
la placeta de Sant Joan fins a l’actual passeig del Mar (de nord a sud). De fet, aquest indret no era més que un escorranc natural que limitava amb el fossar del mur que protegia la vila emmurallada i que, malgrat no poder ésser considerat com una riera, recollia les aigües pluvials
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que lliscaven per una topografia força accidentada –sector del Puig- fins arribar a mar. D’aquesta manera, el que ara mateix reconeixem per
“la rambla”, antany restava emplaçat fora muralles del nucli medieval, i, com a tal, l’any 1360 ja se l’anomenava raval de Tueda.
La seva àmplia disposició, però, fou motivada per la destrucció de les fortificacions l’any 1696, quan les tropes franceses comandades pel duc
de Vendôme volaren indiscriminadament els murs i fossars guixolencs. Això va produir immediatament una nova concepció de la distribució
urbana de la població, en trobar-se comunicats el centre urbà i dos importants ravals: de Tueda i del Monestir. La pugna, però, per apropiarse de l’espai lliure que això comportà –futur emplaçament del carrer de la Notaria i de l’Hospital, així com el de la rambla d’Antoni Vidalenfrontà obertament i durant molts anys els dos poders locals: la universitat i l’abat de monestir. Finalment hi hagué –sembla- una repartició acordada: l’abat del monestir guixolenc va cedir a la vila tot aquell espai entre l’actual placeta de Sant Joan i la torre vella davant del sorral
(actual rambla d’Antoni Vidal), on s’havien construït entre els anys 1716 i 1720 quatre importants vaixells. A canvi, rebé un cens anual per part
del municipi com a compensació i, poc després, aconseguí el domini directe dels terrenys on es bastirien tres illes de cases, que formarien els
futurs carrers de la Notaria i de l’Hospital.
Amb la consolidació definitiva del teixit urbà del raval de Tueda a mitjan segle XVIII (rambla A. Vidal-rambla del Portalet), l’espai de la rambla
es convertí en un àmbit d’equilibri territorial entre la zona del nucli antic i el nou eixample. I, amb el temps, aquest indret va anar prenent protagonisme en la dinàmica del districte, fins esdevenir el vial urbà més important de la població.
L’any 1838 es va formalitzar l’expedient tècnic i administratiu per a l’enderroc i nova construcció de les peixateries del carrer dels Arbres, cantonada al carrer Major. Això comportava d’alinear –també- diverses edificacions mal engiponades del sector est, tot reculant unes i avançant
d’altres, per assolir un arrenglerament uniforme ben estructurat. La construcció que havia d’endarrerir-se més era, precisament, l’edifici de les
antigues peixateries amb una mitjana d’uns quatre metres i mig cap endins. Aquesta va ser, doncs, la primera actuació urbanística a Sant Feliu
que projectava la corporació local, partint d’un estudi tècnic-administratiu. Malgrat això, no s’arribà pas a concretar la seva execució, i s’hagué d’esperar a un nou projecte redactat l’any 1852 per l’arquitecte provincial Martí Sureda. L’alcalde Rafael Patxot va presentar l’expedient
de rectificació del carrer dels Arbres, a la sessió del 19 d’octubre d’aquell any, motivat pel fet que “...la calle más céntrica y la más espaciosa
de la población; más importante si no fuese, com es ahora, la más informe de todas las del pueblo. Ha considerado asimismo, una aventajada anchura que la convierte en el más bello aspecto y preferencia de la villa”.
Certament, l’ajuntament guixolenc no preveia –per altra banda- d’invertir gaires despeses en la urbanització de la nova via urbana. Així, el producte íntegre del que havien de pagar els propietaris que avancessin amb les noves alineacions serviria per sufragar les indemnitzacions i serveis corresponents. No obstant això, hi hagué certa oposició per part del veïnatge afectat, motiu pel qual l’arquitecte Sureda va haver de redactar un nou expedient, més avantatjós i menys perjudicial per als interessos d’aquells propietaris, que obtingué la seva aprovació el 27 de
desembre de 1853. Finalment, l’any 1855, i durant la presidència de l’alcalde Jaume Lloveras i Rivas, es procediria a l’enderrocament d’aquelles antigues peixateries.
A començament de l’any 1883, l’Ajuntament va encarregar al mestre d’obres gironí Tomàs Carreras la confecció d’un expedient de modificació de les alineacions del sector sud –en realitat eren les de l’oest, entre la casa de Josep Tenezé (actual casa Cendrós) i la de Ferran Gispert i
Romaguera, ara dins l’àmbit de la placeta de Sant Joan, cantonada al carrer de Sant Pere- que fou aprovat a la sessió municipal del 22 d’agost d’aquell mateix any.
Amb aquesta darrera actuació, la rambla d’Antoni Vidal comptava amb els elements tècnics fonamentals per convertir-se en la via comercial
més important de tota la població, i tan sols el Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897) acabaria de perfeccionar la seva darrera configuració.
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Antoni Vidal

A
Antoni Maria Vidal i Calzada.

Origen i significat del nom del carrer:

Com ja he exposat amb anterioritat, l’espai que avui identifiquem com a rambla d’Antoni Vidal restava antigament
inclòs dins l’àmbit del raval de Tueda, fins gairebé la meitat del segle XVIII. És, doncs,
precisament als llibres d’esposoris del nostre arxiu parroquial de l’any 1748, quan
tenim coneixement de la primera notícia de la identificació del carrer dels Arbres –molt
probablement perquè en aquesta via urbana, en ésser llarga i folgada- s’hi haurien
plantat tota una sèrie d’arbres més o menys arrenglerats a cada banda, un fet poc
usual fins aleshores en la composició urbana dels carrers guixolencs: “Als 1 juliol de
1748 foren esposats en la casa de Geroni Santí, mariner, situada en lo carrer dit dels
abras de la Present Vila, per lo Rev. Thomas Puig, Prev. Rafael Gorgoll jove mariner i
Maria Santí donzella”.
Aquesta denominació s’aniria intercanviant amb les designacions de “carrer de la rambla” (1749), “carrer dels arbres” (1750) i “Portal del Peix” (1753), aquesta darrera definició motivada pel fet que, en aquest lloc, es realitzava la subhasta del peix que hom
comercialitzava a la població. Altrament, podem dir que la definitiva identificació de
carrer dels Arbres va començar a emprar-se a partir de l’any 1758, tot i que en algunes nominacions puntuals apareix novament el “Portal del Peix”.
S’ha de dir que l’administració local no va reconèixer oficialment aquesta denominació de carrer dels Arbres fins a la contribució extraordinària de guerra del 9 d’octubre de 1836. Amb anterioritat, a aquest carrer se l’havia anomenat oficiosament Portal del Peix en la
confecció dels cadastres dels anys 1806, 1817 i 1818. Malgrat això, podem pressuposar que la identificació del carrer dels Arbres tenia
ja vigència uns quants anys abans, ja que, a la sessió municipal del 3 de febrer de 1834, diversos veïns domiciliats en aquest indret es
queixaren dels problemes d’estretor que causava aquesta plantació per al pas de les mercaderies i vianants: “Los vecinos de los Arboles
permanecientes desde la casa del Dr. Domingo Castellà hasta la casa de Juan Carreró manifiestan que dichos árboles nos dan mucho
que vigilar a nuestras famílias chicas, por el poco espacio que tiene la calle y ser mucho el tránsito de carros, animales, cargas y descargas”.
A final de l’any 1880, i en vista del mal estat que presentaven la totalitat dels arbres d’aquesta via urbana, l’Ajuntament va prendre la
decisió d’arrencar-los i procedir a la plantació de noves espècies durant l’estació més adient. Hauria de passar tot un any perquè la disponibilitat financera de la corporació municipal permetés la finalització de la urbanització d’aquest carrer. Així, a la sessió del 14 de
desembre de 1881, s’acordà de “proceder a la plantación y necesarios arreglos de una cañería cerrada para su riego y renovación del
piso de aquel paseo, facultando a la Comisión de Policía Urbana para que destine lo consignado en concepto de arbolado hasta 1.000
pesetas”.
El 30 d’agost de 1889, i a proposta de l’alcaldia, s’aprovà per unanimitat canviar el nom de carrer dels Arbres pel de rambla d’Antoni
Vidal i Calzada “...como justo tributo de recuerdo al insigne patricio que instituyó el legado de su nombre”. Aquesta important via guixolenca ha estat reurbanitzada per dues vegades –inclòs el seu canvi d’arbrat- després de l’any 1881-82. En concret, l’any 1963 es tallaren els vells plàtans existents i s’hi plantaren pins, i es reordenà –amb certa polèmica- la seva configuració viària. L’any 1997, davant
el greu deteriorament que havia sofert la seva pavimentació per l’efecte de les arrels dels pins, l’Ajuntament va decidir de projectar una
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nova ordenació d’aquesta cèntrica via i s’inicià, tot seguit, la substitució definitiva de l’arbrat, els serveis generals, l’enllosat i el mobiliari urbà, que finalitzà l’any següent.
La denominació de rambla d’Antoni Vidal està dedicada a l’insigne benefactor guixolenc resident a Marsella Antoni Maria Vidal i
Calzada (Sant Feliu de Guíxols 1806-Marsella 1868). Era fill primogènit del ric comerciant de Sant Feliu Antoni Vidal i Aligós i de
Gertrudis Calzada, establerts a la ciutat francesa de Marsella amb anterioritat a l’any 1828. Heretà la direcció de l’empresa familiar,
dedicada al comerç naval d’importació i exportació de mercaderies, a la mort del seu pare l’any 1844.
Sembla que la família d’Antoni Vidal va estar confinada a viure lluny de la seva població nadiua, com a penitència de certs episodis polítics a favor del liberalisme constitucional de les Corts de Cadis. D’aquesta manera, el cap de la família amb la seva esposa i vuit fills es
traslladaren cap al port més important de la Mediterrània: la ciutat de Marsella. Allí inicià novament el comerç de mercaderies marítimes que tant d’èxit i fortuna li havia reportat a Sant Feliu. En pocs anys, l’empresa familiar va adquirir un respectable nom i volum
comercial que la va situar entre les millors companyies d’aquella ciutat.
Malgrat això, la família Vidal i Calzada no deixà mai de recordar Sant Feliu. Antoni Vidal i Aligós va finançar filantròpicament la construcció del primer teatre que es bastí a Sant Feliu, i que seria conegut –posteriorment- com a teatre Alsina.
A la mort del seu pare, Antoni Maria Vidal i Calzada va prendre la direcció de l’empresa familiar amb gran coneixement i il.lusió.
Immediatament va ampliar el negoci i, conjuntament amb els seus germans, va crear la societat naviliera Vidal et frères, amb la formalització d’una important flota de velers i vapors de mitjà i gran tonatge, que feien cabotatge i navegació d’altura. Comercialitzà, així,
amb infinitat de països de la Mediterrània i del continent americà, activitat que li va reportar importants guanys i beneficis.
Aquest guixolenc també va invertir en la borsa d’aquella ciutat, comprant, venent i intercanviant tot tipus d’accions, fet que el féu enriquir-se encara més. D’aquesta manera, al país veí se’l coneixia com a “le catalan riche”, i la seva posició social arribà a ésser tan alta i
ben considerada que, entre les seves amistats, s’hi comptava el mateix Napoleó III.
No obstant això, Antoni Maria Vidal i Calzada passarà a la nostra història local com un dels benefactors més importants de la nostra
població. Ja en vida destinà grans quantitats de diners per a repartir entre les persones més necessitades de la vila. També sufragà diverses obres de caràcter municipal, com ho fou l’ampliació i adequació d’un nou pavelló de convalescència del nostre hospital. La seva
gran aportació, però, seria el llegat que va destinar al poble de Sant Feliu, quan testà a la ciutat de Marsella, el 4 de març de 1867, tot
deixant una renda anual de 15.000 francs francesos a repartir de la següent manera: 8.000 francs a distribuir -cada any- a les famílies
pobres o als pobres més necessitats de la vila, amb la condició de no poder donar-los menys de 50 francs ni més de dos-cents cinquanta a cadascun. Aquest repartiment, però, havia de fer-se en complir-se l’aniversari de la seva mort. Els restants 7.000 francs s’havien d’invertir per a cobrir les despeses de la contractació d’un o dos mestres “para que los hijos de dicho pueblo puedan ser enseñados, particularmente los pobres, y, si sobrase, vean el mejor empleo que se les pueda dar en beneficio de dicho pueblo”.
Amb aquest llegat –no exempt per altra banda de continuats conflictes i plets per a la seva administració- beneficià un gran sector
desafortunat de convilatans. A l’ensems, es pogué constituir el col.legi Vidal l’any 1871-72, que donà classes de preparatori i segon grau
elemental, així com nocions bàsiques de comerç i dibuix.
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Arquitecte Guitart, Ronda

Arquitecte Guitart, Ronda

A

Inici: carrer Hernán Cortés
Final: Av. Catalunya- Plaça Girona

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 38,32 m. Intermèdia: 42,32 m. Al final: 57,34 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carretera de Girona i plaça de Sant Sebastià.
Llargada del carrer: 225 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal de l’1 de febrer de 1980.
Altres denominacions: Ronda del Molí de Vent (1896-1980)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: habitatge amb cantonada a la carretera
de Girona, anterior a l’any 1897.

Configuració urbanística: Ronda de circumval.lació projectada dins el Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte Guitart, l’any 1897. Aquest important vial connectava per la seva banda oest amb la que havia de ser la ronda del General Collell que, a la vegada,
s’unia amb la de Mascanada, després de travessar la riera de Sant Amanç a l’alçada del molí d’en
Blanch. Així mateix -pel seu sector est- es comunicava amb la ronda del Dr. Presas i, aquesta, amb
la del Ferrocarril, que és l’actual ronda de Joan Casas i Arxer. Inqüestionablement, sorprèn la visió
tècnica i intuïtiva que tingué Guitart a l’hora de projectar –fa més de cent anys- un cinturó general que voltava el perímetre exterior de la població, per tal d’alliberar –en el futur- el trànsit interior que hom preveia a la vila. Actualment, tot i que aquesta solució tècnica no s’arribà a desenvolupar per la manca de recursos pressupostaris, és considerada pels pèrits municipals –salvant les
seves possibles i necessàries variacions- com un punt de partida immillorable per a reconduir la vialitat, d’acord amb el planejament i creixement de la nostra ciutat.

Origen i significat del nom del carrer: L’aprovació, a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, de la denominació de Ronda del Molí de Vent, dins el conjunt de noves vies urbanes
per al Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart, venia expressament determinada pel fet que aquesta
ronda finalitzava just als peus del promontori coronat per l’antiga torre del Molí de Vent de Dalt.
Aquesta designació tingué vigència oficial fins al ple municipal que va realitzar l’ajuntament guixolenc, l’1 de febrer de l’any 1980, on s’acordà de substituir el nom de diverses vies urbanes, entre les
quals hom proposà el canvi de Ronda de Molí de Vent per Ronda de l’Arquitecte Guitart.
General Guitart i Lostaló (Gràcia 1859-Barcelona 1926). Arquitecte i urbanista de gran transcendència per a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. La seva relació amb la nostra població vingué
donada per ésser nomenat arquitecte assessor del municipi l’any 1891. Amb anterioritat, però,
Guitart ja havia intervingut satisfactòriament a la vila, en projectar i dirigir les obres de l’edifici
del casino La Constància (1888), a la rambla del Portalet, cantonada al passeig dels Guíxols. Com
L’arquitecte General Guitart.
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a tècnic municipal i en la seva primera etapa (1891-1899), cal esmentar com a figura urbanística de màxima importància local, l’aprovació
definitiva del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Durant la segona etapa al capdavant de l’oficina tècnica municipal (1904-12) s’emmarquen les obres de conducció de l’Asil Surís (1904), l’avant-cementiri civil (1907) i els safareigs públics del Puig (1909).
(Vegeu per a més informació: Relació d’arquitectes, enginyers i mestres d’obres més importants que treballaren a Sant Feliu de Guíxols, entre els
anys 1850-1931. Guitart i Lostaló, General).

Nom del carrer:

Bailén

Inici: carrer Bourg de Péage Final: carrer de Trafalgar

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 14,23 m. Al final: 30,66 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carretera de Palamós
Llargada del carrer: 153 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juliol 1900.
Construccions característiques: Núm. 28 al 42, cases Castelló (1903). Grup de 8 habitatges
aparellats. Propietaris: Germans Castelló; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La disposició del carrer de Bailén es formà a partir de l’expansió
urbanístico-constructiva que experimentà la nostra població, a partir de l’aprovació del Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), redactat per l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló.
Aquest sector -constituït bàsicament per hortes i terrenys de conreu- malgrat la seva llunyania respecte
del centre urbà, ja havia estat objecte d’un projecte d’urbanització redactat per l’arquitecte provincial
Manuel Almeda, l’any 1880, a instàncies dels hisendats Vicenta Patxot, vídua Calzada, Rafael Rabell i Jaume
Cibils. D’aquesta manera, tot i que l’expedient tècnic obtingué la seva corresponent aprovació municipal,
el mes de març de 1881, no s’arribaria mai a executar, perquè anava molt més enllà del simple títol de: “Proyecto para la prolongación de la calle
de Cúbias hasta la playa de Calasanz y de urbanización de algunos terrenos inmediatos en la villa de San Feliu de Guíxols”. Si bé era cert que una
de les seves actuacions anava encaminada a permetre la connexió d’aquesta via urbana, rectificant la riera de Tueda amb el sector de Calassanç, no
era menys important la delimitació de l’àmbit urbanístic que hom feia dels futurs terrenys edificables, amb la projecció corresponent de nous carrers
dins les hortes Patxot, Rabell i Cibils. L’oposició, però, que varen realitzar diversos propietaris afrontants que se sentien greument perjudicats, així
com el poc encert per perfilar convenientment una Junta d’Eixample, que havia d’establir les diferents compensacions per arribar a ser una eina
d’arbitratge per a les futures expropiacions, condemnaren aquella actuació a l’oblit. Curiosament, el traçat previst per aquests vials no difereix massa
dels que, anys més tard, projectaria Guitart per als carrers de Luchana, Comerç, Gravina, Bailén i carretera de Palamós.
S’hauria d’esperar fins a començaments del nou segle per tal que es pogués bastir la primera edificació al carrer de Bailén. Així, el guixolenc Lorenzo Duaso
i Campo, de professió cafeter, que tenia un establiment al carrer del Mar –primerament al número 10, on més tard es bastiria el magnífic casal de la família Ribot, i després al número 4, actual restaurant de Can Salvi- es convertiria en el primer propietari particular que edificaria un habitatge en aquest carrer.
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Detall constructiu de les cases Castelló (1903)

Origen i significat del nom del carrer:

Com ja s’ha exposat anteriorment al capítol
dedicat al carrer d’Álvarez, hi va haver una sèrie de designacions per a les noves vies urbanes que
es projectaren dins del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, que foren consagrades a
diversos fets o heroïcitats relacionats amb la Guerra del Francès (1808-14). El carrer de Bailén fa
referència a la batalla que es lliurà prop de la ciutat d’aquest mateix nom, a la província de Jaén,
el 19 de juliol de 1808. S’enfrontaren obertament el II Cos de l’exèrcit francès comandat pel general Dupont, amb un total de 21.021 soldats d’infanteria i 5.019 cavalls, contra quatre divisions regulars espanyoles dels generals Reding, Coupigny, Jones i Lapeña, dirigides pel general Castaños, que
comptabilitzaven 24.442 homes i 2.632 cavalls. Al matí, les tropes franceses foren dividides per
diversos moviments tàctics que realitzà brillantment l’exèrcit espanyol i, poc després, se les
encerclà i sotmeté a un constant foc fins que es veieren obligats a rendir-se. Es comptabilitzaren
més de 2.000 baixes i 17.000 presoners. Fou la primera derrota que l’exèrcit napoleònic tingué en
camp obert i, a partir d’aleshores, els francesos ja no es considerarien tropes invencibles. El ressò
que tingué a tot Europa aquesta gesta obligà Josep Bonaparte d’abandonar a corre-cuita Madrid i
deixà, d’aquesta manera, en mans de les juntes de defensa tot el sud de la península ibèrica.

Nom del carrer:

Barcelona

Inici: carrer de Santa Magdalena Final: carrer de Zorrilla

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 9,78 m. Al final: 12,40 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: de l’Havana
Llargada del carrer: 91 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: entre els anys 1888 i 1889.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril 1890
Construccions característiques: Núm. 2. Casa Jordà (ampliació planta pis 1893). Propietari: Joan Jordà
i Sala; tècnic: Josep Bori i Gensana, arquitecte. Edificis industrials: Nou gasòmetre de la fàbrica de Gas
(1891). Propietària: Isabel Alech, vídua de Gaietà Ferrer; tècnic: Josep Cierro i Sinclair, enginyer.

Configuració urbanística: El carrer de Barcelona es formà amb l’execució urbanística de l’antiga horta Surós, que varen promoure els hisendats guixolencs Josep Canals i Malla, Joan Magret i
Reixach i Miquel Tornabells i Jordà, l’any 1887. L’àmbit urbà d’aquesta extensa finca limitava entre la
carretera de Girona, el carrer de Santa Magdalena –parcialment obert- i els carrers del Mall i els formats pels actuals de l’Havana, Boera, entre Santa Magdalena i futur carrer de Zorrilla, així com el propi
de Barcelona. Amb anterioritat, però, l’arquitecte provincial Félix de Azúa i Gasque ja havia realitzat
l’any 1871 un projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers que limitaven amb la carretera provincial a Girona.
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Aquest expedient tècnic, que bàsicament ordenava la prolongació dels carrers de la zona oest d’aquesta via interurbana –Surís, Boera, Mall i
Antoni de Capmany- els finalitzava just en un altre nou vial, posteriorment anomenat de Santa Magdalena, entre la prolongació del de
Capmany i la carretera provincial; i, des d’allí, hom preveia ja els possibles allargaments cap a la zona nord d’aquelles hortes.
Malgrat això, tot i que l’expedient tècnic de l’horta Surós no s’ha pogut localitzar, la seva ordenació urbanística i viària va ésser menys beneficiosa per a la població que la proposta que havia fet –setze anys abans- l’arquitecte Azúa. D’aquesta manera es desestimà per part dels promotors i de l’Ajuntament la continuació del carrer de Surís a partir del nou vial de Santa Magdalena, que hauria equilibrat –si més no- la configuració distributiva de les illes aptes per a edificar. En canvi, el carrer de Barcelona fou obert sense obeir a cap vial principiat amb anterioritat i, aquesta manca de visió urbanística sobre la trama viària general del sector el condemnà a restar constrenyit entre dos carrers sense
prolongació. Ni tan sols l’intent –més o menys afortunat- proposat per l’arquitecte Guitart quan va redactar el seu famós Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, l’any 1897, amb la projecció d’un nou carrer esbiaixat (de la Pau), per tal d’enllaçar amb el de Barcelona –actualment
fora de l’ordenació urbana del conjunt urbanístic de la ciutat- hauria resolt satisfactòriament aquesta errada d’emplaçament.

Origen i significat del nom del carrer:

La data exacta sobre l’aprovació de la denominació de carrer de Barcelona no consta als
Manuals d’Acords municipals. Tal vegada, però, si apliquem la lògica dels projectes d’eixample de l’època, hauríem de considerar que quan s’aprovà el plànol d’urbanització dels terrenys de l’antiga horta Surós –5 d’octubre de 1887- els noms de les noves vies ja hi deurien constar ben
identificades. No obstant això, no fou així en el cas de la promoció realitzada pels hisendats Canals, Magret i Tornabells. En cap moment de la
seva tramitació no s’esmenten els noms dels vials previstos en el pla d’ordenació; ni tampoc quan es discutiren les complicades cessions d’aquest sector. La primera notícia que tenim d’un dels seus noms és a la instància que va dirigir a l’ajuntament Miquel Tornabells, el mes de juliol
de 1889. En la demanda d’aquest particular sobre la cessió d’un nou vial, que la corporació local
els havia obligat d’executar, s’esmenta el nom de carrer de l’Havana. Per això podem considerar que
les denominacions dels carrers de Barcelona i Havana s’han de situar entre el mes de febrer de
1888, data en què aquest mateix propietari va demanar la indemnització corresponent d’aquesta
via, i el juliol de 1889, quan hom l’anomena com a tal.
La titulació de carrer de Barcelona fa referència a la ciutat que detenta la capitalitat del Principat
de Catalunya. A la vila guixolenca només hi havia –aleshores- dos carrers que portessin el nom o
barriada d’una població: Barceloneta i Travessia del mateix nom, tot exceptuant les designacions
de les carreteres de Girona, Palamós (avui carrer de Bourg de Péage), així com la distant ciutat aràbiga d’Aden. De fet, la relació i vincle que la nostra vila havia tingut amb la ciutat comtal era prou
evident i arrelada. No en va, en temps llunyans, Sant Feliu havia patit la fúria de les tropes castellanes de Felip IV, per haver gosat convertir-se en una base d’operacions marítimes i de proveïment
de la ciutat de Barcelona, durant els quinze mesos de bloqueig a què fou sotmesa aquella capital,
en els anys 1651-52.

210

Configuració i denominació dels carrers

Nom del carrer:
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B
Inici: carrer de Sant Ramon Final: travessia de la Barceloneta

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,02 m. Al final: 4,65 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 51,50 m. Amplada del carrer: 5,00 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat a partir dels documents de contribucions de
l’any 1817.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries segle XVIII - inici
del XIX.

Configuració urbanística: El carrer de la Barceloneta va formar-se a partir de
l’expansió urbanística que va desenvolupar la població a final del segle XVIII. Així, mentre la tendència de l’evolució urbana dels anys 1770-1800 era de créixer notòriament cap al sector nord del terme municipal (Puig Marí), es disposà
constructivament una mena de petita barriada –un xic distant del nucli urbanitzat- que esdevindria el sector conegut com a la Barceloneta. (Dins
d’aquesta definició hom podia incloure la part de llevant de l’actual carrer de Sant Ramon i el de la Barceloneta).
La seva constitució, doncs, cal situar-la entre els anys de 1783– quan encara no figura urbanitzada aquesta via en el “plano del fondeadero y villa
de San Feliu de Guíxols”, aixecat per l’enginyer marítim Manuel Salomón, que es conserva al Museo Naval de Madrid; i el que va confeccionar Vacani
durant la campanya de l’exèrcit de Napoleó, l’any 1809.
Aquest raonament es confirma amb l’escriptura de venda que féu el negociant guixolenc Pere Salamó, davant el notari Josep Pujals en data 29 de
juny de 1784, a favor de Francesc Font, pescador d’ofici, d’un tros de terra de vinya i bosc de tres vessanes de superfície– 6.561 m2- “en lo territori anomenat Calassans per fabricar casas”.
Inicialment, la tipologia constructiva d’aquest carrer– situat dins d’una petita clotada- va estar formada per uns habitatges de reduïdes dimensions:
planta baixa i pis, d’una amplada aproximadament de quatre metres, per vuit de llargada. En algun cas, un petit magatzem o cobert acompanyava
l’edificació per aixoplugar diversos estris relacionats amb la pesca; fins i tot, per a encabir-hi algun petit bot.
D’aquesta manera, pels padrons de veïns de final del segle passat, sabem que la majoria d’habitants de la zona estaven directament relacionats amb
el feineig de la mar. Amb els anys, la designació del sector de la Barceloneta s’estengué als carrers més propers a aquella via, i agafà un marc específic que es delimità entre la riera de Tueda, al nord; els carrers de Santa Margarida, a l’oest; Sant Feliu– ara primer tram de la carretera de Palamósa l’est; i part del de Sant Ramon–entre Santa Margarida i Sant Feliu- al sud.
Uns anys després, en redactar-se el Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), es va preveure de prolongar aquesta via fins al
futur carrer de la Indústria. Actualment, però, el PGOU (1985) ha escurçat la llargària sobrant del vial entre els carrers Sant Ramon i la travessia de la Barceloneta.
Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer de la Barceloneta fa pensar –immediatament- que hom al.ludeix
al barri del mateix nom situat a llevant del port de la ciutat de Barcelona. La seva urbanització es dugué a terme a partir de l’any 1753, amb la
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formalització de quinze carrers paral.lels a la costa. Aquesta nova barriada barcelonina, constituïda per habitatges de planta baixa i pis, per tal de
no destorbar l’acció de les bateries de la Ciutadella, fou poblada majoritàriament per gent marinera o menestrals que treballaven en les indústries
auxiliars relacionades amb el mar. En aquest indret es bastí un hospital d’infecciosos, per ésser el lloc d’entrada de les epidèmies del segle XIX.
No és estrany, doncs, que la Barceloneta de Sant Feliu de Guíxols, prengués– per les seves característiques semblants- la denominació d’aquest barri
de Barcelona. La seva configuració urbana també estava, aleshores, estretament relacionada amb el mar, i, com el seu homònim barceloní, s’havia
anat estructurant cap a la mateixa època. La seva situació allunyada del centre urbà, i orientada a llevant de la població– molt propera a l’activitat
fonamental de la vila, com ho era la pesca, la salaó de sardines i anxoves, o la confecció de xarxes- feu que el sector també fos habitat per gent
esmerçada en feines quotidianes del mar. Si, a més, hi afegim que, molt proper en aquest lloc, en el promontori anomenat dels Guíxols, hi havia
aixecat un llatzaret on se sotmetien a revisió les persones o mercaderies sospitoses d’arribar d’un país amb epidèmia, així com una bateria de defensa, ens adonem de la similitud– salvant les evidents característiques urbanes- de les dues Barcelonetes: la de la ciutat comtal i la de Sant Feliu.
A la documentació de contribució cadastral de l’any 1817, l’administració local va identificar oficialment aquesta via com a carrer de la
Barceloneta. Així, al padró de veïns de l’any 1867, aquest petit carrer comptabilitzava un total de tretze habitatges edificats; els mateixos que
l’arquitecte Guitart va numerar en el seu Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu de l’any 1897.

Nom del carrer:

Barceloneta, Trav.

Inici: carretera de Palamós. Final: carrer de Santa Margarida.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,75 m. Al final: 4,70 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Barceloneta
Llargada del carrer: 72 m. Amplada del carrer: 4,40 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat al Pla Geomètric de Josep Gallart, del 9 de
novembre de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: entre 1817 i 1845.

Configuració urbanística: La disposició urbana de la travessia de la
Barceloneta va gestar-se –gairebé amb tota seguretat- a partir del primer terç del
segle XIX. Malgrat estar situada a la barriada del mateix nom, la seva obertura vingué determinada per la construcció d’un edifici alineat a l’antic carrer de Sant Feliu– avui primer tram de la carretera de Palamós- i acantonat a la futura travessia de la Barceloneta. Així, quan els topògrafs Francisco Cuello de Portugal Quesada i Pascual Madoz varen aixecar un
plànol del port de Sant Feliu, entre els anys 1845-50, ja situaren l’inici d’aquest futur carrer a partir d’aquella construcció.
Uns anys més tard, el mestre d’obres Josep Gallart ens donà la situació exacta sobre l’estat d’urbanització d’aquest vial, dibuixat al plànol
geomètric que realitzà l’any 1858. Aleshores només s’hi havia bastit una casa, si exceptuem l’edificació inicial que feia cantonada al carrer de
sant Feliu.
Quan Gallart va projectar el seu pla geomètric, va decidir d’unir dues barriades ja existents: la de la Barceloneta amb la del sector de Tueda,
just a l’alçada de la travessia de Sant Isidre, mitjançant la prolongació de la de la Barceloneta. La construcció, però, d’una edificació industrial
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promoguda per l’hisendat Daniel Llagustera l’any 1870 obstaculitzà la prolongació de l’esmentada travessia, i s’originà un plet que arribaria
fins al Tribunal Suprem. Els fets anaren de la següent manera:
Un any abans que es confeccionés el Pla Gallart, Llagustera va demanar a la corporació municipal que li marqués les alineacions dels carrers
del barri de Tueda, per tal de poder-hi edificar habitatges. A la sessió del 8 d’octubre de 1857, s’acordà que la Comissió d’Obres marcaria la
línia d’aquelles vies urbanes que s’havien d’obrir, i ho comunicaria oportunament a l’interessat. Amb l’acceptació del Pla Gallart per part de
l’administració local, sembla que Llagustera va deturar l’intent d’urbanitzar aquell sector. No seria fins tretze anys després, concretament el
1870, quan el mateix propietari demanaria de construir “una gran fábrica de tapones sita en el punto denominado de Tueda que, además de
embellecer extraordinariamente aquella localidad, dará trabajo a gran número de operarios”.
L’Ajuntament va respondre negativament a la sol.licitud, en entendre que aquella construcció privava la prolongació de la travessia de la
Barceloneta, fins a la de Sant Isidre. L’industrial, indignat, va reclamar –tot seguit– la participació de la Diputació Provincial, que, després d’encarregar l’estudi corresponent a l’arquitecte de la província, donà la raó a la demanda particular. Aleshores, hi hagué un estira-i-arronsa
d’ambdues parts afrontades que desembocà en una demanda oficial de Llagustera, per tal de poder construir l’esmentada edificació.
La corporació local, descontenta amb les alineacions assenyalades per la Diputació Provincial, va demanar la intervenció del ministre de la
Governació, tot argumentant que, mentre aquest no dictaminés cap resolució, s’abstindria de donar el corresponent permís. Així, a mitjan mes
de gener de 1871, Daniel Llagustera va iniciar les obres de l’edifici sense el permís municipal, fet que motivà la suspensió immediata de la
construcció.
Era evident, doncs, que s’estaven enfrontant dues maneres ben diferents d’entendre una gestió urbanística beneficiosa per a la població.
Mentre la part privada, dirigida tècnicament pel mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, argumentava que aquella actuació afavoria la població,
en crear mà d’obra i futurs llocs de treball, l’ajuntament guixolenc -presidit per Pere Caimó i Bascós- defensava la legalitat urbana de la normativa vigent.
El cert és que el governador civil de la província va requerir l’Ajuntament d’aixecar la suspensió de les obres. Malgrat això, la corporació local
no s’acovardí i va comunicar, el mes de març d’aquell any, tant al governador com a la Diputació, que, en el cas de no aturar-se les obres, els
seus membres presentarien la dimissió dels seus càrrecs.
Mentrestant, un fet decisiu va originar un canvi d’orientació en el procés d’obertura de la prolongació de la travessia de la Barceloneta. Daniel
Llagustera va vendre la finca i l’edifici en construcció al fabricant de taps Joan Vinyas. D’aquesta manera, tot i haver reconegut el governador
civil que l’Ajuntament tenia el dret de dirigir-se al ministre de la Governació, per tal que intervingués en el conflicte urbanístic, s’hagué d’iniciar novament la tramitació. Tot i això, el mes d’agost de 1872, després d’aprovar un plànol d’alineacions específiques d’aquest sector, l’administració local va adreçar-se a Joan Vinyas per tal que obrís al públic aquell carrer.
Sens dubte, la corporació local sempre va considerar que la propietat sabia perfectament el risc d’edificar sense la llicència municipal i, per
tant, havien de patir “la pena de su expiación sin que ésta pueda perjudicar en modo alguno a la villa de San Feliu”.
Pocs abans que s’ordenés l’enderroc d’una part de la fàbrica Vinyas, per a la prolongació de la travesia de la Barceloneta, es personà el jutge
titular de la Bisbal, amb una ordre on se suspenien tots els treballs relacionats amb aquest afer. Tanmateix, advertí a l’Ajuntament que hauria
“de abstenerse en lo sucesivo de molestar a Don Juan Vinyas en la posesión del edificio situado en el terreno que debe pasar la calle, sin previa autorización con sentencia judicial”. Aleshores, l’alcalde Caimó va contractar els serveis de l’advocat Francesc Barret i els procuradors Jaume
de Puig i Francesc Canals, de Barcelona, i J. Castro y Brihuega, procurador a Madrid, per tal de representar l’Ajuntament en l’afer Vinyas, davant
l’Audiència Nacional a Madrid.
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Haurien de passar divuit mesos (juny de 1874) fins que el Tribunal Suprem dictaminés com a improcedent la demanda interposada per Joan
Vinyas, en contra de l’obertura de la travessia de la Barceloneta.
Malgrat aquesta resolució del poder executiu a favor de l’administració local, la sentència arribà tard i en uns moments on els interessos polítics i econòmics municipals havien canviat amb la destitució de l’Ajuntament que, fins aleshores, presidia el federal Pere Caimó. Efectivament,
aquella corporació que havia pledejat incansablement contra la prepotència, primerament de Daniel Llagustera i més tard de Joan Vinyas, havia
estat cessada– el mes d’abril d’aquell any- pel governador civil, i substituïda per una de nova, amb la designació de Joan Casas i Arxer com a
màxima autoritat.
Amb cert desinterès, el nou consistori va acatar la decisió inapel.lable del Tribunal Suprem, sobre la prolongació de la travessia de la
Barceloneta. A la sessió de l’11 de juny de 1874, s’acordà de trametre a la Comissió Provincial– que finalment havia de dirimir en aquesta qüestió urbanística- la preocupació per a fer complir la resolució adoptada per l’anterior ajuntament en 17 d’agost de 1872 “por ser de difícil realización y por la crecida cantidad que importaría la indemnización de la nueva calle que en él se proyecta, atravesando la fábrica del Sr. Vinyas.”
Finalment, el mes de juliol d’aquell mateix any, el governador civil va transcriure un acord de la Diputació Provincial, on es ratificaven les alineacions que havia marcat l’arquitecte provincial l’any 1870, i que havien provocat el malestar municipal per la pèrdua d’un vial projectat,
confirmant i legalitzant així l’edifici-fàbrica de Daniel Llagustera i, més tard, de Joan Vinyas.
La vila guixolenca va perdre amb aquella actuació una millora urbanística, en escapçar-li tot un tram de via urbana que hauria resolt –equitativament- la distribució d’una illa que ha restat mal estructurada des d’aleshores.
Quines causes, doncs, podien haver motivat la nul.la defensa i manca de negociació de l’alcalde Joan Casas i el seu consistori, davant tan important millora? Crec que he trobat un fet prou
entenedor que ens aclarirà el poc interès que mostraren les autoritats d’aquella època per fer
complir la sentència final. Quan l’Ajuntament va querellar-se contra Daniel Llagustera, sobre
l’afer de la prolongació de la travessia de la Barceloneta, aquest propietari va vendre a correcuita– amb escriptura pública davant el notari Josep Maria Llinàs, en data 4 de maig de 1871un terreny amb edifici establert en el carrer de Sant Isidre, a la societat Vinyas i Cia., que s’hagué de fer càrrec de continuar judicialment els contenciosos originats per l’actuació de l’hisendat Llagustera. Curiosament, la composició d’aquesta empresa la formaven –segons l’escriptura de venda- els socis Joan Vinyas i Genís, Gerhard Johan Huygen, de nacionalitat holandesa resident a Rotterdam, i– sorprenentment- Joan Casas i Arxer, el futur alcalde que, durant
el seu mandat, no va moure ni un dit per defensar uns interessos ben legítims de la població.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació de travessia de la
Barceloneta no aparegué formalitzada fins a la redacció del Pla Geomètric de Josep Gallart, el
9 de novembre de 1858. Nou anys després, al padró de veïns que realitzà l’ajuntament guixolenc l’any 1867, hom li assignà un total de sis habitatges i un magatzem.
Quant a la toponímia, per ser del mateix sector, vegeu el capítol dedicat al carrer de la
Barceloneta.
Plànol de la prolongació de la travessia de la Barceloneta.
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B
Inici: carrer d’Enric Heríz Final: carrer de Gravina

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 16,46 m. Al final: 21,12 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Ortiz de la Vega
Llargada del carrer: 135 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931

Configuració urbanística:

Carrer projectat dins la zona d’eixample nordest del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal
General Guitart i Lostaló. Malgrat això, la seva ordenació no s’efectuaria fins a la
meitat dels anys seixanta del segle XX, en començar a urbanitzar-se el sector de can
Xarrampeina-can Xirivit.

Origen i significat del nom de carrer:

La denominació de carrer de Barraquer, aprovat conjuntament amb 85 noms més per a
les noves vies urbanes i 7 places, dins del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, fa referència al distingit guixolenc, enginyer militar i mariscal de camp, Joaquim Barraquer i Llauder (Sant Feliu de Guíxols 1796-Barcelona 1877). Fill d’una antiga nissaga de la vila –de la
qual destaquen Benet Barraquer i Camps, així com Josep Antoni i Narcís Barraquer i Llauder, germans del biografiat i, ambdós, herois als setges de Girona- fou enviat l’any 1813 al Col.legi Militar de Mallorca, on s’inicià en la carrera de les armes i fou nomenat -tres anys despréssotstinent aspirant de l’Escola Especial d’Enginyers.
L’any 1820 obtingué la graduació de tinent d’enginyers i fou destinat a la direcció de Subinspecció
de Catalunya. Dos anys més tard, passà a formar part de l’exèrcit d’operacions del Principat, i participà en els setges de Castellfollit i de la Seu d’Urgell, contra les forces absolutistes recolzades per
tropes franceses. A final de l’any 1823, Barraquer va ser fet presoner després que l’exèrcit expedicionari anomenat els Cent mil fills de Sant Lluís travessés la frontera i ocupés tot el país. Engarjolat
a França, fou retornat l’any següent amb la llicència absoluta cap a la ciutat de Girona. Malgrat
això, se li concedí el grau de tinent d’enginyers. Amb la depuració que s’aplicà l’any 1826 a l’estament militar de pensament liberal, se’l llicencià amb caràcter il.limitat, però el rehabilitaren un mes
després, amb la graduació inferior de sotstinent.
Els seus amplis coneixements tècnics el feren sobresortir, ben aviat, de l’oficialitat mediocre
que imperava en l’estament militar de l’època. Per aquest motiu va rebre primerament l’ascens a tinent i, poc després de realitzar diversos serveis dins el Regiment Reial de Caçadors
d’Aragó i Numància, fou nomenat capità d’infanteria el 1831, i capità d’enginyers l’any
següent.
Joaquim Barraquer i Llauder.
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Destinat novament a Girona, se li assignà la càtedra de matemàtiques, on alliçonà els cadets de l’exèrcit de terra. L’any 1838, fou designat professor de l’Acadèmia Especial de l’Arma, on donaria les assignatures de física, química i dibuix. Tres anys més tard, Barraquer va ser nomenat
comandant i cap d’estudis d’Infanteria, amb reconeixement als serveis distingits com a professor de l’Acadèmia. Joaquim Barraquer i Llauder
prengué, aleshores, part com a membre militar de la comissió d’observació a l’estranger, que va presidir el brigadier Lorensecha, marquès de
Hinojosa de Álava.
El 1847, amb la graduació de segon coronel del cos d’enginyers, Barraquer va recórrer Anglaterra i part d’Europa Occidental, on inspeccionà i mantingué contactes professionals amb altres caps i oficials d’exèrcits d’altres països. Per aquestes gestions fou nomenat coronel d’infanteria i president de la comissió sobre l’ús de l’electricitat per activar maquinària de mines. El 16 de setembre de 1854, hom li conferí el grau de coronel del
cos d’enginyers amb la recomanació explícita a Sa Majestat, per tal que se li atorgués –el més aviat possible- la plaça de general-brigadier.
Així, entre els alts càrrecs que Joaquim Barraquer va detentar els darrers anys de la seva carrera a la milícia, es poden esmentar els següents:
cap del Dipòsit Topogràfic de la Direcció General de l’Exèrcit (1856); ascens a general-brigadier (1862); director sots-inspector de Navarra
(1862); mariscal de camp i sots-inspector de Catalunya (1864), i comandant general d’enginyers de l’exèrcit de Catalunya (1875). Barraquer
va presidir també els governs militars de Guadalajara, Pamplona i Barcelona, i estigué en possessió dels càrrecs de capità general, enginyer
general i segon caporal de Catalunya.
Durant la seva llarga carrera militar, fou condecorat amb les màximes insígnies nacionals: Creu del Reial i Militar Orde de Sant Ferran; Creu i
Placa de Sant Hermenegild; Creu de presoner; Creu del Mèrit Militar amb distintiu vermell. Joaquim Barraquer fou també nomenat Cavaller
de la Gran Creu de Carles III. Publicà nombrosos treballs de física i matemàtiques

Nom del carrer:

Bartrina

Inici: carrer Joan Maragall Final: carrer de Camís (actualment encara sense
la connexió final entre la Rambla de la Generalitat i el carrer de Camís)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,60 m. Al final: 27,21 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Josep, Baixada Eres, Sant Miquel, Carme, Santa Teresa,
Muntanyès i Rambla de la Generalitat.
Llargada del carrer: 136 m (entre el carrer Joan Maragall i Santa Teresa). 180 m (entre el carrer
del Muntanyès i Camís. Actualment, en aquest tram només hi ha oberts 165 m). Amplada del
carrer: 8 m. (manca per alinear una part del vell edifici de l’escorxador, entre el carrer del Carme
i Santa Teresa. Actualment se circula per un petit carreró tallat a la roca viva)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió del 30 d’octubre de 1896 (tram entre el
carrer del Muntanyès i Camís). Any 1902 (tram entre el carrer Joan Maragall i Santa Teresa).
Altres denominacions: carrer o travessia del Corral (entre Joan Maragall i Santa Teresa, 18701901)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: escorxador municipal (1796)
Edificis industrials: escorxador municipal (1796); tècnic: Josep Juera i Assols, mestre d’obres).
Tallers Pernal (1900). Propietari: Isidre Pernal; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte.
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Configuració urbanística: La formalització de l’actual carrer de Bartrina –originàriament conegut com a travessia del Corral- vingué
determinada per la construcció d’un nou escorxador municipal l’any 1796. De fet, però, la seva disposició com a carrer encara es demoraria
força anys, ja que la via d’accés a l’edifici es realitzava per l’antic camí ral d’anar a Girona i la Vall d’Aro, avui carrer de les Eres. Aquell paratge, doncs, no s’aniria consolidant fins que el camí ral d’anar a Palamós –després carrer de la Processó i ara de Joan Maragall– prengué plena
concreció a principi del segle XIX.
El desenvolupament constructiu que va originar-se en la barriada annexa al carrer de Tueda –Processó, Sant Josep, Sant Miquel i Carme, parcialment oberts i afrontats a un terreny roquís que havia pertangut al comú- determinaren la línia de la façana est del futur carrer o travessia del Corral (avui de Bartrina), entre els carrers de la Processó i Santa Teresa. El cert és que aquestes vies no tenien cap continuïtat envers
el sector consolidat de la vila, tal com ho era el carrer de les Eres, i el primer tram del mateix carrer de la Processó, i restaren evidentment
allunyades del nucli consolidat i amb greus problemes de salubritat per al sector.
La primera actuació urbanística d’àmbit privat que hom volgué dur a terme en aquest indret, i que, en definitiva, va traçar la vialitat bàsica
del futur carrer de Bartrina (Maragall-Santa Teresa), va ser la proposta d’urbanització que realitzà l’hisendat Narcís Cúbias i Ribas l’any 1867,
sobre una finca annexa a l’escorxador i que avui la situaríem entre els carrers de les Eres, baixada de les Eres, Bartrina i Carme. Per la documentació notarial consultada, Cúbias havia comprat aquell terreny rocallós directament al govern de Sa Majestat, motiu pel qual va sol.licitar
que se li assenyalessin les superfícies útils per als futurs vials.
Malgrat l’interès que mostrà l’administració local, l’hisendat guixolenc no va reprendre aquell projecte fins set anys després, quan l’arquitecte
Manuel Almeda va realitzar l’estudi d’aquell sector, basant-se en el traçat oficiós del Pla Gallart de 1858. Cal considerar, però, que Almeda seria el
tècnic que marcaria l’alineació del nou carrer de l’escorxador (travessia del Corral), en no estar grafiada formalment al Pla de Josep Gallart.
L’any 1894, l’Ajuntament va posar a la venda la totalitat de la finca de l’escorxador del sector de les Eres, en haver entrat en funcionament el
nou establiment de la zona de Sant Pol (1890). A la sessió municipal del 21 de març i 4 d’abril d’aquell any, s’acordà que part de l’import de
la venda del vell edifici –un total de 6.133 pta., pagades per Josep Estrada i Juera per a l’adquisició d’aquella finca- es destinarien a l’arranjament dels carrers d’aquest sector. La resta hom els consignà per a la confecció dels estudis i plànols corresponents a la construcció del port.
Sembla, doncs, que el sobrant que es preveia invertir en la millora dels vials annexos a l’antic escorxador no arribà a ser una quantitat suficient per a iniciar les necessàries millores. Caldria esperar fins a l’any 1899, en què, a la sessió del 15 d’octubre, es parlà de la conveniència de
procedir definitivament a agençar aquells carrers, mitjançant diverses obres de desmunt i terraplens.
Aquestes obres serien adjudicades a l’industrial Vicenç Llorca, pel preu de 2.87 pta/m3, en la comissió municipal del dia 26 de novembre d’aquell any. Malgrat això, els treballs no començarien fins tres anys després -concretament a final del mes d’octubre de 1902- en què s’iniciaren a cops de barrinada per tal de rebaixar el roquís on s’havia d’emplaçar part del carrer. Així, el tram d’obertura del carrer de Bartrina fou
adjudicat finalment a José Zaragoza, per un preu total de 748,05 pta.
Origen i significat del nom del carrer: La denominació inicial d’aquesta via urbana guixolenca va ésser la de travessia del Corral,
identificada actualment amb el tram de carrer entre Joan Maragall i el de Santa Teresa, i vingué motivada per haver-hi edificat, prop d’allí,
l’antic escorxador del Molí de Vent de Baix (1796-1890). La primera vegada que hom troba aquesta definició és a la instància que adreçà a
l’Ajuntament Manuel Font, el mes de juny de 1870, sol.licitant saber “las líneas de construcción en las calles de San José y travesía del Corral”.
Per tant, aquesta al.lusió es deuria haver començat a utilitzar entre 1867 –data del padró de veïns de la població, en què no consta encara
com a via urbana- i l’escrit d’aquell guixolenc de l’any 1870.
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Detall d’una porta de l’antic escorxador
municipal (1796-1890).

Quan l’arquitecte General Guitart va redactar el plànol de Reformes i Millores de Sant Feliu, aprovat el
1897, grafià dues denominacions per a l’actual carrer de Bartrina: el primer tram, que ja he esmentat,
continuava essent identificat com a la travessia del Corral i, a partir del carrer de Santa Teresa, en direcció nord, hom projectà un nou vial que anomenà carrer de Bartrina. I, de fet, continuaria així fins a
l’any 1902, en què, sense haver-hi aparentment cap acord municipal, l’Ajuntament va confeccionar
l’expedient administratiu de les obres d’urbanització del carrer de Bartrina, identificant-lo així entre el
tram del carrer de la Processó al de Santa Teresa.
D’aquesta manera, el carrer de Bartrina està dedicat a l’escriptor Joaquim Maria Bartrina i
d’Aixemús (Reus 1850-Barcelona 1880). Autodidacte, col.laborà en diverses publicacions d’àmbit local
i provincial, i dirigí un elenc de teatre amateur. De jove es traslladà a Barcelona, on va iniciar diverses
contribucions literàries al Diari català, La Reinaxença o La campana de Gràcia. Tot i estar malalt de la
tuberculosi, Bartrina va pronunciar nombroses conferències a la ciutat comtal, i guanyà amb un poema
intitulat Epístola un premi als Jocs Florals de l’any 1876. Escrigué tant en català com en castellà i, fins
i tot, lletrejà la sarsuela La dama de las Camelias i el drama El nuevo Tenorio. L’any 1907 se li publicà
tota una sèrie de treballs en català en una recopilació anomenada Perpetuïnes.

Nom del carrer:

Bourg de Péage

Inici: plaça de l’Empordà Final: carretera de Palamós

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,59 m. Intermèdia: 12,21 m. Al final: 23,43 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Cúbias, Ortiz de la Vega, Comerç, Gravina i Bailén.
Llargada del carrer: 360 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Acte de ratificació del protocol d’agermanament del 18 de maig de 1969.
Altres denominacions: camí ral de Palamós (1719-1858); carretera a Palamós (1858-1904);
Antiga carretera de Palamós (1904-1969). DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER:
maig 1869.
Construccions característiques: Núm. 1-3. Casa Cúbias (1869-70). Propietari: Narcís Cúbias
i Ribas; tècnic: Esteve Muixach, mestre d’obres. Edificis industrials: fàbrica de Gas (190708). Propietari: J. Palahí i Cia; tècnic: Martí Sureda, arquitecte. Magatzems Unión de
Fabricantes Compañía Anónima (1920) (actuals magatzems Nàutica Metropol). Tècnic: Jaume
Lladó, enginyer.

Configuració urbanística: L’actual carrer de Bourg de Péage té el seu origen en l’antic
camí ral que anava des de Sant Feliu fins a la vila de Palamós. La seva constitució, doncs, cal cercar-la en temps força llunyans, tal vegada poc després de disposar-se la nostra població a l’altre
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costat de la riera del monestir i consolidar, així, un nou espai, als segles XIII-XIV. No obstant això, la seva denominació no ens apareix fins al
mes de desembre de l’any 1719, en una venda realitzada per Pere Deulofeu, pagès i masover de la joania de les Aroles, que vengué a Jaume
Calsada, mariner, una casa i hort dins del raval de Tueda, concretament en el lloc anomenat el drassanal, que -entre altres afrontacions- limitava en part amb “lo camí publich que allí passa per anar a Palamós”. De fet, el que en aquells anys designaven com a camí ral d’anar a Palamós,
avui el formen els carrers de Joan Maragall –a partir del carrer de Girona- i el de Bourg de Péage, fins a trobar l’actual carretera de Palamós.
A mitjan segle XVIII, aquesta via o camí ral (entre Joan Maragall- plaça de l’Empordà), es va anar consolidant en edificar-se habitatges tot seguint la
seva línia caminal. Això venia condicionat per l’eixample que va experimentar la vila guixolenca en traspassar l’anomenat “Drassanal” (Rambla del
Portalet), i assentar-se en nous espais dels camps de llevant. Així, en un escrit que dirigiren els regidors de la vila al governador de Girona, en data 27
de juliol de 1759, l’assabentaven del continuat creixement d’una part del sector d’orient del municipi, en un paratge muntanyós conegut com el Molí
de Vent de Baix: “que mira al puerto, se va construyendo dicha Población de algunos años a esta parte y formando una nueva calle -carrer de Joan
Maragall a l’alçada de la plaça de l’Empordà- en el camino que guía avui las villas de Palamós, Calonge, Palafrugell y todo el Ampurdán”.
No seria, però, fins al segon terç del segle XIX que s’establiria alguna edificació dedicada al conreu d’aquells camps: el mas Rabassa, conegut
posteriorment com a ca l’Irene, que s’arrenglerava just al costat d’un petit corriol que més tard connectaria el carrer Cúbias i el de Santa Teresa;
el mas Carreró, situat al bell mig del que avui formen l’illa dels carrers de Fortuny, Ortiz de la Vega, Bourg de Péage i Gravina; la casa i horta
d’en Benet Pagès, coneguda més tard com a can Portes, situada entre el carrer del Comerç, Bourg de Péage i Gravina, així com altres petites
construccions per al feineig d’aquelles terres de conreu.
La primera construcció amb certs aires de concreció del carrer Bourg de Péage l’hem de situar l’any 1869, quan l’hisendat i constructor Narcís
Cúbias va començar a edificar tot una sèrie de cases afrontant amb la riera de Tueda (avui carrer d’en Cúbias), amb cantonada a la carretera
veïnal de Palamós. Malgrat que tant l’Ajuntament i la Diputació li aturaren les obres per manca del permís corresponent, aquest guixolenc les
va legalitzar en data 4 de maig de l’any següent, formalitzant així la primera edificació constructiva i alineada en aquell carrer.
Una de les millores més importants que es varen realitzar poc abans d’acabar aquell segle va ésser la construcció del pont sobre la riera de
Tueda “al extremo de la calle de la Procesión y principio del camino de Palamós”, a les acaballes de l’any 1892. Era aquest lloc, doncs, un punt
de continuats conflictes per la baixada d’aigües provinents de la riera de Tueda. Sovint, l’aigua del rieral interceptava i dificultava l’únic pas
per on es podia dirigir directament cap a la vila de Palamós, sense haver de voltar pel camí de la Vall d’Aro.
D’aquesta manera, la corporació local, entenent la importància del trànsit diari que circulava per aquesta zona, va encarregar la confecció del
projecte d’un pont sobre la riera de Tueda a l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló. L’expedient tècnic que va realitzar aquest facultatiu va preveure de construir un pont d’obra de cinc metres d’amplada en un sol tram de volta cilíndrica, que es recolzava sobre quatre estreps
de gran bellesa i definició. La seva construcció va ésser encarregada directament per l’administració local al paleta Josep Jordà, en quedar dues
vegades deserta la subhasta pública de les obres.
Aquest carrer, però, no esdevindria una via plenament constituïda i edificada fins ben entrats els anys setanta del nostre segle XX.

Origen i significat del nom del carrer: Ja hem pogut veure en l’apartat de configuració urbanística que la denominació inicial
d’aquesta via urbana de la ciutat, feia referència al camí veïnal que conduïa a la vila de Palamós. Amb la redacció del Pla Geomètric de Josep
Gallart l’any 1858, aquest vial va passar a anomenar-se carretera de Palamós, una titulació que es mantindria vigent fins a l’entrada en funcionament de la nova carretera de Palamós –l’actual i que s’inicia al passeig dels Guíxols- l’any 1904. És a partir d’aquesta data quan es
començà a emprar la definició de carretera antiga de Palamós, fins a final de l’any 1969.
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Escut de la ciutat francesa de Bourg de Péage.

L’agermanament que la nostra ciutat va fer amb la població francesa de Bourg de Péage va motivar
que s’incloguessin als nomenclàtors d’ambdues localitats els noms respectius de les ciutats agermanades. Així, la corporació local guixolenca va enviar, el 19 d’abril de 1968, una comunicació al
governador civil on l’informaven que, d’acord amb una acta de confraternització que s’havia celebrat el 25 de juny de 1967, l’ajuntament volia “honrar con la dedicación del nombre de una calle de
esta localidad a la ciudad francesa de Bourg de Péage, por lo que tengo el honor de ponerlo en
comunicación de V.E., por si fuera necesaria la anuencia tácita o explícita de ese Centro, ya que se
trata de un nombre extranjero”. El governador va dictaminar que no hi havia cap inconvenient a
donar aquest nom a un carrer de Sant Feliu, escrit que fou llegit amb gran complaença a la sessió
del 7 de maig de 1968.
Quinze dies després, l’alcalde de Bourg de Péage, Henry Durand, es va traslladar a la nostra ciutat per
signar el protocol d’amistat, que feria oficial aquell “jumelage”. Amb aquest acte s’acordà de donar el
nom de la ciutat francesa a un carrer encara sense determinar. Un any després, concretament el dia 18
de maig de 1969, les dues ciutats ratificaren a Sant Feliu els compromisos que havien pres l’any anterior, i formalitzaren definitivament els actes d’agermanament entre la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i
la de Bourg de Péage.

Nom del carrer:

Bruc, del

Inici: Actualment a l’encreuament amb el carrer de Santa Magdalena. (El planejament
urbanístic actual preveu que s’inicïí a la futura plaça de Mallorca,
on confluiran els carrers de Santa Magdalena, Capmany i Bruc)
Final: Ara no va més enllà del carrer de Pecher. (Hom preveu que tingui
el seu final en la prolongació del carrer del Callao, a l’alçada del Pavelló Esportiu)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,51 m. Al final: 6,40 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Pecher
Llargada del carrer: 100 m. (total projectats: 185 m.) Amplada del carrer: 8 m. (El Pla General actual preveu una amplada total de
13 m.)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
Altres denominacions:
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: març 1900.
Edificis industrials: Fàbrica Sala (1900). Propietari: Roc Sala i Oliu; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Reconstrucció fàbrica (1904),
després fàbrica Greiner. tècnic: Ildefons Casamor i Calm, arquitecte.

Configuració urbanística:

Carrer projectat dins la zona d’eixample nord-oest del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat
per l’arquitecte General Guitart i Lostaló (1897). La seva disposició original del primer tram (carrer de Santa Magdalena- Mascanada) vingué
determinat per la construcció de la fàbrica per al comerç de suro de l’industrial guixolenc Roc Sala i Oliu, que edificà un cos d’obra al llarg de
la façana oest del carrer, el març de l’any 1900.
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Contraposada en aquesta alineació -a la banda est- hi havia edificada
una antiga casa de pagès, amb els seus corresponents safareigs i canalitzacions per a conrear l’extensa horta d’en Roig, que Guitart va haver
d’afectar –en part- per tal d’alinear la nova via projectada. La seva configuració urbana, però, no es desenvoluparia convenientment fins a les
darreries de la dècada dels anys seixanta d’aquest segle XX, conjuntament amb els carrers de Salvador Vidal i el tram oest de la prolongació
de Pecher.
Amb l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) l’any 1985,
aquest carrer ha restat afectat pràcticament en tota la seva façana
oest, en establir-se unes noves alineacions més amples, fet que provocarà quan es vulguin portar a la pràctica –si algú no ho esmena abansla pèrdua d’un element constructiu d’interès local, com ho és la portalada de l’antiga fàbrica Sala (després Greiner) que està inventariada dins el catàleg d’edificis i edificacions d’interès arquitectònic-artístichistòric de la ciutat.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer del Bruc va ser inclosa dins del grup de noms que es donaren
l’any 1896 a les noves vies urbanes, projectades per a les zones d’eixample del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart. D’aquesta
manera, unes quantes d’elles feien explícita referència a diversos fets o heroïcitats succeïts durant
la Guerra del Francès (1808-14). Aquesta titulació de carrer del Bruc glossa el primer combat que
es va lliurar el 6 de juny de l’any 1808, en una collada propera al municipi del Bruc, a la comarca
de l’Anoia, entre una columna de l’exèrcit napoleònic formada per 3.800 homes, pertanyents a la
divisió del general Duhesme, sota el comandament del brigadier Schwartz, i un conjunt de tropes
regulars i de la guerrilla del nostre país.
Formaven les forces espanyoles un nombre d’efectius inferiors a la dels francesos, amb la participació d’un destacament suís del regiment Wimpffem, a les ordres del tinent helvètic Frank KrutterGrotz, a més de 1.500 sometents catalans. La crida a sometent realitzada mitjançant el repic de
campanes a la població, així com l’aparició del batalló regular de Krutter, varen fer suposar –erròniament- als comandaments francesos que es tractava d’un potent cos d’exèrcit, motiu pel qual es
replegaren en retirada, perdent més de 300 homes en el camp de batalla.
Fou la primera derrota a gran escala que patiren les tropes franceses en un acte de guerrilla –a
camp obert ho seria la batalla de Bailén-, recolzada en efectius regulars de l’exèrcit. Ben aviat la
llegenda digué que era obra d’unes partides civils o gent del poble que, al repic del timbal d’un
minyó, creà amb l’eco la confusió entre els napoleònics i, de retruc, la desfeta de les seves forces.
Aquesta versió es féu molt popular com a epopeia d’aquells successos bèl.lics.
Portalada de l’antiga fàbrica de Roc Sala, després
Greiner (1904).
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Nom del carrer:

Cabanyes

Inici: carrer Dos de Maig (a l’alçada de la plaça Alabric) Final: carrer d’Oviedo

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 35,74 m. Intermèdia: 28,83 m. Al
final: 39.49 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Durban, Dr. Presas, Arbre del Rei, plaça
de Tetuan, Albacete, Conca, Salvador Albert i Pontevedra.
Llargada del carrer: 350 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre 1902.

Configuració urbanística:

Carrer projectat dins la zona d’eixample nordest del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General
Guitart i Lostaló, entre els anys 1893 i 1897. La definició urbanística d’aquesta via urbana va ésser projectada amb una llargada total de 93
metres lineals, amb inici al carrer Dos de Maig –també de nova creació- i molt propera a l’antiga carretera d’anar a Girona. La seva alineació
travessava pel bell mig dels camps propietat de Feliu Fortó, que posseïa una casa de pagès i diversos coberts amb una era, i finalitzava a la
flamant ronda del Dr. Presas. Més enllà d’aquí, només es trobava la barraca i les hortes de la vídua Costa, la riera de Tueda i el camí de carro
que anava al mas Cabanyes.
Malgrat construir-se el primer habitatge l’any 1902, aquest carrer no esdevindria una via consolidada
fins a les darreries de la dècada dels anys seixanta d’aquest segle XX, en prolongar-se i edificar-se
–majoritàriament a una banda- nous habitatges dins del seu desenvolupament urbanístic del sector de
Vilartagues.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació del carrer de Cabanyes fa al.lusió
al nom que identificava l’extensa finca del mas Cabanyes -avui ja desaparegut- en el paratge de Tueda
d’Amunt i propietat dels hereus del reverend Ramon Cabanyes. Així consta al registre de la propietat
de l’any 1868, on es descriu aquesta finca: “pieza de tierra y casa de campo compuesta de bajos y piso
bastante derruido llamado Manso Cabanyes, de cabida todo junto 2 hectáreas, 63 areas. Linda a Oriente
con terreno de D. Juan Buscarons; por mediodía con los herederos de Miquel Surís; por poniente con
Santiago Roqué, antes de Gaspar Sala y con los de Tomás Cúbias, mediante torrente”.
El cognom Cabanyes és un dels llinatges més antics que hom troba als primers llibres parroquials de la
nostra vila. L’any 1665 morí Joan Cabanyes, prevere i beneficiat de l’església parroquial de Sant Feliu
de Guíxols. Del seu testament -datat el 16 d’agost d’aquell mateix any- podem deduir que era una persona important a la nostra població. Llegà diversos béns, casa i diners a familiars, servents i a la mateixa església, i nomenà el seu nebot, Feliu Cabanyes, hereu universal.
Font del mas Cabanyes.
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Nom del carrer:

Caimó

Cabanyes + Caimó

La nissaga dels Cabanyes s’estengué àmpliament a Sant Feliu durant els darrers dos segles. Així, tenim que, l’any 1779, nasqué Domènec
Cabanyes, fill del cirurgià en medicina Feliu Cabanyes i de Teresa Vilarís de Barcelona. I, a principi del segle XIX, Manuel Cabanyes, comerciant de la vila, arribaria a ésser nomenat síndic procurador general i batlle de Sant Feliu. Amb els anys, el mas Cabanyes de Vilartagues seria
propietat –a principi del segle XX- de l’il.lustre guixolenc Josep Irla i Bosch, que seria nomenat President de la Generalitat de Catalunya a
l’exili.

Inici: carrer de Garceny (parcialment obert) Final: futur carrer de Cisneros

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 25,48 m. Al final: 8,40 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Ramon Llull, Provença i camí de
Sant Amanç.
Llargada del carrer: actualment oberts 60 m, entre els carrers de
Ramon Llull i de la Provença (en projecte 360 m). Amplada del
carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

Configuració urbanística: Vial projectat dins l’eixample nord-oest
del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, de l’any 1897. La seva
execució, però, no s’escauria fins gairebé cent anys després de la seva aprovació, concretament el mes d’abril de l’any 1995, quan una promoció de caire privat va començar a urbanitzar l’espai edificable conegut antigament com “els jardins d’en Liceu” i, a la dècada dels anys seixanta del nostre segle, “Lotus Park”, on es troba una part d’aquest carrer, entre les actuals vies de Ramon Llull i de la Provença.
Origen i significat del nom de carrer: Malgrat que la denominació de carrer de Caimó va ésser aprovada a la sessió municipal
del 30 d’octubre de l’any 1896, formant part d’un conjunt d’identificacions per a les noves vies urbanes del Pla Guitart, tres anys abans, al ple
del 16 d’agost de 1893, el regidor Joan Vidal ja va proposar de donar la titulació de Caimó a un dels vials de la població “a fin de perpetuar la
memoria de dicho patricio, aniversario hoy del día de su muerte”.
Pere Caimó i Bascós (Sant Feliu de Guíxols 1819-1878). Polític federal, diputat a Corts Constituents a Madrid, i alcalde de Sant Feliu l’any
1872. Era fill del patró d’embarcació Pere Caimó i Calsada i de Llúcia Bascós. Per necessitats de supervivència hagueren d’emigrar cap al nou
continent, i s’instal.laren amb llurs fills a Mayagüez (Puerto Rico), on el petit Pere es féu gran. Pels volts de l’any 1853, però, i després de dedicar-se al comerç en general, retornaren definitivament a la nostra vila. En Pere es casà el 1855 amb Isabel Batalla i Bussot, i tingué dues filles,
Nemèsia i Leocàdia.
Amb el descontentament popular i la crisi social que imperava arreu del país, el general O’Donnell es va rebel.lar contra el govern i Espartero
va ser l’encarregat de formar ministeri. Aquests fets, però, trobaren una forta resistència a Catalunya, on els obrers provocaren diversos
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conflictes davant la ineficàcia governamental, per tal de trobar solucions a la profunda crisi econòmica. La creació de la Milícia Nacional
en defensa de les institucions constitucionals durant el Bienni Progressista (1854-56) va portar ràpidament Caimó a ésser nomenat primer tinent ajudant, i poc després capità.
D’aquesta manera, amb la caiguda d’Espartero l’any 1856, hom acordà d’aixecar-se contra O’Donnell; però aquesta darrera resistència
a Catalunya -després d’enfrontar-se a les forces del govern- va quedar dissolta i el guixolenc Pere Caimó va haver d’exiliar-se cap a
França.
De retorn a Sant Feliu, Caimó fou encarregat -pels volts de l’any 1866- de formalitzar una nova Junta Revolucionària. En descobrir-se,
però, aquesta conspiració en contra del règim d’Isabel II, fou empresonat durant l’any 1867. Amb l’esclat de la Revolució de Setembre de
l’any següent, Pere Caimó fou alliberat i formà part com a membre de la Junta Revolucionària de la província. El 1869 va ésser escollit,
per sufragi universal, regidor provincial de la Junta del districte de la Bisbal, i president de la de Sant Feliu. Un any després, afiliat ja al
partit republicà federal, fou nomenat diputat per Girona a les Corts Constituents de 1869. Traslladat a Madrid, Caimó quedà ben decebut pel poc pes polític de què gaudia la minoria catalana en aquesta capital.
Aquell mateix any representà la circumscripció de Girona com a delegat principal en el pacte federal de Tortosa, en què es proposà la
república com a forma de govern més convenient. Això va provocar –immediatament- un alçament dels federals en contra el govern del
general Prim. A les comarques gironines hom intentà prendre la seva capital i instaurar una Junta Revolucionaria; però en no poder-ho
aconseguir, els federals es reuniren a la població de la Bisbal, on Pere Caimó fou designat president de la Junta i comandant en cap de les
forces.
L’endemà del seu nomenament, les forces governamentals feren un important desplegament
dels seus efectius davant el nucli de la Bisbal. Vint-i-quatre hores després, fou llençat un fort
atac contra els tres milers de defensors, la majoria d’ells provinents del Baix Empordà i la
Selva i tapers de professió. Hom coneixeria aquells fets com “el foc de la Bisbal”.
Pere Caimó va ser fet presoner després d’hores de batalla i portat a Girona. Se li formà un
sumaríssim consell de guerra i se’l condemnà a mort. Malgrat tot, el general Prim li commutà
la pena capital a canvi del desterrament a les Filipines; un confinament que mai no va complir, però que l’obligà a exiliar-se a l’estranger.
Malgrat no residir al país, Caimó va ser votat com a diputat a Corts l’any 1870; un fet que el
féu retornar a Sant Feliu. I, dos anys després, el mes de febrer de 1872, seria nomenat alcalde de la vila, una designació que –per altra banda- no li escatimà pas importants maldecaps.
L’any 1874, amb la dissolució de les Corts republicanes, va venir la destitució de l’ajuntament
presidit per Pere Caimó. Novament empresonat, fou traslladat a Barcelona, on se li instruí
sumari. Alliberat de la presó amb la condició d’haver d’anar cap a l’exili, Caimó va complir
dos anys llargs aquell confinament lluny de la seva vila, fins al 1876. Dos anys després del
seu retorn, Pere Caimó i Bascós va morir a Sant Feliu de Guíxols el 16 d’agost de 1878.

Pere Caimó i Bascós.
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Inici: carrer de la Volta o de les Voltes Final: carrer Joan Goula

call

Nom del carrer:

C

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,13 m. Al final: 3,49 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia del Call
Llargada del carrer: 46 m. Amplada del carrer: 5 m (actualment irregular per la deformació de la seva alineació original).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: reconegut oficialment
al cens de l’any 1602.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici-mitjan segle XIII.

Configuració urbanística:

El carrer del Call forma part de la primera
gran expansió urbanística que va realitzar la nostra població, en travessar la
riera del monestir en direcció a llevant, molt probablement a les darreries del
segle XII, o inici del XIII. La seva disposició configurativa s’emmarca en el
desenvolupament dels actuals carrers de l’avinguda de Juli Garreta -Joan Goula (d’oest-est) i carrer del Forn Vell- plaça del Mercat (nord-sud),
amb anterioritat a l’any 1287. Aquest carrer, doncs, estaria molt probablement lligat amb l’antiga comunitat jueva que hauria residit –amb
més o menys presència- a la vila medieval guixolenca, d’ençà el seu nou establiment urbà allà pels volts del segle XIII.1 Tot i això, cal ser sempre molt prudent a l’hora de situar cronològicament l’arribada i posterior arrelament– amb totes les connotacions socials, comercials i religioses- d’aquesta ciutadania a la nostra població.
Arquitectònicament, els calls d’aquella època eren espais oberts, constructivament força estrets i formats per altes parets que protegien la
intimitat dels seus habitats. A l’entrada del barri, solia haver-hi unes portes que, en dates assenyalades, hom fermava durant la celebració de
cerimònies o festivitats religioses no contemplades en el calendari cristià. Tanmateix, cal concretar que en els seus orígens, no tots els jueus
que habitaven a Sant Feliu vivien dins aquest espai, tot i que el desenvolupament posterior de la seva comunitat va fer possible l’apropament
dels disseminats cap al call, per raons de devoció, comoditat i seguretat.
A partir de l’any 1448, diverses ciutats amb un cens elevat de jueus -com fou el cas de Girona- varen manar que tots els jueus i jueves que residien fora del Call es traslladessin al seu interior en un termini de sis dies, sota pena de deu lliures de multa. Hom ordenà, doncs, que els jueus
tanquessin totes les portes, portalades, finestres i altres forats, per tal de no poder mirar dins la vila cristiana. Aquesta disposició gironina, datada el 4 de setembre de 1448, la podríem fer plenament extensiva a la vila guixolenca, perquè Sant Feliu havia esdevingut anys abans vila reial
(1354) i passà a formar part com a membre o “carrer” de la ciutat de Girona. Alhora, és prou versemblant que la seva Aljama (l’organisme jurídic que els agrupava i regia) depengués directament de Girona, en establir-se només en les ciutats on hi havia un cens important de jueus.
No obstant això, es pot dir que fins als assalts i destrucció dels Calls (1391) –l’any 1393, el rei Joan va absoldre, entre d’altres parròquies, la
de Sant Feliu de Guíxols de les acusacions de participar en els avalots contra els jueus, després de compensar-ho amb un subsidi pagat al
monarca- hi havia hagut bones relacions socials i comercials, entre ambdues congregacions d’habitants. Tal vegada l’engany i la dissimulació
–com molt ben diu l’historiador J. Riera- podien haver fet possible, fins aleshores, la coexistència pacífica d’aquells dos sistemes culturalment
antagonistes.
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El carrer del Call de Sant Feliu tingué –inqüestionablement- durant moltíssims anys, l’estructura específica de les jueries medievals. La seva
entrada pel carrer de la Volta tenia tan sols 2,40 metres d’amplada. El seu primer tram, en corba, el mantenia allunyat de les mirades forànies
per, tot seguit, adreçar-se en línia recta fins a trobar la seva segona entrada pel carrer de Joan Goula, de 2,60 metres d’amplària. Segons els
historiadors Ramon Alberch i Narcís-Jordi Aragó, “aquesta ziga-zaga al començament del carrer sembla una característica típica dels antics
calls, envoltats arreu per carrers habitats per població cristiana”. Fins i tot sorprèn la consemblança urbanística –salvant les diferències de pes
social, religiós, demogràfic i constructiu- d’una part del Call de Girona amb el de Sant Feliu. Hom podria dir que no deixa de ser un calc d’alguns dels seus carrers
Segons l’estudi que he realitzat de les seves possibles heretats cadastrals, les seves edificacions deurien ésser bàsicament de planta reduïda,
de dos o tres pisos, i restaven força comprimides entre els vells murs de llurs façanes. Avui, aquest indret ha perdut tota la seva identitat com
a teixit medieval, en no respectar-se la seva disposició original i conferir-li noves alineacions que han esborrat les característiques pròpies d’aquest sector. Així, l’any 1897, el planejament urbanístic de l’arquitecte Guitart va atorgar-li una amplada de cinc metres per a les noves construccions que hom volia bastir-hi; fet que ha ocasionat al llarg dels anys que s’esguerrés el sentit estructural i de cohesió que tenia aquest
original indret.

Origen i significat del nom del carrer: Tot i que la paraula Call sol explicar-se a partir de la deformació fonètica de l’hebreu
qahal“– que significa restar en assemblea o congregació, i es troba ja documentada a Barcelona l’any 1241- darrers estudis d’investigació
sobre la realitat urbanística de les jueries catalanes es decanten més cap a la transformació del mot callis, d’origen llatí, que identifica un espai
o carrer força estret. Curiosament, mentre que les diverses aljames judeo-hispàniques establertes, per exemple, a Toledo o Guadalajara, parlaven un florit sefardí, hom creu que els jueus residents a Catalunya empraven un judeo-català avui encara sense determinar. Provadament,
aquests ciutadans utilitzaven molt sovint el català en les seves transaccions comercials o notarials d’àmbit particular i, tan sols en casos molt
particulars de famílies importants jueves, feien servir el sefardí.
Tanmateix, Call és una definició específica d’un sector urbà medieval, on habitava la comunitat jueva, obligada progressivament a residir en
un espai delimitat i controlat per les autoritats del municipi.
A la nostra població aquesta aljama la tenim documentada al segle XIII, amb dos importants manuscrits o codis de la Torà, que pels caràcters
de la seva escriptura, segons va manifestar primerament Nehemies Allony, i en l’actualitat Eduard Feliu, són dels segles XIII o XIV. És més: diversos cognoms guixolencs d’aquella època denotaven evidents arrels d’origen hebreu,
com Guillem Benejam, propietari d’un solar afrontant amb la plaça de la vila, l’any
1231, o Maymonus Pontii (Maimó Ponç) guàrdia del port el 1341.
De fet, Sant Feliu, com a port natural de Girona, era una vila propícia per al seu establiment, en gaudir d’una vida comercial molt activa. Tal vegada, d’aquesta implantació hom identifiqui la seva existència amb mots que han perdurat al llarg del
temps, com el Call i Montjoi. No en va, des de l’inici del segle XV fins a les darreries
del XVI, els jurats municipals anomenaven el metge del poble “el físic jueu”.
Per l’ordenació constructiva de la jueria guixolenca –que amb tota seguretat no
hauria tingut la importància de les establertes a Castelló d’Empúries o Besalú- hem
de suposar que l’edifici públic o sinagoga podia estar situada dins d’algun local o
Manuscrit de “La Torà” que es conserva a l’Arxiu Municipal (s. XIII-XIV).
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estatge del mateix carrer del Call. Per tal de poder constituir-se, però, s’havia de disposar d’un mínim de deu homes majors d’edat (a partir de
tretze anys), tal com ho mana la llei. De fet, per al jueu medieval, la sinagoga no tan sols esdevenia el lloc de pregària i ritual, sinó que es
transformava en el punt neuràlgic de la vida social (imposició de càrrecs de la comunitat, resolucions, plets, excomunions, proclames matrimonials, etc.). Així, mentre la major part de jueus residien i estaven censats en aquest carrer, algun d’ells, per la seva activitat social o professional –talment com ho podia ésser un metge o algun prohom- estava autoritzat a viure fora del Call.
Hem de creure que l’estament judaic a Sant Feliu –amb major o menor presència– va tenir una certa implantació entre els segles XII i XIII,
coincidint amb les dues grans expansions urbanístiques del vilatge. En canvi, no comptem avui amb un llegat arquitectònic propi dels calls
medievals, en haver-se desfigurat la seva disposició per a l’adaptació de les noves alineacions aprovades a final del segle XIX.
La designació de carrer del Call és un dels pocs noms antics que es conserven actualment en el nomenclàtor de la nostra ciutat. L’any 1602 ja
va ser inventariat en el cens de carrers i habitatges de la població, igual com ho faria l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19). Als llibres
parroquials d’esposoris, el trobem relacionat l’any 1707, en el casament que es realitzà en la casa d’Antoni Thomas, pescador, “situada en lo
carrer del Call”.
1
Tesi defensada obertament per historiadors com Ramon Alberch, Narcís-Jordi Aragó i Àngel Jiménez, o especialistes sobre el col.lectiu hebraic a les comarques gironines, com Sílvia Planas.

Nom del carrer:

Call, Travessia

Inici: plaça del Mercat Final: carrer del Call

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,29 m. Al final: 3,55 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 31,00 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges de l’any 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: principi- mitjan segle XVIII.

Configuració urbanística:

A l’ensems que el carrer del Call, la travessia
anomenada del Call forma part de la primera gran expansió urbanística que va realitzar la nostra vila, a les darreries del segle XII, en decidir-se a travessar a l’altre
costat de la riera del monestir. D’aquesta manera, hom va encetar un nou nucli
urbà que, amb els anys, esdevindria el punt neuràlgic de la població guixolenca. Per la seva disposició urbanística general, vegeu el capítol
dedicat al carrer del Call.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació de travessia del Call no es mostrà normalitzada fins al cens d’habitatges
que es realitzà en data 27 de febrer de 1858, on comptabilitzà un total de cinc edificacions. En canvi, al padró de veïns de nou anys després
(1867), no hi són relacionats ni la travessia ni el carrer del Call.
Quant a la seva designació, per ser del mateix sector i procedència, vegeu també el capítol dedicat al carrer del Call.
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Nom del carrer:

Callao

Inici: plaça del Monestir Final: parcialment obert fins a l’edifici de la Policia Local

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,19 m. Al final: 6,44 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Mercè i Concepció
Llargada del carrer: 170 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
Altres denominacions: Camí del cementiri (1833); Camí vell del cementiri (1858); Carrer del
Progrés (sense oficialitat)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre 1926
Edificis industrials: reforma i ampliació de l’edifici de la companyia elèctrica de Sant Feliu
(1926) actual central de la Policia Local. Propietari: Diego Roura; tècnic: no consta. Edificis
industrials enderrocats: magatzems de la Corchera Catalana S.A. (1929). Propietari: La
Corchera Catalana S.A. Tècnic: J. Vinyas, enginyer.

Configuració urbanística:

La disposició tècnica del carrer de Callao s’ha de cercar amb
anterioritat a la confecció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), malgrat que
seria precisament aquest planejament l’eina urbanística que definiria l’actual primer tram de via
urbana. De fet, però, l’intent inicial d’urbanitzar aquell sector es remunta a l’any 1873, quan l’hisendat Salvador Vidal i Civils, propietari de l’horta del convent (actuals terrenys on s’emplacen el
Teatre i Pavelló Municipal), va sol.licitar que se l’indiqués l’alineació que havia de guardar entre el camí vell d’anar al cementiri i la seva finca.
No seria fins a l’any 1889 que els hereus d’aquest hisendat promogueren la urbanització de “l’horta dels frares o del convent”. L’expedient tècnic va ser redactat pel mestre d’obres i director de camins Josep Vila i Callol, i, malgrat comptar amb l’aprovació municipal de 6 de setembre
d’aquell mateix any, no s’arribaria mai a executar. Un dels carrers dissenyats per Vila, anomenat al plànol com del Progrés, coincidia pràcticament amb una part de l’actual carrer de Callao, projectat anys després per Guitart.
Així, quan l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló va realitzar el seu pla urbanístic, establí per al carrer de Callao la rellevant funció de
comunicar aquest sector amb la nova zona d’expansió dels carrer d’Antoni de Capmany -Bruc- Salvador Vidal, tot salvant la riera de les Comes.
D’aquesta manera, la trama viària general s’entrellaçava amb una plaça que denominà de Catalunya, dins la finca de la vídua de Pere Màrtir
Baster, i –des d’aquí- prolongava aquells carrers cap al paratge de Monticalvari.
La seva configuració urbanística, però, no s’iniciaria fins a l’any 1913, quan l’Ateneu Social de Mn. Sants Boada va adquirir aquella horta per
a fer-hi el primer camp de futbol del municipi. Amb la construcció de la tanca perimetral de la finca, es va adoptar definitivament la línia de
la façana oest del carrer, concretada -anys després- amb la construcció de diversos coberts propietat del trust belga La Corchera Catalana S.A.,
l’any 1929.
Amb la compra d’aquests terrenys l’any 1973 per part de l’ajuntament guixolenc, i la posterior construcció del teatre i pavelló municipals, es
va donar una nova imatge a aquest primer tram del carrer de Callao, a manca de trobar els mecanismes més adequats i útils per a dissenyar
la seva –indispensable- continuació cap al nou sector de Mascanada.
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Origen i significat del nom del carrer:

Nom del carrer:

Camís

Callao + Camís

Quan, l’any 1833, es va construir
el nou cementiri al sector de Mascanada, el camí que hom prenia per anar-hi no era el
que actualment coneixem (carretera de Tossa - ronda Narcís Massanas), sinó un estret
i llarg sender que s’iniciava a la plaça del Monestir, per davant mateix de l’actual hotel
Florida - casa Naspleda. Des d’aquí, travessava les hortes Falgueras i la d’en Fàbregas,
on limitava una petita construcció –avui seu central de la Policia Local- i seguia
paral.lelament entre la finca de la família Baster i la riera de les Comes. Al seu capdavall, i després d’una pronunciada ziga-zaga del carrerany, s’arribava a un senderó més
folgat –avui carrer del Dr. Rovira- i, un xic més amunt, coincidia amb el nou camí del
cementiri, que és l’actual ronda de Narcís Massanas.
Doncs bé, tot aquest tram d’aquesta llarga i estreta via –anomenada popularment fins fa uns anys “carrer dels enamorats”- era el camí d’anar al cementiri (1833), transformat en el camí vell del cementiri (1858), que coincideix, en part, amb el primer tram del carrer de Callao.
La denominació de carrer de Callao, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, conjuntament amb una sèrie d’altres noms per a
designar les noves vies urbanes del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, rememora el combat naval que va mantenir l’armada espanyola el 2 de maig de 1866, durant l’esclat de la guerra del Pacífic (1865-66), i que tingué lloc davant les costes de la ciutat peruana de Callao.

Inici: carrer de Girona Final: avinguda de les Canàries

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 31,05 m. Al final: 21,29 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Bartrina (quan s’executi la seva part
final: Dos de Maig i Durban)
Llargada del carrer: 160 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de 1896

Configuració urbanística: L’ordenació del carrer de Camís respon a la creació d’un nou sector d’eixample, situat al nord-est de la població –entre l’antic camí
d’anar a Girona, avui darrer tram del carrer que porta el mateix nom, i la riera de
Tueda- que va determinar el Pla de Reformes i Millores redactat per l’arquitecte Guitart, l’any 1897.
Es pot dir, però, que la primera edificació bastida en aquesta via urbana va ser feta amb anterioritat a l’aprovació d’aquella nova planificació,
ja que la corporació local va autoritzar, el mes de desembre de 1896, la construcció d’un habitatge de planta baixa a Joan Draper, just a la línia
d’afrontació amb el carrer en projecte designat provisionalment amb el número 63.
La seva definitiva configuració urbana va tenir lloc a la dècada dels anys noranta del nostre segle XX, quan es canalitzà i posteriorment es va
cobrir la riera de Tueda; es formalitzava així la moderna avinguda de Canàries, que donà continuïtat a la part baixa (est) del carrer Camís.
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Origen i significat del nom del carrer:

camís

El nom de Camís és –tal com ja ho publicà Lluís Esteva- la grafia equivocada del cognom Camisó, el suposat capità guixolenc de la galera reial de Sa Majestat que participà a la batalla de Lepant, l’any 1571. Aquesta errònia
titulació realitzada als plànols del Pla de Reforma i Millora de l’arquitecte Guitart, igualment com foren confosos també els noms d’Alabric
per Aldric, Durban per Duran o Aixada per Abada, va passar a identificar una nova via urbana de la població, sense tenir cap més significat que la mancança de la seva lletra “ó” accentuada, del veritable cognom Camisó.
L’excel.lent historiador local L. Esteva va dedicar molt temps a cercar tota la informació possible sobre la vida i gestes de Joan Camisó. Les
seves recerques les resumí en un treball que publicà al setmanari Àncora, on posà seriosos interrogants a la graduació d’aquest guixolenc
durant la batalla de Lepant. Camisó, aleshores, hauria comptat tan sols vint-i-un anys i, no essent d’una família de tradició militar, molt
difícilment podia detentar aquella oficialitat. Així mateix, Esteva recelà de l’escabrosa acció en què –segons una antiga tradició localaquest guixolenc va tallar el cap del cabdill turc Alí-Paixà.
Joan Camisó (Sant Feliu de Guíxols 1550-1607). Fill d’una senzilla família guixolenca –el seu pare, Joan, fou paraire d’ofici- surt documentat com a mariner en diverses partides dels llibres parroquials. Es casà als divuit anys amb Caterina Julià i, des de l’any 1568 al 1574
–recordem que la batalla de Lepant va ser el 1571- no hi ha cap dada a l’arxiu parroquial; municipal ni notarial. És molt possible, doncs,
que Joan Camisó prengués part en l’esmentada batalla naval, i que per això adquirís posteriorment el grau de capità, tal com ho testimonia una partida de baptisme en què fou padrí: “lo Sor. Juan Camisó, capità de Galeres”, l’any 1587. També en el seu testament datat el 13
de novembre de 1607, concretament vuit dies abans de la seva defunció, s’esmenta la
graduació de “Patró de la Galera Real”.
En canvi, no hi ha cap tipus de dada documentada, ni tampoc cap citació dels cronistes
oficials de la batalla, que li atorgui l’autoria de la mort d’Alí a Camisó. És més, hom relata que fou un forçat a galeres qui va decapitar l’almirall turc, un cop restà greument ferit
al cap “de un arcabuzazo.” Altres autors atribueixen el decés del cap de la flota infidel a
un soldat malagueny que, amb una destral, va realitzar el reprovable acte de rematar l’almirall, mentre aquest restava estès sobre la coberta del seu vaixell; un fet que -fins i totva menysprear el mateix Joan d’Àustria.
L’any 1847, l’historiador Serra i Postius va apuntar la hipòtesi que fos un català qui donés
mort al general Ali-Paixà: “fúndase que en el Archivo de la Villa de San Feliu de Guíxoles
hay notícias que D. Juan de Austria dio al capitán Camisó el majestuoso solio y dosel
grande del Generalísimo Halí-Baxà. Y aún hay quien dice y es muy natural de creer que
también fue el que le cortó la cabeza”.
El que no hi ha dubte és que Joan Camisó va ser un personatge d’importància dins la vila
guixolenca. Fou jurat en cap en els anys de 1593, 1597, 1601 i 1605, així com mostassaf
i conseller amb anterioritat.

Mural decoratiu a l’ajuntament que evoca la batalla de
Lepant.
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Inici: carrer de Sant Domènec Final: carrer de la Creu

Campaneria

Nom del carrer:

C

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 18,36 m. Al final: 20,65 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 104 m. Amplada del carrer: 4,80 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 2
de gener de 1878.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: febrer 1871.

Configuració urbanística: La formalització del carrer de Campaneria
es produí en sol.licitar Antonia Campaneria, vídua d’Heriz, el permís per construir diversos habitatges en la finca de la seva propietat, anomenada “Camp del
Puig”. Aquest terreny, situat al nord de la població, restava delimitat entre els
carrers de Sant Domènec, Santa Magdalena i el de la Creu. Alhora, va demanar
–també- d’obrir dins de la seva heretat una travessia que, amb l’inici al carrer de Sant Domènec i en sentit paral.lel al de Santa Magdalena,
anés a afrontar amb la prolongació del carrer de la Creu.
A la sessió municipal del 25 de novembre de 1869, l’Ajuntament va aprovar l’obertura del vial proposat per Campaneria, segons el plànol d’urbanització que havia redactat el mestre d’obres Pere Pascual i Baguer. De fet, aquesta actuació venia precedida per l’increment de l’edificació
que s’anava desenvolupant d’ençà l’any 1860 i que comportà la consolidació i definició viària de diversos trams parcials de carrers. D’aquesta
manera, en aquells anys s’havien estructurat perfectament els carrers dels Metges, Lluna i Sol –d’est cap a oest- així com dos vials de penetració vertical en direcció nord, com ho eren el Nou del Garrofer (fins al de Santa Llúcia), i el carrer de Girona, prop a tocar l’actual connexió
amb el de les Eres.
L’any 1875, en plena tercera guerra carlina, Antoni Campaneria va demanar a la corporació local de tancar perimètricament el seu terreny, per
tal de donar la màxima seguretat als habitatges que havia construït tres anys abans. Amb aquesta actuació, hom justificava tant l’enderroc
de la paret que –aleshores- privava el perllongament del carrer de Santa Magdalena, entre el de la Creu i de l’Algavira, fet que comportava
una evident millora urbanística per a la població, com que aquelles cases continuessin servint –a extramurs- d’amagatall i protecció a l’enemic, parapetats entre la torre del Puig-Marí i la porta de Sant Domènec.
L’ajuntament guixolenc hi restà d’acord, sempre que la paret projectada seguís l’alineació afrontant amb la via pública, i ho remeté amb el seu
vist-i-plau a l’aprovació del comandant de la plaça. La concessió de les obres va recaure en el cap de la seguretat de la vila, que posà com a
condició que l’esmentada paret, que havia de fermar el carrer de Sant Domènec, havia de tenir 14 pams d’alçada (2,80 m), i que es construïssin espitlleres per a la defensa de la població.
En finalitzar aquella guerra, els murs i tambors de defensa varen ésser enderrocats a partir de 1876, per no dificultar el moviment urbanístic
del sector. L’any 1897, l’arquitecte General Guitart va comptabilitzar al seu Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu un total de 15 habitatges
edificats en aquest carrer.
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Passaport lliurat a la família Heriz-Campaneria l’any
1853.

C

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer de Campaneria ve del fet

Campaneria

que els terrenys on se situà aquest vial pertanyien a Antònia Campaneria i Prohiyas. És –sens
dubte- un exemple més del consentiment de certes prerrogatives a determinats promotors que,
a canvi d’urbanitzar la calçada i cedir-la gratuïtament al comú, obtenien cert grau de connivència en decidir –com més bé els semblava- la identificació d’un carrer.
Antònia Campaneria i Prohiyas (Mataró 1815 - abans1887) Filla del guixolenc Josep
Campaneria, capità de la milícia provincial, i d’Antònia Prohiyas, natural de Palafrugell. Molt
probablement, la condició de mobilitat en què es trobava un oficial de la jerarquia del seu pare
–recordem que tan sols feia un any que s’havia acabat la Guerra del Francès- deuria influir en
el lloc de naixença de la seva filla Antònia.
El cognom Campaneria, malgrat ésser originari de Torelló, ja és inventariat als llibres parroquials de la nostra ciutat l’any 1719, en néixer Maria Campaneria. En canvi, els Prohiyas són
datats a partir del 1778 procedents de Palafrugell, la majoria d’ells calafats de professió.
El seu pare va retornar a Sant Feliu amb la família, a l’inici del segon decenni del segle XIX, atès
que el mes d’agost de 1821 hi nasqué Enric Campaneria i Prohiyas, germà d’Antònia. D’ella,
però, no tenim més informació fins a l’any 1850 en què, a l’edat de trenta-cinc anys, era l’esposa d’Antonio María Heriz, un administrador de loteries de l’Estat, natural de Tolosa
(Guipúscoa). Es tracta d’un passaport datat a Barcelona el 13 de juliol de 1850, on se l’autoritzava a desplaçar-se a Sant Feliu “para sus diligencias” i en companyia dels seus fills de curta
edat, Ramon, Enric i Julià. Sembla, doncs, que Antònia Campaneria vivia a Mataró amb la seva família durant aquells anys, puix així ho testimonia aquest document: “Antonia Campaneria de Heriz, natural de Mataró, vecina de ésta, casada, para via recta pase a San Feliu de Guíxols”.
Tres anys després (1853) trobem un altre passaport “para el interior del reyno”, estès pel governador de la província de Barcelona, que autoritza el seu marit, Heriz, de 52 anys; Antònia de 38, i els seus fills Ramon, de 10; Enric, de 7; Julià, de 4, i Isabel, de 2 anys, conjuntament amb
la criada Josefa Irazabal, també de 38 anys, a desplaçar-se fins a Sant Feliu.
El cert és que Antònia Campaneria va viure a la nostra població entre els anys 1869 i 1875, període en què va promoure els habitatges i el
carrer transversal de la seva finca. A final de l’any 1877, el mestre d’obres Pere Pascual, que havia projectat aquelles cases, va sol.licitar a
l’Ajuntament que el vial formalitzat en la parcel.la superior i immediat al de Santa Magdalena, “que principia en la de Santo Domingo hasta
la de Algabira, se denomine travesía de Campaneria”, una designació que seria aprovada a la sessió municipal del 2 de gener de 1878.
Posteriorment, Antònia Campaneria deuria passar a residir fora de Sant Feliu, ja que no s’ha trobat la data de la seva defunció. Per una partida de naixement d’un seu nét, a la ciutat de Vitòria, l’any 1887, que era fill de Julià Heriz i Campaneria, sabem que en aquell any ja s’havia
produït el seu decés.
Un dels seus fills, Enric Heriz i Campaneria, va ésser, conjuntament amb Joan Casas i Arxer, promotor de la construcció del ferrocarril de Sant
Feliu a Girona, l’any 1892. Amb anterioritat, però, Enric Heriz i els seus dos germans varen sufragar –a la memòria de la seva mare Antònia
Campaneria i Prohiyas- diverses obres de millora i embelliment de la població, com la canalització de la riera del monestir i diversos ponts d’obra per a creuar-la.
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Inici: carrer de Tueda Final: carrer de les Eres

Carme, del

Nom del carrer:

C

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,36 m. Al final: 18,96 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Bartrina
Llargada del carrer: 110 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al Pla Geomètric de Josep Gallart del
9 de novembre de 1858. (Amb anterioritat apareix esmentat en un document notarial de l’any 1784).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries segle XVIII.

Configuració urbanística: Hem de cercar l’origen del carrer del Carme
en la disposició d’una nova barriada al sector nord-est del raval de Tueda,
situada entre el camí de Girona, avui carrer de les Eres, a l’oest; l’escorxador municipal del molí de Vent de Baix, al nord; la riera de Tueda, a
l’est, i el camí ral d’anar a Palamós –actual carrer de Joan Maragall- al sud, cap a les darreries del segle XVIII.
Oposadament al sentit general de creixement que havia tingut -des d’aleshores- la nostra població, prolongant-se a partir de vies urbanes
pràcticament ja consolidades, aquest sector s’inicià a l’inrevés. Així, en comptes de fer-ho des del carrer de les Eres –talment com hauria estat
el desenvolupament habitual- en direcció cap a la riera de Tueda (oest-est), es consolidà a partir d’aquesta i en sentit constructiu cap al carrer
del Corral (Bartrina) i, molt més tard, ho faria fins a la seva connexió amb el carrer de les Eres.
Això té una comprensible explicació: la rocallosa i escarpada topografia d’aquell indret, respecte als seus encontorns, feia inviable una comunicació normal de les vies urbanes d’aquell sector, si no es procedia a rebaixar els trams assenyalats com a carrers; per altra banda, una feina
força complexa amb els mitjans de l’època (encara avui hom pot apreciar l’aspre roquís entre els carrers de Santa Teresa i de les Eres).
La primera notícia que tinc d’aquest vial és a la donació que féu Josep Font i Anglada, d’un “sòl o tros de terra” a la seva mare Isabel, davant
Josep Pujals, notari de Sant Feliu, el 9 de maig de 1784. Aquesta cessió gratuïta la lliurà espontàniament “per los molts y agradables serveis
que he rebut d’ella y ara, la mare mia que es muller de Joan Ganiguer, fuster de la present vila, que primerament era de Josep Font, traginer
mon difunt pare, li faig donació simple y irrebocable de aquella peça de terra situada en dita vila y en lo territori anomenat de Thueda, y en
lo carrer que novament allí s’ha de formar anomenat del Carmen”.
De fet, aquesta barriada, de lenta progressió constructiva al llarg de tot el segle XIX, va començar a conèixer-se, i en particular els carrers denominats del Carme i Sant Miquel, com el “comal de l’infern”, per la gran quantitat de rocam i pedruscall que, fins i tot, amenaçava de desprendre’s i malmetre els habitatges allí bastits. D’aquesta manera, el mes d’agost de l’any 1888, el cronista del setmanari local El Bajo Ampurdán,
recollint les continuades queixes dels veïns d’aquest indret, escrigué: “Los vecinos del Comal del Infierno, o sea las calles cerca del Matadero,
concurren a las cargas municipales como los del centro de la población. Por lo tanto, hay una calle –es refereix al carre de Sant Miquel- que
subiendo al Matadero, tiene su entrada obstruida por una roca que impide circular por aquella desgraciada calle”.
El mes de maig de 1891, l’ajuntament va acordar que fos enderrocada la torre o tambor del carrer del Carme –situat a la cantonada dels actuals
carrers de Santa Teresa i Tueda- que havia servit per a la defensa d’aquell veïnatge durant la tercera i definitiva guerra carlina (1872-1876),
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tot complint una resolució del mes de febrer de 1884. Aquesta millora era del tot indispensable per a urbanitzar i embellir l’accés a l’estació
de ferrocarril en construcció, just a tocar aquella via urbana. Malgrat això, els veïns d’aquest sector no tingueren cap tipus de millora. Així, el
mes d’abril de 1903, diversos propietaris del carrer del Carme varen adreçar-se a la corporació local, en demanda de millores per a aquell tram
de via abandonada: “Como quiera que continúa la calle en su primitivo estado con peñascos y rocas que dificultan por completo el tránsito
rodado y hacen peligroso el de los viandantes, suplican que se arregle la citada calle destruyendo las rocas allí existentes y se señale la correspondiente rasante”.
El carrer del Carme, però, no va prendre la seva configuració actual fins a l’any 1911, en què l’Ajuntament va decidir ordenar les obres de
recomposició a la brigada municipal, d’acord amb el projecte tècnic que havia redactat l’arquitecte General Guitart, l’any 1908.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer del Carme fou inventariada oficialment per primera vegada al
Pla Geomètric de Josep Gallart (1858) i obeeix, al meu entendre, a dues consemblances prou identificatives: a l’advocació a la Mare de Déu
del Carme, que amb el temps va anar substituint el patrocini de Sant Elm entre els pescadors i mariners, i a la singular configuració geològica i topogràfica d’aquell acinglerat turó, on s’havia bastit el segon escorxador municipal l’any 1796.
Ja hem vist com, en un document notarial de l’any 1784, s’esmenta el nom concret de carrer del Carme, en una donació d’un terreny al sector de Tueda;
una designació que no apareixerà a la relació oficial dels carrers del municipi fins a mitjan segle XIX. Tanmateix, només una sola escriptura de totes les
consultades a l’Arxiu Històric de Girona -secció de notarials- que fan referència a la compra-venda de finques d’aquest indret l’anomenarà amb el seu
nom complet, “carrer de Nostra Senyora del Carme”, tot i que és un xic posterior a les primeres segregacions que féu el seu propietari.
Per això -malgrat aquesta excepció- crec que, quan es féu la relació dels noms de les vies urbanes que havien d’assignar-se oficialment en
aquest sector de la barriada de Tueda (Pla Gallart), es va partir d’una denominació ja existent i popularitzada pels veïns del carrer del Carme,
una al.lusió –per altra banda- a un nom religiós que condicionà, alhora, la titulació de la via superior, que hom batejà amb el nom de Santa
Teresa. Els dos carrers inferiors, iniciats pels mateixos volts que el del Carme, ja eren coneguts en les seves corresponents escriptures notarials
com a carrers de Sant Josep i Sant Miquel.
Conta Joan Amades, en el seu Costumari Català, que a Sant Feliu de Guíxols feien l’anomenada festa dels carmelitans (16 de juliol). “Un dels
actes sobresortints n’eren els ‘correpomes’. La gent posava, al peu de les portes i al carrer, una galleda d’aigua, amb unes quantes pomes que
hi nedaven. Els nois, aplegats en colles, passaven corrent i miraven d’agafar les
pomes amb una badoquera, estri consistent en una canya esberlada d’un cap,
eixamplades les esberles amb una pedra. No es podien pas deturar en la cursa,
perquè els de darrera els empenyien. Les pomes no es feien pas fàcils d’abastar, i els qui corrien es posaven fets un xop”.
Precisament l’any 1784, l’almirall d’origen mallorquí Antoni Barceló va estendre entre la marineria que comandava en l’expedició contra Alger, l’advocació
de la Mare de Déu del Carme i la seva celebració. No és estrany, doncs, que, a
partir d’aleshores, els mariners de guerra reclamessin el seu ajut tant en la
navegació com en la lluita.
Malgrat això, la paraula Carme, que té el seu origen etimològic en el mot grec
“xasma ”, que significa abisme o avenc, ens fa pensar en alguna referència a
Vaixell pintat al cim de la llinda d’un habitatge.
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Nom del carrer:

Castell d’Aro

Carme, del + Castell d’Aro

l’estructura geotopogràfica d’aquest indret on s’emplaça el carrer del Carme, i que seria conegut popularment com el “sector del comal de l’infern”. (Vegeu el capítol dedicat a la configuració urbanística).
Sorprèn, també, la similitud d’aquest nom amb el poble anomenat Carme, de la comarca de l’Anoia, que és ben conegut pel gran avenc del
“Carme”. Dins el seu municipi es troba el “Bony de la Carme”, una muntanya important rodejada de grans cavitats, pujant al “Comalo-forno”.
De fet, a muntanya, la Mare de Déu del Carme és advocada contra el dimoni, des que va salvar un pastoret donat al diable.
La devoció a la Mare de Déu del Carme, especialment arrelada entre els mariners i pescadors, i l’especial configuració del terreny en aquella
barriada han estat, probablement, origen d’una homonímia, a partir de la qual aquesta via guixolenca es coneix avui com a carrer del Carme.

Inici: carrer Dos de Maig Final: avinguda d’Europa

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 38,18 Al final: 41,14 (a l’alçada del
carrer d’Orense)
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Isabel Galceran, Miquel Surís, Dr. Presas,
Pl. N. Marcillach, Lugo, Orense, Almería, J. Roura, Pl. Ceuta, Av. Balears, Av.
Saragossa i Còrdova.
Llargada del carrer: 490 m. Amplada del carrer: 10 m. (6 m, entre els
carrers Dos de Maig- Miquel Surís).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
Altres denominacions: camí ral de Castell d’Aro
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: entre 1880 i 1897.

Configuració urbanística:

D’antuvi, el camí ral d’anar a la Vall d’Aro havia estat el que actualment coneixem com el carrer de Castell
d’Aro, a partir de la plaça d’Alabric carrer Dos de Maig, i que compartiria també amb el camí ral de Girona– avui carrer de les Eres- ja documentat als inicis del segle XVIII, malgrat que hem de suposar que s’utilitzava amb anterioritat a aquesta data.
La seva disposició viària estava formada –originalment- per l’edificació d’un parell o tres de cases de pagès dedicades al conreu dels camps de Vilartagues, amb
les eres i els seus corresponents coberts, talment com ho era la casa de Feliu Fortó, just al costat de l’inici d’aquest camí. No seria, però, fins al desenvolupament urbanístic generat per l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897) que aquesta via prengué la definitiva estructuració urbana.
L’arquitecte Guitart dissenyà tan sols un primer tram de carrer, ja que en aquells anys era força utòpic –malgrat la visió de futur de l’arquitecte municipal- imaginar-se una llargada superior als 140 metres, que era –de passada- la distància exacta fins a connectar amb els futurs
carrers de Miquel Surís i del Doctor Presas.
La seva obligada urbanització va venir com a conseqüència de l’acord pres a la sessió municipal del 5 d’abril de l’any 1906, quan la corporació local va adquirir 1.883 m2 de terreny per alinear els carrers de Castell d’Aro, Dr. Presas i Miquel Surís, per un preu total de 1.694,70 pta. Tot
i això, no seria fins a la dècada dels anys seixanta del nostre segle XX que aquest carrer es concretaria en una via de moderna utilització i
comunicació per als nous vials del sector nord-est de la zona alta de la població.
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Castell d’Aro + Castellar

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer de Castell d’Aro fa referència a l’antic camí que hom prenia per
anar a la Vall d’Aro, que fins a l’any 1856 estava formada pels pobles de Castell d’Aro, Fenals, Santa Cristina d’Aro, Bell-lloc, Solius i Romanyà
de la Selva. En redactar-se, però, el Pla de Reforma i Millora de Sant Feliu, que preveia l’eixample constructiu d’aquest sector, s’assignà el nom
de carrer de Castell d’Aro a la via que l’arquitecte Guitart va projectar, seguint el traçat d’aquell vell camí. Anys després, en aprovar-se el projecte d’urbanització de la zona de Vilartagues a meitat dels anys seixanta, s’acordà, a la sessió municipal del 21 de gener de 1966, donar el
nom de Castell d’Aro a la prolongació d’aquella via, a partir dels carrers Dr. Presas i Miquel Surís, en direcció est, fins a trobar l’actual avinguda d’Europa.
Nom del carrer:

Castellar

Inici: carrer de Sant Elm Final: carrer de Jecsalis

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 9,87 m. Al final: 12,13 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 50 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: anterior a l’any 1845 (Hom
té constància d’una edificació aïllada l’any 1725)

Configuració urbanística: És ben provat que el desenvolupament urbanístic del sector del monestir –concretament entre l’actual carrer de Sant Elm i la
plaça de Sant Pere- cal situar-lo amb anterioritat a l’any 1729, justament emmarcat dins el període de bonança comercial que consolidà definitivament el primer
teixit urbà de la nostra població. La seva evolució constructiva, enfilant-se en direcció cap al Montjoi, i poblat majoritàriament per gent dedicada al feineig de la mar, va consolidar un indret conformat per costeruts pendents
que s’elevaven, amatents, pel cim del sorral de la platja.
Així, la disposició d’aquest carrer, mancat de les corresponents edificacions, s’inicià amb la construcció d’una casa acantonada al carrer de Sant
Elm, per bé que continuà –durant molts anys- essent tan sols un corriol o drecera, entre la feixa del Monestir i els diversos carrerons del sector del Raig.
Quan, l’any 1897 es va aprovar el Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart, el carrer del Castellar va quedar dissenyat com a una via
urbana per revitalitzar aquest sector. D’aquesta manera, el seu traçat havia de seguir en línia recta des del carrer de Sant Elm, travessar el de
Jecsalis i endinsar-se per l’horta de Benet Agustí, fins a trobar una altra prolongació –actualment sense executar- de la travessia de la Riera.
Com es pot comprovar, aquestes alineacions no varen arribar a concretar-se i, sortosament, avui encara podem apreciar l’estructuració original –tot i que un xic enrevessada- de la trama viària d’aquest singular indret.
Origen i significat del nom del carrer: Quan, a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, s’aprovà el conjunt de noms per a
designar les noves vies del Pla Guitart, hom va determinar de donar la identificació de carrer del Castellar al vial transversal que unia els carrers
de Jecsalis i de Sant Elm.
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Nom del carrer:

Castellar + Cels, Travessia

La seva denominació rememora l’antiquíssim nom de la muntanya que actualment
coneixem com a Sant Elm. De fet, l’etimologia de “Castellar”, que prové del llatí castellare i que s’associa a un petit conjunt fortificat o territori agregat a un castell,
és l’origen d’aquesta definició guixolenca. Perquè al cim del mont Castellar –segons
un privilegi de Pere el Catòlic de l’any 1203– s’autoritzà l’abat del monestir a construir noves fortaleses, tot i que l’historiador Hurtebise ho considera dubtós i
estrany, i situa l’edificació de la capella i torre de guàrdia de Sant Elm a l’any 1452.
Provadament, el seu nom d’origen era el de la muntanya del Castellar, tal com ho
descriu l’eminent historiador Botet i Sisó, a la Geografia de Catalunya: “L’ermita de
Sant Elm, patró de navegants, fou edificada el 1452 al cim del mont Castellar”.
D’aquesta manera, en un document de l’any 1456 del bisbe Bernat Pau, que es
troba al llibre intitulat Quoesitorium de diversis annis de l’Arxiu Episcopal de Girona, diu: “La torre de Guàrdia del port marítim de la vila de
Sant Feliu de Guíxols, reedificada i arreglada en aquests últims temps sobre la muntanya del Castellar, era per a la defensa dels fidels de Crist
i consol de navegants”.
I, en un altre escrit publicat a final del segle XVIII, sobre el memorial a favor del procurador fiscal patrimonial i la universitat de la vila, contra el venerable abat i convent del monestir, en una de les seves parts es concreta explícitament: “És de aquí, evident, que lo mateix Abat y
Monestir han reconegut, que no era castell termenat; perquè a ser-lo no havia de menester llicència pera transferirse en lo lloch ques diu
Castellar, que està provat en procés, ser vuy lo lloch hont està fabricada per la Vila, y gastos de aquella, la Fortaleza de Sant Elm”.

Cels, Travessia (o prolongació del carrer Nou de l’Algavira)
Inici: carrer de Sant Domènec. Final: (actualment sense sortida. És la prolongació del carrer Nou de l’Algavira)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,53 m. Al final: 4, 60 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 16 m. Amplada del carrer: 4,80 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Entre els anys 1955-60.
Altres denominacions: denominat al Pla Gallart de 1897, com a prolongació del carrer Nou de l’Algavira.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: entre 1760-62.

Configuració urbanística: Aquest petit i gairebé insignificant tram de carrer –conegut com a travessia de Cels- que sorgeix com un esquifit apèndix del carrer de Sant Domènec, i que s’atura- sobtadament- en privar la seva corresponent continuïtat una antiga i atrotinada edificació,
es convertí a mitjan segle XIX en el “David” de l’urbanisme vuitcentista ganxó. Probablement, aquesta protecció dels interessos privats no comptava amb tot el pes de la raó, davant la defensa que féu la corporació local –molt més justificada en la salvaguarda de l’interès general de la població- però sense haver complert les disposicions legals dictaminades per la Reial Ordre de 23 de juliol de 1846, que va provocar la pèrdua d’un enllaç
urbanísticament equilibrat del teixit viari d’aquest sector, com ho hauria estat la connexió entre els carrers de Sant Domènec i Algavira.
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Cels, Travessia

Amb anterioritat als esdeveniments que comportà l’inici de “l’afer Lloveras” el
14 de maig de 1856, ja s’havien produït en aquest mateix indret alguns incidents allà pels volts de l’any 1780. El propietari dels terrenys, l’hisendat Cosme
Patxot i diversos veïns confrontants es van enredar en una aspra disputa per
l’abusiva actuació d’aquell terratinent, en voler privar el pas en uns llocs on
s’havia previst un espai per a via pública.
L’origen d’aquesta situació va començar l’any 1762 quan Narcisa Matutano,
muller del difunt Domènec Matutano, va vendre a Fidel Martí i Joaquim Fort
dos solars per a construir cases afrontant amb el carrer de Sant Domènec. En
aquella època, l’Ajuntament solia nomenar, cada any, dos perits o testimonis
–en aquest cas ho foren Narcís D. Antonio i Narcís Matutano– per tal de fixar
els inicis o continuació de les corresponents alineacions de carrers on es volia
edificar i, d’aquesta manera, va restar configurat un passadís (actual travessia Cels) que s’escripturà, tot especificant que “afrontava un a mitg
dia i l’altre a Tramontana ab carrer novament obert”. L’any 1764, Narcísa Matutano va vendre tota aquella extensa finca a Josep Patxot, travessada –en part- per diversos carrers principals i secundaris i que, en una de les seves afrontacions, limitava amb Fidel Martí i Joaquim Fort,
concretant que entre aquelles dues propietats “hi havia un carrer travesser”. Això significava que, des de la configuració d’aquelles construccions, hom identificava un vial ja iniciat. Malgrat tot, Patxot se les enginyà per a col.locar-hi una portalada de fusta i obstruir, d’aquesta manera, el pas entre el final de les cases Martí i Fort, i el carrer de la Creu. A més, es varen bastir o ampliar en aquells anys dues edificacions en la
part on hi havia d’haver la sortida dels carrer de la Creu. Així ho explicà l’advocat Josep Suñer, en la instrucció de l’expedient “Lloveras” de l’any
1856: “Cosme Patxot -fill de l’hisendat Josep- quedó convertido en dueño absoluto de todo el terreno que media de la calle de la Rutlla al que
en la actualidad es límite de la villa. Por aquel lado, es decir que se unió a su propiedad la que fue de los Matutano. En su tiempo fue prepotente y orgulloso pues gozaba entonces de influyente poderío y cerró las calles travesía dels Metges, de la Luna, travesía de Santo Domingo
a la Cruz, ya por desviar el curso natural de las aguas o por privarles de la comunicación que las mencionadas calles tenían por principal objeto proporcionarles. En el año 1780 entró en posesión de las tierras que fueron de Matutano y en el acto continuó repitiendo los hechos acostumbrados en su anterior territorio; cerró o tapió la calle travesía en cuestión. Las dos casas o parte de ellas que se levantaron sobre el terreno de la calle disputada, si bien fueron edificadas antes de entrar Patxot en posesión del terreno, se edificaron sin apercibirse la Municipalidad,
pues era tanta su extensión que nada de extraño tendría pasase desapercibido que aquellas dos casas o parte de ellas, se obstruía el paso de
una calle que, por otra parte, en sus primeros años escasísimo concurso tendría”.
Així, el mes d’octubre de l’any 1856, el propietari Jaume Lloveras i Ribas va començar els treballs d’ampliació d’una habitació, precisament en
el lloc on l’Ajuntament preveia de continuar –en sentit esbiaixat- la prolongació d’aquella travessia en direcció al carrer de la Creu. L’alcalde
Rafael Patxot va fer aturar les obres el 6 de novembre d’aquell any, per considerar que es feien “en un pasadizo o principio de calle transversal en proyecto”; una suspensió amb la qual no estigué gens d’acord Lloveras. Aquell mateix dia, aquest hisendat, que havia estat batlle de la
nostra població entre els mesos d’agost de 1854 i 1856, va amenaçar de demandar la corporació municipal, per danys i perjudicis, si no se li
aixecava l’embargament de les obres.
Aquesta resolució municipal va acabar en un plet en què fins i tot hagué de intervenir el Consell Provincial. Quatre anys després, concretament el mes de setembre de 1860, aquell estament, tot i reconèixer la pública autoritat de la travessia, es fonamentà en la Llei de 14 de juliol
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de 1836, en què s’establia que el dret de la propietat era inviolable i, com a tal, no es podia obligar cap propietari a cedir, per a espais públics,
terrenys que no havien estat desenvolupats pels corresponents mecanismes legals previstos per la mateixa llei, i va disposar que s’aixequés la
suspensió i embargament a la construcció de Jaume Ribas i Lloveras.
D’aquesta manera, i per un incompliment normatiu de la corporació municipal, en no confeccionar el Pla Geomètric de la vila, segons la Reial
Ordre de 23 de juliol de 1846, on s’havien d’assenyalar els límits de la població, els seus ravals o “las alineaciones de futuras calles, plazas o
normativas”, es va perdre el plet i, de retruc, la via projectada.
Amb la confecció del Pla Geomètric de Sant Feliu, l’any 1858, realitzat pel mestre d’obres Josep Gallart, aquesta travessia va romandre grafiada com a prolongació del carrer Nou de l’Algavira fins al de Sant Domènec. L’arquitecte Guitart també inclogué aquest vial en el seu Pla de
Reformes i Millores de l’any 1897, tot i que no s’arribaria mai a concretar, per la dificultat d’expropiació de les diverses finques urbanes dins
d’aquesta alineació.
En l’actualitat, el Pla General d’Ordenació Urbana de la nostra ciutat, redactat per l’arquitecte Ricard Pié i Ninot (1985), contempla la continuació d’aquesta travessia fins a enllaçar-la amb el carrer de la Creu.

Origen i significat del nom del carrer: En cap moment de l’expedient que es va instruir a Jaume Lloveras, per a la construcció
d’un edifici al bell mig de la prolongació d’aquesta travessia, no s’esmenta una denominació que no sigui la de “travessia” o “carrer començat”.
Tampoc no es dóna cap nom a aquest vial en el Pla Geomètric de Josep Gallart (1858), tot i que hi és dibuixat. En canvi, en el Pla de Reformes
i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), aquest carrer és nomenat com a “prolongación de la calle Nueva de Algavira”, entre el de la Creu i el
de Sant Domènec.
La designació oficial de travessia de Cels –actualment és ja identificada com a prolongació del carrer Nou de l’Algavira- no he pogut esbrinar
a què fa referència, malgrat que va aparèixer per primera vegada al padró de veïns de l’any 1960.
Nom del carrer:

Cervantes

Inici: carrer Enric Heriz Final: ronda Joan Casas

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 11,46 m. Al final: 22,55 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Ortíz de la Vega
Llargada del carrer: 182 m. Amplada del carrer: 7 m (entre el
carrer Enric Heriz i Gravina). 10 m (entre el carrer Gravina i Ronda
Joan Casas).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal de
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre 1901
Edificis industrials: Ampliació fàbrica Sorribes (1901). Actual fàbrica Casas i Limberg. Propietari: Miquel Sorribes i Izquierdo; tècnic:
Modest Déu i Estrada, arquitecte.
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Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona d’eixample del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló. Amb anterioritat, però, ja hi havia hagut un intent d’urbanitzar –dins el projecte d’urbanització dels terrenys a
l’est del ferrocarril (1892), promogut per Conxa Durban, Josep Coll i els hereus d’Antoni Rabassa i Janer- un petit tram de 35 metres de longitud, que coincidia amb l’actual inici del carrer, cantonada al d’Heriz, i que l’arquitecte Guitart va desestimar per la seva petita extensió, en
no poder preveure els possibles perjudicis a les finques confrontants.
La seva primera disposició constructiva –tot i que a la llarga ha estat el darrer tram a urbanitzar-se- va venir produïda per l’ampliació de la
fàbrica de manufactures del suro que Miquel Sorribes havia edificat l’any 1897, amb alineació al carrer de Gravina. Quatre anys després, i en
produir-se un incendi al seu interior que va destruir la fàbrica, el seu propietari va sol.licitar l’autorització corresponent per a reedificar-la,
ampliant la construcció cap al futur carrer de Cervantes, entre el de Gravina i la ronda del Ferrocarril.
Aquesta va ésser -sens dubte- la seva primera ordenació viària i, la resta del carrer, entre Gravina i Heriz, no es consolidaria fins ben entrat el
decenni dels anys seixanta del segle XX.
Origen i significat del nom del carrer:

El carrer de Cervantes forma part de les designacions que hom va acordar de donar a les
noves vies projectades al Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactades per l’arquitecte Guitart. La seva denominació està dedicada a
l’eminent escriptor en llengua castellana Miguel de Cervantes i Saavedra (Alcalá de Henares 1547-Madrid 1616), que fou autor –entre d’altres- de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605-primera part) i de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha (1615-segona part).

Nom del carrer:

Colom

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,72 m. Al final: 3,02 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 200 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: a partir del segon
decenni del segle XX.

Configuració urbanística: L’estudi per a l’alineació del futur carrer
de Colom –la via urbana que uniria finalment la platja de Calassanç amb el
nucli urbà del passeig del Mar- cal situar-lo a principi de l’any 1881, quan
es presentà el ”Proyecto de urbanitzación de los terrenos del sector de
Tueda, rectificación de su riera y alineacions de calles y plazas anexas”,
redactat per l’arquitecte Manuel Almeda, i que varen promoure els hisendats Vicenta Patxot, vídua Calzada, Rafael Rabell i Jaume Cibils.
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L’extensa superfície d’aquesta promoció de caire privat va aixecar diverses veus en contra de
l’esmentada actuació, en creure fermament que, a part de perjudicar propietats alienes a la
urbanització, no es beneficiava -de cap manera- el conjunt de la població. Així ho varen entendre els propietaris Joan Casas, Josep Batet i el mestre Telèsfor Izal, que presentaren a les autoritats un contraprojecte d’aquest sector, sota la direcció tècnica del mestre d’obres Pere
Pascual: “en beneficio de los intereses particulares y generales de esta Villa”.
L’ajuntament guixolenc, entenent que aquest nou projecte millorava i perfeccionava l’anterior
estudi d’Almeda, va decidir d’aprovar-lo a la sessió municipal del 29 de gener de 1885. Doncs
bé, la concepció urbanística del projecte de Pascual preveia de prolongar –amb tota la seva
amplitud- el passeig dels Guíxols en direcció cap a la platja de Calassanç, i crear, així, una línia
de façana marítima per aquest indret.
Un anys després, i amb la redacció de les alineacions del passeig dels Guíxols, que va ordenar
el passeig i els carrers de travessia dels Guíxols (actual carrer del Dr. Zamenhof) i el primer tram
de la carretera de Palamós (aleshores conegut com a carrer de Sant Feliu), Pere Pascual va tornar a grafiar el passeig i carretera de Calassanç, talment com ho havia fet en l’anterior proposta.
En aquell temps, els dos únics accessos que es podien utilitzar per arribar a la platja de
Calassanç s’iniciaven al mateix lloc; és a dir: a la baixada dels Guíxols. Des d’allí, l’estret pas
–actualment situat a l’inici dels carrers de sant Sebastià i dels Guíxols- utilitzat majoritàriament
per carros de transport i divers bestiar, s’enfilava entre l’alt terraplè de la muntanya del Fortim
i diverses tanques d’obra que separaven les hortes dels hereus de Jaume Lloveras. En canvi, pujant per l’actual carrer de la baixada dels Guíxols,
hom podia seguir un petit corriol que trescava vers el turonet i acabava davallant, just entre la desembocadura de la riera de Tueda i el sorral
de la platja.
L’any 1885, Enric Heriz i Campaneria va sol.licitar a l’Ajuntament l’autorització per a practicar un rebaix o “boquete” de nou metres d’amplada, per tal d’obrir un pas entre el Fortim i la platja de Calassanç, i d’aquesta manera “poner en comunicación esta playa y la calle de los Guíxols”.
No sembla pas que s’arribés a cap acord entre el promotor i la corporació local, perquè l’aprovació posterior de les alineacions del carrer dels
Guíxols, dissenyades per Pascual, no contemplava la demanda que féu Heriz.
Quan l’arquitecte municipal General Guitart va redactar el Pla de Reforma i Millores de la població, va preveure de realitzar una connexió viària entre l’aleshores sorral de la platja del racó, amb la de Calassanç i, d’aquesta manera, superar el promontori del Fortim que dividia –físicament- en dues parts la badia de Sant Feliu. Aquest carrer projectat va ésser identificat en aquell novell Pla com el carrer de Colom.
Durant aquells anys, hi hagué l’intent particular d’obrir aquesta via per part de l’industrial guixolenc Jaume Corominola i Jutglar, que disposava d’un magatzem de conserves en l’esmentat indret, a canvi de poder-li permutar o vendre el carreró que accedia a Calassanç. Així, el benefici resultant es podria emprar per a iniciar les obres de desmunt d’aquell roquís.
A l’arquitecte Guitart, però, no el convencia la utilitat d’aquesta proposta, en creure que les obres de rebaix i adequació de les seves rasants
superaven amb escreix el possible valor final de la venda del camí de Calassanç. A més, amb la seva obertura, s’afectava també una altra finca
propietat de Salvador Roca qui, de moment, no s’havia manifestat encara sobre la proposta d’aquella reforma. Així, l’Ajuntament, atenent el
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criteri del tècnic municipal, va acordar que si Jaume Corominola era capaç de realitzar la totalitat de l’obertura de la nova via anomenada
carrer de Colom, amb els guanys de la venda del camí municipal, l’autoritzaria a començar els treballs, sempre i quan no quedessin aturats
per manca de recursos econòmics. Amb aquests condicionants, sembla que aquell fabricant s’ho va repensar abans d’acceptar tan important
proposta i, finalment, abandonà la idea d’escometre ell sol aquella millora.
No es tornaria a parlar de l’obertura del carrer de Colom fins al mes de juny de l’any 1903, quan els germans Castelló -propietaris d’uns
terrenys del sector de Calasssanç- oferiren al municipi la cessió gratuïta d’una part de la via pública projectada del carrer de Colom, completament rebaixada a la seva rasant oficial. Es tractava del tram de vial que s’emplaçava entre la riera de Tueda i la prolongació del carrer del
Comerç. A la sessió del 20 d’agost d’aquell any, l’Ajuntament va consignar un vot de gràcies a favor dels germans Castelló “por sus laudables
iniciativas con ventaja para el municipio, en pro de la urbanización de la playa de Calasans”.
De vegades s’ha interpretat, erròniament, la urbanització i adequació d’aquesta part de via urbana com l’obertura oficial del carrer de Colom,
entre el passeig dels Guíxols i la riera de Tueda, però això no succeiria fins força anys més tard. De fet, aquell any, segons el cronista del setmanari local Llevor del 5 d’abril de 1903, en començar les obres per a la col.locació de la primera pedra del port comercial “s’obrí un petit caminet per a poder anar ab més o menys comoditat al lloc desitjat”.
L’any 1908, i davant l’interès general de la població perquè s’obrís aquell carrer, l’Ajuntament va acordar de convocar totes les societats i corporacions de la ciutat per informar de les gestions que s’havien realitzat amb la Jefatura de Obras Públicas . Així, les primeres obres s’iniciaren el mes de setembre de 1909, i consistiren en la fonamentació i construcció dels murs laterals del pont que havia d’unir la platja de
Calassanç amb el racó de Llevant. El setmanari La Información mostrà la seva satisfacció pel fet que “a lo que parece, pronto se abrirá la calle
de Colón, lo cual constituye una reforma de gran utilidad, por lo que felicitamos a nuestro Ayuntamiento”.
D’aquesta manera, l’any 1909 esdevindria clau en redactar-se l’expedient d’expropiació dels terrenys del carrer de Colom, motivat per les obres
de construcció del port comercial. El mes de maig de l’any següent, el regidor Lacasa va demanar que, en gestionar la Cambra de Comerç l’adequació del paratge del Fortim, als efectes de millorar la imatge de la població, s’acordés d’encarregar el projecte definitiu per a la prolongació del passeig dels Guíxols “hasta el punto llamado Rincón de Levante a Calasanz, aprovechándose en caso necesario el espacio que comprende la nueva calle en proyecto llamada de Colón”.
Malauradament, hauria de passar encara més d’un any perquè es confeccionés el pla parcel.lari d’aquell indret. A la sessió plenària de l’11 d’abril de 1911, el mateix regidor va tornar a sol.licitar que es disposés, amb tota brevetat i urgència, el pla on es pogués edificar “para el buen
orden de las edificaciones, en cuanto se abra la nueva via proyectada”.
Malgrat que he repassat els Manuals d’Acords d’aquells anys, no he trobat la data exacta de la definitiva obertura del tram de roquís entre
l’actual accés al Salvament i el curs de la riera de Tueda, que connectà ambdues platges, tot i que n’hem de situar les obres entre els anys
1912 i 1914.

Origen i significat del nom del carrer:

El carrer anomenat de Colom va formar part de les noves vies urbanes projectades dins
del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, confeccionat per l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló. Aquesta designació fa referència al cognom del navegant al servei de la corona de Castella i descobridor de “Las Américas” l’any 1492, Cristòfol Colom (Gènova ? 1451Valladolid 1506).
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Comerç

Inici: carrer Bourg de Péage Final: moll comercial

Comerç

Nom del carrer:

C

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 9,74 m. Intermèdia: 7,45 m. Al final:
5,83 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Luchana, carretera de Palamós i
Trafalgar.
Llargada del carrer: 380 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: febrer 1901
Edificis industrials: Magatzem dels germans Castelló (1902). Propietari:
Joan i Ricard Castelló i Badia; tècnic: Modest Deu i Estrada, arquitecte.

Configuració urbanística: Malgrat que la disposició del carrer del Comerç va quedar formalitzada amb l’aprovació del Pla de Reformes
i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), amb anterioritat ja hi havia hagut un projecte d’urbanització que ordenava uns terrenys al costat de
la riera de Tueda, que redactà l’arquitecte Manuel Almeda, l’any 1881. Aquesta proposta urbanística promoguda per Vicenta Patxot, vídua
Calzada; Rafael Rabell i Patxot i Jaume Cibils i Puig, propietaris de la major part de les hortes a l’est de la riera, tot i comptar amb la corresponent aprovació, no s’arribaria a executar per la forta oposició que exerciren diversos veïns confrontants.
La seva trama viària coincidia amb total exactitud amb la que projectà, anys després, General Guitart, que concretava l’eixample del sector est
de la població, a partir de la riera de Tueda, carretera antiga de Palamós (actual carrer Bourg de Péage), i la zona de la platja de Calassanç.
L’intent, però, d’obertura i ocupació del tram d’aquesta via projectada en el Pla Guitart, entre la carretera nova de Palamós i la platja de Calassanç, concretament en uns terrenys del comerciant Josep Sibils, precipitaria els dissortats esdeveniments de la pròpia supervivència d’aquell planejament local. És
més, quan la corporació municipal va exposar al públic els treballs preliminars del Pla de Reformes i Millores l’any 1895, de les cinc al.legacions en contra que hom presentà, una d’elles era de Sibils. Dos anys després, quan l’Ajuntament va acordar la seva aprovació definitiva, Josep Sibils va tornar a presentar noves al.legacions, però en aquesta ocasió conjuntament amb Pere Pascual i Eduard Ferrer, que foren rebutjades per l’arquitecte Guitart. El cert és
que només Sibils va continuar pledejant en contra d’un pla urbanístic que, segons el seu criteri, lesionava molt els seus interessos comercials.
El mes de gener de l’any 1902, els germans Castelló varen comunicar a l’Ajuntament que cedirien, completament urbanitzada, la part de solar
que estava destinat a carrer dins dels terrenys de la seva propietat, a condició que s’obrís al trànsit públic –des de l’actual carretera de Palamós
fins a l’encreuament del carrer de Trafalgar- precisament en un indret on s’alçaven diversos magatzems de fusta propietat de Josep Sibils.
Certament, tant els germans Castelló com Amèric Vilà, Joan Vidal i els industrials Bolívar i Juera tenien importants interessos comercials per
voler que s’obrís aquella tramada de carrer. Així, a la sessió municipal del 10 de setembre de 1903, aquests mateixos comerciants oferiren a
l’administració local 3.500 pessetes, que era el total de les obres d’obertura i adequació d’aquella part de via pública –justament emplaçada a
l’interior del solar de Josep Sibils- sempre i quan es declarés la immediata necessitat d’ocupació per les autoritats corresponents. En estar-hi
d’acord la corporació i adduint el caràcter d’urgència, hom tramità l’expedient al governador civil de la província qui, després d’examinar-lo,
concedí l’autorització d’irrompre en els terrenys de Josep Sibils, per tal d’urbanitzar aquella part de carrer.
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Aquesta actuació, denunciada immediatament per aquell industrial, va precipitar una resolució ministerial dictada des de Madrid –i llegida a
la sessió del 10 de gener de 1905- on es revocava la providència del governador civil de Girona, que declarà de necessitat l’ocupació d’aquells
terrenys. A més, anul.là tota la tramitació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu i declarà que “...mientras no se acredite debidamente
haberse cumplido en materia de aprobación de planos las disposiciones vigentes, no procede autorizar expropiaciones de ninguna clase para
realizar reformas que carecen de estado legal”.
Aquesta resolució fou un cop molt dur per als interessos urbanístics de la ciutat, precisament quan més es necessitava d’un fonament legal
per al creixement a les zones d’eixample. Malgrat tot, i com ja s’ha exposat anteriorment, si el Pla Guitart complia tècnicament amb totes les
garanties d’un desenvolupament raonat i favorable als interessos de la població, en canvi restava mancat d’una correcta tramitació administrativa. I, de fet, al cap de pocs anys de la seva aprovació, es mostrà legalment impotent per a suportar unes al.legacions urbanístico-administratives, que el colpiren en el lloc més feble i el relegaren –malauradament- a ésser tan sols un instrument oficiosament obsolet.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer del Comerç, aprovat al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart,
fa referència a l’activitat de compra i venda que, als Països Catalans, s’inicià amb el gran comerç marítim medieval. En el nomenclàtor de moltes poblacions catalanes apareix el nom de carrer del Comerç, en consideració a l’esplendor de les llotges al llarg del segle XV. Provadament,
la vila guixolenca va esdevenir un punt comercial important del comerç de Catalunya a final del segle XVIII, amb l’exportació de milers de sardines salades, així com la confecció de xarxes per a sardinals. Més tard, l’exportació manufacturada del suro seria l’activitat comercial més
important de la vila-ciutat, i transformaria amb la bonança fins i tot l’urbanisme guixolenc.

Nom del carrer:

Concepció

Inici: carrer del Mall Final: carrer del Callao

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,12 m. Al final: 5,74 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Antoni de Capmany.
Llargada del carrer: 178 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 6 de març de 1866.
Altres denominacions: Frederic Soler (1932-1939?).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre 1867
Edificis industrials: Núm. 12. Magatzem Pascual (1896) primerament emprat com a fàbrica
de cànem de Diego Roura i després edifici de la companyia d’electricitat de Sant Feliu.
Propietari i tècnic: Pere Pascual i Baguer. Núm. 11-15. Magatzems Brugada (1906), després de
la companyia d’electricitat de Sant Feliu. Propietari: Joan Brugada; tècnic: Gregori Vicens,
mestre d’obres.

Configuració urbanística: L’estructuració urbana del carrer de la Concepció va venir condicionada pel desenvolupament constructiu que experimentaven dos carrers de la població, inicialment el del Mall i, poc després, el d’Antoni de Capmany, a final dels anys seixanta del segle XIX.
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Amb anterioritat, el Pla Gallart de l’any 1858 tan sols havia previst un vial transversal –actual carrer de la Mercè- com una artèria de caràcter general, que se situava, aleshores, entre la riera de Sant Amanç i la futura carretera provincial de Girona.
D’aquesta manera, es pot dir que el futur carrer de la Concepció es formà sense un criteri tècnic fonamentat en un estudi de la vialitat de l’eixample d’aquest sector. És més, la seva disposició s’ajustà tan sols a la necessitat o al parer particular de dos propietaris; Joan Roig i Josep
Pascual i Molins que, desitjant construir diversos habitatges, varen demanar –el mes de març de l’any 1866- d’obrir un nou carrer des del Mall
fins a la riera del monestir, tot travessant el carrer d’Antoni de Capmany “siguiendo paralelamente y a la misma anchura que la de la Merced”.
Aquest dos hisendats –Roig era el propietari d’una extensa horta en aquell paratge, i Pascual es dedicava a la promoció d’habitatges particulars- proposaren que si se’ls permetia d’obrir aquell nou carrer, cedirien a canvi tot el terreny consignat com a via urbana. La corporació local
va acordar de donar la seva autorització però ben aviat sorgiren els primers malentesos entre l’Ajuntament i el propietari Roig, quan aquest
proposà, pocs dies després d’iniciar-se l’obertura del carrer, que aquella via finalitzés al carrer de Capmany.
A la sessió municipal del 20 de març de 1866, es va discutir acaloradament entre els diversos regidors la necessitat o no que el nou vial
creués en línia recta el carrer d’Antoni de Capmany i anés a trobar la riera del monestir. Aquest decisió era del tot important pel fet
que, en el futur, hauria de travessar i prolongar-se fins a l’horta dels Frares. Com que no s’arribaren a posar d’acord, s’hagué d’anar a
la votació, i sorprengué un empat que obligà a deixar l’assumpte sobre la taula. Tres dies després, però, els regidors oposats a les pretensions de Joan Roig, guanyaren la nova votació per majoria simple i, d’aquesta manera, s’acordà finalment que el carrer de la
Concepció traspassés el de Capmany en línia recta fins a la riera: “para poder prolongar indefinidamente de la otra parte en el momento oportuno”.
La primera definició constructiva del carrer de la Concepció s’inicià en bastir-se un conjunt de tres habitatges –promoguts per Josep Pascual
i Molins- al carrer del Mall, fent cantonada un d’ells a la nova via urbana projectada. Aleshores, però, aquest vial estava obstruït en cada una
de les seves bandes: a l’oest per la riera de Sant Amanç o del monestir, així com per les hortes de Josep Falgueras; i a l’est, precisament per
on connectava amb el carrer del Mall, hom hi trobava l’horta i paret de tanca del marquès de Robert. És a dir, que el carrer de la Concepció
no tenia accés pels seus laterals, i tan sols s’hi podia accedir pels carrers del Mall i d’Antoni de Capmany.
L’any 1889, hi va haver l’intent d’urbanitzar l’horta propietat dels hereus de Salvador Vidal (o dels Frares), i es redactà el projecte d’urbanització anomenat “Ensanche Sud-Oeste de la población”. Malgrat que aquesta urbanització no s’arribà mai a executar, el seu tècnic, Josep Vila i
Callol, va dissenyar les prolongacions de les dues vies transversals –Mercè i Concepció- des de la riera del monestir fins a unir-les amb un vial
principal que designà carrer del Progrés, que és l’actual traçat del de Callao.
Era prou evident l’interès que es tenia per la continuació d’aquella via i, així, salvar d’una o altra manera la barrera física que comportava el
curs d’aquella riera. D’aquesta manera, el guixolenc Ferran Romaguera, hisendat i corredor reial de comerç afincat a Barcelona, propietari d’una
horta limítrof, va sol.licitar a l’Ajuntament el mes d’agost de 1894, d’obrir i prolongar la part de carrer entre aquell rierol i l’antic camí del
cementiri vell (actual primer tram del carrer de Callao), d’acord amb el planejament que estava redactant l’arquitecte Guitart. A més, proposà
de col.locar una passera de fusta per tal que tothom pogués creuar a l’altre costat de la riera. La corporació acceptà amb agraïment aquella
millora i les obres es realitzaren tot seguit, malgrat que el trànsit rodat quedà exclòs per la poca amplada del pas.
Oposadament i a l’altra banda, aquest carrer que havia de prolongar-se fins a confluir amb la carretera provincial de Girona, tot i haver-se
iniciat converses amb el propietari de les hortes, el marquès de Robert, no s’arribaria a executar fins a l’any 1893. Aquest acord, però, va fer
escurçar la denominació de carrer de la Concepció, en assignar-se aquesta part de vial –entre Mall i carretera de Girona- el nom de carrer del
Marquès de Robert (vegeu per a més informació el capítol dedicat a aquest carrer).

245

Detall constructiu del frontís del magatzem Brugada (1906).

C
Concepció + Consolat

La completa urbanització de la part est del carrer de la Concepció –entre la riera
del monestir i el camí vell del cementiri- no quedaria definitivament completada i
apta per a tot tipus de trànsit fins a començament de l’any 1926, quan la companyia d’electricitat de Sant Feliu va finançar les obres del pont sobre la riera, en el
tram on el creuava el carrer de la Concepció.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de la
Concepció, acordada a la sessió del 6 de març de 1866, fa referència –a manca de cap
notícia aclaridora sobre la seva designació als Manuals d’Acords, així com a la recerca
feta a l’entorn familiar dels dos promotors, Roig i Pascual -a la Puríssima Concepció,
gràcia preventiva per la qual Maria, la mare de Crist, fou preservada del pecat original en concebre al seu fill Jesús. Segons la Gran Enciclopèdia
Catalana, aquesta creença, sense fonament explícit a la Bíblia, fou definida com a dogma de fe per Pius IX el 1854, amb la butlla Innefabilis Deus.
Per què, doncs, la corporació local no va nomenar aquell carrer precisament amb el nom de Puríssima Concepció? Sincerament crec que aquesta titulació –que a les poblacions costaneres gaudia de gran devoció- vingué motivada i mig disfressada pels esdeveniments que succeïren
durant el període en què el moviment progressista, llançava les seves idees revolucionàries (revolució de setembre de 1868 o foc de la Bisbal).
Amb la identificació només de carrer de la Concepció– refusant que fes esment a un fet o personatge religiós- hom podia pensar que es referia a la formació de conceptes derivats del llatí conceptio-onis, d’una o més idees de la ment.
Amb l’arribada de la Segona República l’any 1931, l’ajuntament guixolenc va canviar diverses denominacions dels carrers, a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932. Una d’elles va ésser la substitució del nom de carrer de la Concepció pel de Frederic Soler i Hubert, comediògraf i dramaturg (Barcelona 1839-1895). En finalitzar la guerra civil espanyola, però, aquesta titulació –hem d’entendre- fou reemplaçada
novament pel de la Concepció, malgrat que no figura al llistat oficial de les autoritats de l’època (9-VI-1939).

Nom del carrer:

Consolat

Inici: carrer de Sant Elm Final: carrer de Jecsalis
(L’actual Pla General preveu de prolongar-lo fins a l’edifici del Monestir).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 18,88 m. Al final: 20,82 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 50 m Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: edificació aïllada bastida entre 1858-75.

Configuració urbanística:

La formalització del carrer del Consolat emplaçat al sector del raval del monestir i molt proper al barri del Raig- va quedar configurada dins l’expedient del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte
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Guitart, de l’any 1897. La primera edificació construïda en aquest indret va ser una petita construcció alçada amb posterioritat a l’any 1858
–al Pla Gallart encara no hi és grafiada- i amb anterioritat al 1875, quan l’enginyer militar d’ascendència guixolenca Joaquim Barraquer i
Llauder va confeccionar el plànol de les fortificacions per a la defensa de la vila, durant la tercera i definitiva guerra carlina, en què ja consta
edificada.
L’estructuració urbana, però, fora dels límits de creixement realitzat fins aleshores en aquell sector, ha restat allunyada fins avui d’un constant establiment d’edificacions que consolidessin aquesta via, dins el conjunt urbà del paratge Monestir-Raig.

Origen i significat del nom del carrer:

Quan es va aprovar la relació de noms de carrers per a les noves vies urbanes del Pla
Guitart, el carrer designat com a Consolat feia clara referència a la jurisdicció especial existent en matèria d’afers marítims o navals. Antany,
Sant Feliu va tenir el privilegi reial de bastir el Consolat de Mar, concretament l’any 1443. D’aquesta institució, generalitzada a la Mediterrània
a partir del segle XI, hom té coneixement als Països Catalans a partir del 1282, en què ja hi hagué el consolat de Barcelona; el 1283 sorgí el
de València i el 1326 el de Mallorca, tots ells regits amb els costums marítims de Barcelona.
El consolat, doncs, entenia i actuava com a entitat jurídica en els termes exclusius o relacionats amb la marineria, les assegurances, mercaderies, naufragis, sous dels mariners, etc. D’aquesta manera, la nostra població va esdevenir, amb aquesta concreta designació, un important centre econòmic i comercial, iniciat amb anterioritat a la creació del mercat setmanal (1323) i posteriorment al Consolat de Mar, la construcció
de la Llotja i el port.

Nom del carrer:

Creu, de la

Inici: passeig del Mar Final: carrer Nou del Garrofer- plaça Alabric

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,16 m. Intermèdia: 13,95 m. Al final: 32,97 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Major, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Rutlla, Nou de l’Algavira, travessia de l’Algavira, Metges,
Lluna, Sol, Santa Magdalena, Campaneria, Gorgoll i Alba.
Llargada del carrer: 650 m. Amplada del carrer: 4,70 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, a partir de l’impost per a la
contribució cadastral de l’any 1817 (com a configuració de raval de la Creu, ja és inventariat als registres parroquials a partir de l’any 1671).
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Carrer d’en Muntaner (1806-1817) Carrer de l’Àngel (?) (1829)
Probable denominació d’una part del tram de carrer entre el carrer Major i del Mar. Carrer de Fermín Galán (1932-1939).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: Inici de les primeres edificacions en disposició de carrer a partir del primer quart del
segle XVIII (tram entre l’actual passeig del Mar i el carrer de la Rutlla).
Construccions característiques: Núm. 2-6. Casa Patxot (1917). Propietari: Rafael Patxot i Jubert; tècnic: Albert Joan i Torner, arquitecte.
Núm. 19-21 Casa vídua Sabater (1909) actual farmàcia Ruscalleda. Propietària: Mercè Casanovas; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Núm. 22-24. Casa Baguer (1890) cantonada al carrer Major. Propietari: Pere Baguer; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
Núm. 26 (pati interior) Creu de terme d’en Baguer (anomenada ja el 1671). Núm. 31. Casa Ararà (reforma 1926). Propietari: Simó Ararà i
Planellas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 91-95. Font d’en Cama (1859) cantonada al carrer de la Lluna. Propietari:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (segons conveni a perpetuïtat signat amb el propietari de la casa Gerard Cama el 18-X-1859).
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Configuració urbanística:

Creu, de la

La disposició primitiva del carrer de la
Creu va iniciar-se a partir de l’expansió urbanística que va experimentar la
nostra població, cap a l’inici del segle XVIII. La bonança relativa a què s’havia
habituat la vila guixolenca al llarg del primer terç del segle anterior va influir
positivament en el desenvolupament posterior de la zona més a l’est de la
població.
Per la documentació consultada sabem que l’any 1671 estava ben identificat
el raval de la Creu, prop de la fita termenada. No obstant això, no ho hem de
confondre amb la formalització del carrer de la Creu, sinó amb la identificació
dels habitatges que s’emplaçaven –aleshores- prop d’aquells encontorns, i que
avui situaríem, més o menys, en l’actual carrer de sant Antoni.
Tanmateix, el seu inici constructiu l’hem de situar a partir del primer quart del
segle XVIII, quan podem precisar –amb el recompte del cadastre de Patiño- les primeres edificacions bastides en línia. En canvi, a meitat d’aquell mateix segle, el carrer de la Creu ja havia traspassat el camí de la Rutlla i s’enfilava pendent amunt en direcció nord –talment com ho
estaven fent amb un xic més d’anterioritat i embranzida els carrers de Sant Domènec i de la Penitència- fins alinear-se just a l’alçada de la
que avui és la travessia de l’Algavira.
El segle XIX esdevindria fonamental per a la definició d’aquesta important via urbana. L’ordenació constructiva del carrer es veié, en certa
manera, suavitzada fins al primer quart d’aquell segle, en configurar-se uns quants carrers transversals –en particular el dels Metges i de la
Lluna- que deturaren el desenvolupament edificatori d’aquell vial, per anar prenent força puixança a partir dels anys seixanta, tot coincidint
amb l’increment constructiu i urbanístic que es generà a la vila, d’ençà l’any 1867.
Aquell mateix any, la corporació local va decidir de prolongar el carrer de la Creu, a partir de la tanca que havia edificat el veí Agustí Hernández
–per sobre de l’encreuament amb l’actual carrer del Sol- i que ja s’havia manat enderrocar a la sessió municipal del 18 d’octubre de 1864.
Malgrat això, l’avançament d’aquestes vies urbanes solia quedar frenat en no gestionar-se convenientment les expropiacions amb els propietaris afectats.
Durant el decenni dels anys setanta, diversos veïns del sector -per poder edificar en llurs solars- demanaren a l’Ajuntament que prolongués
aquell carrer, travessant les peces de terra de Jaume Cañet (1872) i d’Eduard Bosch (1878), ja que aquestes privaven de connectar el sòl urbà.
Fins i tot, en el cas particular de Bosch, els sol.licitants varen sufragar la meitat de les 850 pessetes que reclamava aquell propietari com a
indemnització dels seus terrenys expropiables per a poder fer passar el carrer.
Pels volts de l’any 1885, el carrer de la Creu estava gairebé obert fins a l’alçada del carrer de l’Alba. Un any abans, la corporació local havia
aprovat els treballs del seu empedrat, per un preu total de 5.750 PTA., i una superfície de 12.000 pm2. L’empenta final per a la seva configuració s’ha de situar entre el període de 1887 –quan Agustí Vidal i Gorgoll va urbanitzar una extensa finca que limitava amb la part superior
del carrer de l’Alba- i el 1897, en què l’arquitecte Guitart, d’acord amb el seu Pla de Reformes i Millores del la vila, va informar favorablement
la línia edificatòria de connexió dels carrers Nou del Garrofer i de la Creu, que havia proposat Dolors Batet i Garriga. Dotze anys després, concretament el mes d’abril de 1910, la brigada municipal va realitzar els treballs d’enllosat d’aquell darrer tram de carrer, entre el de l’Alba i el
Nou del Garrofer.
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Origen i significat del nom del carrer:
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Creu, de la

El nom de carrer de la Creu prové
explícitament de la creu de terme que s’alçava just a l’actual cantonada dels carrers
Major i de la Creu –avui situada dins d’un pati particular d’un habitatge- i que servia,
segons hom dedueix, per a delimitar o anunciar l’entrada a la població. Així, la primera
notícia que tenim sobre l’anomenat raval de la Creu és als llibres d’esposoris parroquials
del 18 de gener de l’any 1671, on consta que se celebrà un casament a la casa coneguda com a “na Payrolina deuan en la Creu del Rabal”. En successius documents de l’arxiu
eclesiàstic, aniran apareixent al llarg dels anys definicions com “lo Arrebal de la Creu”
(21-VI-1752), quan s’esposaren Jaume Reig, braser, i Antònia Blanch, a casa de Ramon
Surís; o “lo carrer de la Creu del Arrabal” (8-VII-1770), amb motiu de l’enllaç celebrat a
l’habitatge de Benet Calzada.
Oposadament a aquesta documentació, l’administració pública va mantenir, als censos de població, cadastrals i contribucions, aquest carrer dins l’àmbit del conjunt del
raval de Tueda. D’aquesta manera, va ésser inventariat a l’esborrany del cadastre de
Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729. No seria, però, fins al cadastre de l’any 1806
quan prendria la primera designació legal, en registrar-lo als documents com a
“carrer d’en Muntaner”, una titulació molt emprada en aquells temps que, a manca
d’una designació oficial, hom atribuïa al cognom del propietari més important d’aquella via.
Aquesta al.lusió va restar vigent fins a la confecció del cadastre de l’any 1817, en què
encara s’identifica com a “carrer d’en Muntaner”, però no així al llistat de contribucions d’aquell mateix any, on figura dibuixada una creu a l’encapçalament del llistat del carrer.
A partir de l’any 1818, el carrer de la Creu va prendre definitivament, i a tots els efectes, la denominació concreta d’aquella fita termenada, tot i que al padró d’habitants del 1829 es defineix el primer tram com a carrer de l’Àngel. Amb l’adveniment de la Segona
República (1931-39), la corporació local va decidir de canviar diversos noms de carrers de la ciutat. Així, a la sessió municipal del 10
de novembre de 1932, es va anomenar –entre d’altres- carrer de Fermí Galán, militar lliberal afusellat a Osca, l’any 1930- en substitució del nom de carrer de la Creu. Acabada, però, la guerra civil espanyola, les autoritats municipals de l’època varen reemplaçar
–el mes de juny de 1939- vint-i-nou designacions de vies urbanes batejades durant la República. Amb una d’aquestes designacions
es retornava oficialment el nom original de carrer de la Creu a aquell tram de via urbana que anava des del passeig del Mar fins a
la plaça Alabric.
Mossèn Llambert Font ens va descriure la composició d’aquesta fita al setmanari local La Costa Brava de l’any 1933, d’aquesta manera: “Té
una part gòtica, la superior, la creu propiament dita, que prové de l’any 1563 segons la llegenda que hi ha al peu immediat de la imatge i que
diu: Any de 1563. La cara principal ostenta el crist agonitzant, d’escultura artísticament treballada, i al darrera de la Verge que acusa, ja, la
indumentaria de l’època de transició. En el capitell que sosté la creu, sota cada imatge principal, n’hi ha una altra de secundària: Sant Sebastià
i Sant Martí”.

249

C
Cúbias

Nom del carrer:

Cúbias

Inici: carrer Bourg de Péage- plaça Empordà Final: carrer Santa Teresa

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,59 m. Al final: 10,86 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 117 m. Amplada del carrer: 10 m (mitjana
actual. El PGOU preveu 12 m d’amplada)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
2 de gener de 1878.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: maig 1870 (legalització dels habitatges)
Construccions característiques: Num. 2. Casa Cúbias (1870).
Propietari: Narcís Cúbias i Ribas; tècnic: Esteve Muxach, mestre d’obres.
Edificis industrials: Façana posterior fàbrica Perdrieux (1872) limitant
amb la riera de Tueda. Propietari: Louis Perdrieux i Detable; tècnic:
Esteve Muxach, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La disposició del carrer Cúbias va venir produïda per la construcció d’un conjunt d’habitatges
aparellats que va promoure –com a iniciativa privada- l’hisendat i constructor guixolenc Narcís Cúbias i Ribas, afrontant amb la
riera de Tueda i el camí ral d’anar a Palamós (avui Bourg de Péage). Era la primera vegada que hom travessava a l’altre costat d’aquell torrent per a promoure un conjunt de cases adossades que donarien peu -poc després- a altres planejaments urbanístics anteriors al Pla Guitart i, d’aquesta manera, formalitzarien un primicer eixample del sector est de la població, a recés d’aquell rierol i sender.
Així, el mes de maig de l’any 1869, Narcís Cúbias va demanar a l’Ajuntament que li marqués la línia constructiva que hauria de guardar a la
carretera veïnal de Palamós, en el moment en què es decidís a edificar. La corporació local, veient que aquesta competència havia de decidirla la Direcció de Camins Provincials, va acordar, a la sessió municipal del 27 de maig, d’enviar la sol.licitud al governador civil, per tal que la
fes arribar a l’estament entès en la matèria.
Sembla, però, que els dies i mesos anaven passant i el prec que realitzà Cúbias no rebia l’atenció que hom considerava més adient. Per això,
aquest promotor -molest pel poc cas que se li feia- va prendre la decisió de començar les obres sense cap tipus d’autorització i inicià -tot
seguit- els treballs d’edificació.
Al ple de la corporació del 22 d’abril de 1870, s’acordà que es dirigís un ofici a Narcís Cúbias, ordenant la suspensió d’aquelles obres: “y al pago
de una multa de 20 escudos conforme así lo previene el artículo 24 de las ordenanzas de esta Villa”.
L’hisendat Cúbias va haver de confeccionar a corre-cuita el projecte tècnic corresponent –redactat curiosament pel mestre d’obres i director
de camins veïnals de la província Esteve Muxach, qui posteriorment li assenyalaria les alineacions i rasants de la carretera de Palamós- i el
lliurà a l’Ajuntament, amb caràcter d’urgència, per a la seva aprovació a la comissió del 6 de maig següent.
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Narcís Cúbias Ribas.

C
Cúbias

Amb la corresponent llicència d’obres, pogué reiniciar la construcció d’aquella vintena de
cases –en realitat, però, s’arribaren a bastir un total de tretze habitatges en filera, des de
l’actual carrer de Santa Teresa fins al passadís interior de l’horta de Josep Rabassa- així
com una edificació de caràcter noble, utilitzada com a casal de la família Cúbias, format
per tres habitatges fent cantonada al camí veïnal.
Un cop va tenir l’autorització d’obres públiques per intervenir a l’actual carrer Bourg de
Péage, Narcís Cúbias va demanar -el mes d’agost de 1870- de construir una paret, just per
davant d’aquelles cases, per tal de delimitar el curs de la riera de Tueda. La corporació local
hi va accedir a la sessió del 2 de setembre d’aquell mateix any, amb la condició que s’hauria de col.locar una nova reixa a la seva desembocadura, entre el pas del carrer de la
Processó i el camí veïnal de Palamós (avui plaça Empordà -Cúbias- Boug de Péage) “para
remplazar la que se ha atrampado a causa de los escombros y basura que dichos propietarios echan en la misma”.
Amb aquesta actuació urbanística, va quedar completament configurat el carrer d’en
Cúbias, que comptabilitzava una amplada de via pública d’uns quatre metres entre les
façanes dels habitatges i el mur de separació de la riera. L’any 1892, l’administració local
va encarregar a l’arquitecte municipal General Guitart la confecció d’un projecte tècnic
d’un pont d’obra sobre la riera de Tueda, entre la intersecció dels carrers Processó - Cúbias
i carretera de Palamós.
Les darreres modificacions urbanístiques que es varen fer, i que canviarien la fesomia d’aquesta via pública, foren el cobriment de la riera
(1989) i la urbanització posterior de les voreres i el mobiliari urbà l’any 1990. Així, el 1997, sortosament, la casa coneguda com a Cúbias va
iniciar la seva rehabilitació i adequació per a tres habitatges, i se salvà de l’enderroc que hauria provocat la pèrdua d’identitat d’aquell característic indret.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer Cúbias fa referència –inqüestionablement- al cognom de l’hisendat i
constructor de cases Narcís Cúbias i Ribas (Sant Feliu de Guíxols 1826-1888), que va promoure el conjunt d’habitatges unifamiliars aparellats que estructuraren aquella via urbana l’any 1870. Era el primer fill de Narcís Cúbias i Jubert, constructor d’obres de la vila, i de Rosa Ribas,
que tingueren tres fills més: Joan, Nicolau i Benet. De ben jove es va iniciar en el feineig de la construcció i, d’aquesta manera, el trobem inventariat en un passaport de l’any 1845, quan se l’autoritzà –a l’edat de divuit anys- a desplaçar-se fins a Barcelona “para trabajar en su oficio
de albañil”.
No seria fins a la sessió municipal del 2 de gener de 1878, que la corporació local va decidir de donar el nom de carrer de Cúbias “a la calle
abierta paralela a la Riera de Tueda cuyas casas principian en la carretera de Palamós”.
Narcís Cúbias va ser també regidor a l’ajuntament guixolenc. El mes de desembre de l’any 1885, però, va sol.licitar– per motius de salut segons
un certificat mèdic del doctor Lluís Llort, en què afirmava que patia una greu malaltia asmàtica crònica, complicada amb una afecció orgànica al cor- que se’l dispensés de formar part com a vocal de la “Junta de Amirallamiento”, de la població. Morí a Sant Feliu de Guíxols, el 14 de
juliol de 1888.
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Nom del carrer:

D

Doctor Lligoña

Inici: carretera de Tossa Final: (bosc de Monticalvari)

Doctor Lligoña

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 16,31 m. Al final: 32,20 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 135 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Sessió municipal 10 de novembre de 1897 (dins l’aprovació del Pla Guitart)
Altres denominacions: camí de sant Grau o de Tossa (1784); carrer del Cid (189697)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: aïllada, entre 1885 i 1897.
Com a disposició de carrer, juny de 1901.

Configuració urbanística: El carrer del Dr. Lligoña –erròniament anomenat
Ligoña- va quedar definit urbanísticament al Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu,
que va redactar l’arquitecte Guitart l’any 1897. La seva estructuració viària, però, va
realitzar-se tot seguint el camí existent que creuava els camps d’Eduard Ferrer i de l’hisendat Ferran Romaguera (1875), fins a entrellaçar-se amb el final del carrer de
Monticalvari. Així, per diversa documentació de l’època, sabem que l’actual carrer del
Dr. Lligoña, era el camí que s’havia format a les darreries del segle XVIII (1784), per anar
a la capella de Sant Grau i la vila de Tossa.
Origen i significat del nom del carrer:

La denominació inicial que va
aprovar la corporació local per a aquesta via urbana va ésser la de carrer del Cid, concretament a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, conjuntament amb un grup
de 86 noves identificacions per als vials de les zones d’eixample del Pla Guitart.
D’aquesta manera consta grafiat tant als esborranys que redactà aquell facultatiu com als plànols parcel.laris del projecte definitiu que s’oficialitzaren a l’any següent.
Malgrat això, si bé la retolació del nom del carrer no ens deixa cap dubte sobre aquesta particular designació, en canvi, el nom del carrer del
Cid no figura inventariat al llistat de carrers que l’arquitecte Guitart va acompanyar a la memòria d’aquell planejament i que, oposadament
en aquest document, s’esmenta per primera vegada el nom de carrer del Dr. Lligoña.
Vist que tenim dues evidents contradiccions administratives –el carrer del Cid és als plànols i el Dr. Lligoña a l’inventari dels noms- hem de
suposar que, entre la confecció d’un i altre document, hom decidí de canviar la seva identificació. Als Manuals d’Acords no hi ha cap aclariment al respecte i, això, evidentment, va crear una confusió durants els primers anys d’aplicació del Pla Guitart. (Aquest tècnic municipal ho
esmenaria al plànol geomètric que l’Ajuntament li va encarregar l’any 1908, en necessitar una figura urbanística que intentés pal.liar els efectes negatius de l’anul.lació del Pla de 1897).
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Signatura del doctor Simeó Lligoña.

Així, mentre que per una banda l’administració local donava llicència d’obres per a la construcció d’una casa a Josep Vila, el mes de
juny de 1901, “situada en la calle del Cid”, al registre d’alteracions
de finques urbanes municipal dels anys 1900-01 s’inscrivia la
transmissió d’un solar propietat de Francesc Vivas a favor de la
seva filla Madrona, al carrer del Dr. Lligoña. Dono, doncs, i com a
data d’aprovació del nom oficial de carrer del Dr. Lligoña, la de l’aprovació definitiva del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, el
10 de novembre de 1897.
Aquest costerut carrer està dedicat al doctor Simeó Lligoña i
Pujals –equivocadament escrit Ligoña (Arbúcies 1746 (?)- Sant
Feliu de Guíxols 1795). Fill de Manel Lligoña, d’ofici boter, i de
Perpètua Pujals, ambdós de la població d’Arbúcies, estudià la carrera de Batxiller i es llicencià en l’especialitat de “Cirurgià Llatí”, equivalent a una titulació universitària, l’any 1771. Pel seu casament amb la guixolenca Maria Antonia Saguer i Orta, filla del doctor Joan
Saguer, que exercia la medicina a la nostra vila, sabem que Simeó Lligoña residia a Sant Feliu, l’any 1772. Així, per la partida de matrimoni celebrat el 5 de març d’aquell any en el domicili del Dr. Saguer, situat al carrer Major (actual Anselm Clavé), hom l’anomena “Simeó
Lligoña, jove Dr. en Medicina”. De fet, la carrera de cirurgià tenia una durada aproximada de sis a set anys, i si entenem que Lligoña la
podia haver iniciat pels volts dels vint anys d’edat, podríem dir que comptava –aleshores- entre vint-i-cinc i vint-i-set anys, aproximadament.
Poc temps després, Simeó Lligoña va matricular-se a la universitat Reial i Pontifícia de la ciutat d’Osca, on amplià els estudis i es doctorà en
medicina de Grau Major, una titulació que obtingué el 21 d’agost de 1775. Dos anys després, la corporació local el va designar metge de l’hospital municipal “en la ausencia o enfermetat del Dr. Joan Saguer, a son gendre, Simeó Lligoña”.
El mes de febrer de 1779, Félix de Prats i Santos, baró de Serrahí, va escollir Lligoña com a regidor de la vila durant un any, conjuntament amb
els guixolencs Pere Bernich, negociant; Marià Juera, constructor; Miquel Romaguera i Mateu Geli, sastres; i Benet Pagès i Agustí Salamó, jornalers.
L’any 1783 va ser declarat, conjuntament amb el també metge de la vila, Salvi Castellar, responsable sanitari de l’hospital municipal, càrrec
que detentaria fins a la seva mort. Tres anys abans del seu decés, Lligoña va estendre un certificat de malaltia a Mateu Massanet, confiter “de
una edad avansada, padece de mal de piedra, que le acomete con bastante frecuencia”. En aquest document, Simeó Lligoña esmenta les seves
titulacions: “Doctor en Medicina, subdelegado del Real Tribunal del Proto-Medicato, socio de la Real Academia de Medicina Práctica de
Barcelona, Médico de la Diputación de Sanidad y del Hospital de Pobres de San Feliu de Guíxols”.
Durant la seva carrera professional va publicar el “Discurso sobre el abuso de dar quina en las calenturas”, així com altres treballs d’investigació sobre tècniques i aplicacions en la medicina rural.
Simeó Lligoña va viure al carrer de la Pilota –actual Joan Goula- i morí el 5 de març de l’any 1795. Tingué dos fills: Maria Ignàcia i Manuel
Lligoña i Saguer, doctorat en medicina l’any 1821. El seu nét, Narcís Sicars i Lligoña (1801-1877), fill de Maria Ignàcia i de l’adroguer Narcís
Sicars, arribaria a doctorar-se en dret a la universitat d’Osca, i fou nomenat -anys després- president de la Sala dels jutjats de la província de
Girona.
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Nom del carrer:

D

Doctor Presas

Inici: carrer Castell d’Aro Final: carrer del Rufo

Doctor Presas

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 41,89 m. Al final: 24,96 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Cabanyes i Isabel Galceran
Llargada del carrer: 220 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896
Altres denominacions: (Al Pla Guitart hom l’anomena Ronda del Dr. Presas)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre 1902

Configuració urbanística: La disposició del carrer Dr. Presas va venir motivada per la confecció del Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló, l’any 1897. La seva
concreció, però, va restar condicionada a l’establiment d’una zona d’eixample al nord-est de la població, zona que
enllaçava el camí ral d’anar a la vall d’Aro amb els sectors limítrofs del futur creixement urbanístic annexats als
carrers de Girona i Algavira, i es desplaçava cap a l’ordenació dels terrenys immediats a la riera de Tueda.
Tot i això, aquesta nova via urbana es va convertir en el darrer carrer del sector est, realitzant la funció específica
del Pla Guitart, que era la de comunicació viària entre les rondes del Molí de Vent i del Ferrocarril, que delimitaven l’àmbit urbà nord-est de Sant Feliu (avui rondes de l’arquitecte Guitart i de Joan Casas i Arxer).
La seva estructuració real al llarg dels anys –especialment a partir de la meitat de la dècada dels anys setanta del segle XX- ha estat la d’un
carrer d’alleugeriment de l’important trànsit de vehicles d’aquesta zona entre els carrers del Rufo, Dos de Maig i Castell d’Aro.

Origen i significat del nom del carrer: El carrer del Dr. Presas està dedicat al polític i escriptor guixolenc Josep Presas i Rosselló
(Sant Feliu de Guíxols 1776 - Madrid 1842). Fill de Geroni Presas, barriler originari de la Vall d’Aro i de Margarida Rosselló i Marull, de Cassà
de la Selva. Emigrà de jove a l’Argentina, on es doctorà en teologia i dret per la universitat de Buenos Aires. Traslladat al Brasil, se’l nomenà l’any 1808- secretari personal de la reina Carlota Joaquima de Borbó, infanta d’Espanya, germana de Ferran VII i esposa de Joan VI de Portugal.
Josep Presas fou l’encarregat de gestionar la possible successió de Carlota Joaquima al tron hispànic o, en el seu defecte, el de les colònies
d’Amèrica, mentre el seu germà Ferran VII restava en captiveri a França. Redactà també els manifestos de Rio de Janeiro, on la reina Carlota
va defensar els drets dels seus germans a la Corona d’Espanya. Com a recompensa als seus valuosos serveis, va ésser elevat al càrrec d’oficial
reial i comptador de l’administració general de Zacatecas, a Mèxic.
De retorn a la Península l’any 1812, va passar a formar part del Ministeri d’Estat, en el departament de Gràcia i Justícia. El 1824 publicà a
Madrid la Memoria sobre el Estado y situaciones políticas en que se hallaba el reino de Nueva España en 1823. Oposat, però, a l’absolutisme,
s’exilià a Bordeus, on escrigué quatre obres dedicades a l’economia i la política espanyola: Pintura de los males que ha causado a España el
gobierno absoluto de los dos últimos reinados (1827); Juicio sobre las causas de la Revolución de la América Española (1828); Filosofía del trono
y del altar, del imperio y del sacerdocio (1829); i Memorias y secretos de...Dña. Carlota Joaquina de Borbón (1830).
L’any 1834, Josep Presas es va acollir a l’amnistia que atorgà Maria Cristina de Borbó, i s’establí definitivament a Madrid, on continuà treballant i publicant memorials d’història política fins a la seva mort, l’any 1842.
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Nom del carrer:

Doctor Rovira

Inici: ronda Narcís Massanas Final: carrer de Mascanada
(l’actual PGOU preveu prolongar-lo fins al futur carrer de Cisneros)

D
Doctor Rovira

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,77 m. Intermèdia: 8,28 m. Al
final: 11,68 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Pecher
Llargada del carrer: 167 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896
Altres denominacions: camí vell del cementiri (tram parcial)
Data de la primera edificació al carrer:

Configuració urbanística:

El carrer del Dr. Rovira va formalitzar-se
com a via urbana de planejament general al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, l’any 1897. No obstant això, la seva alineació prevista no era
la que actualment té, sinó just a les partions de les finques de Joan Ferrer, Francesc Cosp i Ferran Romaguera –anys a venir s’emplaçaria la
plaça de braus recentment enderrocada- com una continuació de la xarxa viària assenyalada a l’antiga horta dels Frares, propietat de Salvador
Vidal (avui terrenys del Pavelló Esportiu i Teatre Municipal).
En anul.lar-se, però, el Pla Guitart l’any 1905 i no desenvolupar-se dins d’aquell paratge cap actuació urbanística, hom continuà feinejant
aquella extensa horta dins dels límits de propietat. De fet, res no impedia de continuar així, ja que el sector identificat com a CementiriMascanada ha estat el que menys incidència constructiva ha experimentat al llarg dels anys.
Així, l’edificació d’aquella plaça de braus l’any 1956, just al mig de les hortes Ferrer i Cosp –precisament on havia de travessar el carrer projectat per Guitart- condicionà l’ordenació futura d’aquest indret. D’aquesta manera, es desplaçà més cap a l’oest el vial d’enllaç amb el sector
de Mascanada, fent-lo coincidir amb un tram de l’antic camí d’anar al cementiri (entre la Ronda
de Narcís Massanas i el pont de la riera de les Comes). És a dir: aquella part de sender que s’iniciava a la plaça del Monestir seguia pels límits de l’horta dels Frares –carrer de Callao- i anava
a sortir a l’encreuament de la riera de les Comes i, des d’aquí, continuava fins arribar al cementiri. No fa gaires anys que en conservar-se encara aquesta singular tipologia constructiva, a
aquest corriol, enfaixat entre vetustes parets de rajols vermellosos i frondoses hortes paral.leles
al torrent de les Comes, se’l denominava -per la seva bonica composició i certa intimitat- el
camí dels Enamorats.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació del carrer del Dr. Rovira
va ser acordada a la sessió del 30 d’octubre de 1896, formant part del conjunt de noves designacions per a les vies urbanes projectades dins el Pla de l’arquitecte Guitart. Aquest vial fa
referència al catedràtic de teologia moral de la universitat de Cervera, el guixolenc Joan Rovira
Antic molí que afronta amb el carrer Dr. Rovira.
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i Basart (Sant Feliu de Guíxols 1781- Barcelona ?). Fill de Josep Rovira i Maria Basart, fou batejat a l’església parroquial de la nostra vila el 14
d’agost de 1781. Poques referències, però, hem pogut esbrinar de la seva vida professional, ja que es va desenvolupar lluny de la seva població natal.
Sabem que fou autor de diverses obres sobre cronologies i dissertacions teològiques i morals com: De distribucionibus quatidianus, De jejunio, De bonis clericorum, De jurejurando i Compedium corum quoe in sacramentali confesiones exponende sunt, entre d’altres.

D
Doctor Rovira + Doctor Zamenhof

Nom del carrer:

Doctor Zamenhof

Inici: passeig dels Guíxols Final: carrer de Sant Ramon

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,81 m. Al final: 4,07 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 65 m. Amplada del carrer: 6,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: restituït a la sessió municipal del 31 de
maig de 1979.
Altres denominacions: Travessia dels Guíxols (1896-1914); carrer del Dr. Zamenhof (191439); “calle 18 de Julio” (1939-79).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre 1898 (després d’obrir-se la travessia).
Construccions característiques: Núm. 1. Casa Bosch (1898). Propietari: Modest Bosch; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres.

Configuració urbanística: És prou conegut que l’actual carrer del Dr. Zamenhof va formar
part, durant molts anys, de l’estructura urbana que es desenvolupà entre el primer terç i la meitat
del segle XVIII. Aquest indret va quedar urbanísticament formalitzat pels volts del decenni dels anys
setanta d’aquella època, amb l’arrenglerament de les seves cases davant el sorral de mar. Era el primer desplaçament urbà que havia travessat a l’altra banda del Drassanal, d’oest cap a est, en direcció als camps de llevant, i que hom pot emmarcar dins el perímetre constructiu dels actuals carrers:
rambla del Portalet, Joan Maragall, Àngel Guimerà, Sant Ramon i passeig dels Guíxols.
Aquest assentament inicial, esbiaixat i –en certa manera- reproduint el contorn còncau de la platja, va restar vigent fins que l’Ajuntament,
atenent la iniciativa de diversos ciutadans i propietaris d’aquell sector –dels quals cal destacar els hisendats Heriz, Batet i Casas, que presentaren, en data 20 de juliol de 1886, un projecte de noves alineacions per al carrer de Guíxols i vials confrontants- va modificar aquell anàrquic alineament i llurs rasants, alhora que proposà un nou carrer que comuniqués el carrer dels Guíxols amb el de Sant Ramon. Aquest és l’origen tècnic i administratiu del futur carrer del Dr. Zamenhof, projectat pel mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, amb anterioritat al Pla de
Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, que s’aprovaria onze anys després.
L’obertura del carrer, però, va quedar condicionada a l’expropiació i posterior enderroc d’un petit habitatge propietat del notari Joan Carrera i
Busquets, que l’havia heretat a títol de donació universal en els capítols matrimonials que, per raó del seu matrimoni, li havien estat atorgats
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Ludovik L. Zamenhof.

el 14 de juliol de 1845. D’aquesta manera, un cop s’hagué escripturat la finca a favor del municipi, hem
de creure que s’iniciaren les obres de demolició de la casa, així com la corresponent explanació d’aquesta via urbana. Això cal situar-ho cronològicament entre el mes de novembre de 1894 –data de la
signatura del protocol notarial- i el novembre de 1897, quan s’aprovà definitivament el Pla Guitart, i
que ja recull aquest carrer com a físicament existent.

Doctor Zamenhof

D

Origen i significat del nom del carrer:

La primera denominació que va tenir aquest vial
va ésser el de travessia de Guíxols, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, dins del
conjunt d’identificacions per a les noves vies urbanes del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart.
Aquesta designació va estar vigent fins l’any 1914, en què se’l denominà oficialment carrer de
Zamenhof. Els fets succeïren de la següent manera.
Entrant al primer decenni del segle XX, el moviment esperantista guixolenc estava en plena efervescència, amb la constitució de les societats locals “Fradeco” i “Esperanta Lernejo”. A més, existia ja
constituïda a la ciutat una escola esperantista, amb anterioritat al mes d’agost de 1909, malgrat que
les seves classes lectives no s’iniciarien fins a l’octubre d’aquell mateix any.
L’acceptació que havia tingut la llengua anomenada Esperanto, inventada pel Dr. Ludovik L.
Zamenhof (Bialystok 1859-Varsòvia 1917), destinada expressament a les relacions internacionals entre persones que desconeixien idiomes estrangers, va tenir un gran reconeixement popular, en part per la bondat fonètica i la senzilla comprensió de la seva ortografia. Així,
en els congressos de Bologne Sur Mer (1905), Ginebra (1906), Cambridge (1908) i Barcelona (1909), s’havia provat la comprensibilitat
entre els diferents esperantistes internacionals, sense diferir la seva pronunciació d’origen. L’interès per aquesta nova llengua va motivar
la creació de “l’Universal Esperanta Asocio”, amb seu a Ginebra i que aplegava més de mil cinc-centes associacions d’Esperanto de tot el
món.
L’any 1912 es va celebrar a Sant Feliu el III Congrés Provincial d’Esperanto. L’ajuntament guixolenc, entenent la importància d’aquella activitat sociocultural, va concedir una subvenció de 100 pessetes, i la cessió del Saló d’Actes municipal, per tal de contribuir a la promoció i foment
del moviment esperantista. Fou, doncs, a la sessió del 24 de setembre d’aquell mateix any -precisament vuit dies després de celebrar-se el
Congrés- quan la societat “Fradeco” sol.licità a la corporació que, en cas d’haver-se de donar un nom en algun carrer de la població “se rotule con el del Sabio Maestro esperantista Ludoviko L. Zamenhof”; petició que s’acordà de tenir en compte quan es presentés la corresponent
ocasió.
Prenent com a referència aquest acord municipal, la Comissió del V Congrés de la Federació Catalana d’Esperanto –que s’havia de celebrar a
Sant Feliu el mes de juny de 1914- va demanar que es fes efectiu el compromís subscrit dos anys abans per la corporació local. Així, a la sessió plenària del 21 d’abril, hom va decidir de designar amb el nom de Dr. Zamenhof el carrer conegut com a Travessia dels Guíxols, prèviament
a una informació pública de quinze dies per als propietaris residents en aquest indret. Un mes després, en no haver-hi cap objecció particular, es féu oficial la seva nominació al ple municipal del 19 de maig de 1914.
Aquesta designació, però, va ser substituïda en acabar la guerra civil espanyola, en donar-li el nom de “calle del 18 de julio”, a la sessió del 9
de juny de 1939. Haurien de passar quaranta anys perquè –en l’inici de la democràcia- l’Ajuntament retornés en la sessió del 31 de maig de
1979, el nom del metge i lingüista polonès en aquesta via urbana de la ciutat.
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Nom del carrer:

D

Dos de Maig

Inici: carrer de Camís Final: avinguda de Catalunya- plaça de Girona

Dos de Maig

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 27,21 m. Intermèdia: 42,84
m. Al final: 55,77 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Rufo, plaça d’Alabric, Castell
d’Aro, Cabanyes, Sant Bonaventura, Miquel Surís i Pitarra.
Llargada del carrer: 370 m. Amplada del carrer: 10 m. (entre els
carrers de Camís i del Rufo) 15 m. (previsió de l’actual PGOU, entre els
carrers del Rufo i Pitarra)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896
Altres denominacions: Antic camí de Girona (tram parcial entre l’actual plaça d’Alabric i l’avinguda de Catalunya)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: tancament lateral Asíl Surís (1904). Tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte.

Configuració urbanística: El carrer Dos de Maig va quedar estructurat urbanísticament dins de la zona nord de l’eixample proposat
pel Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart. La seva alineació, però, va quedar condicionada –en part- pel traçat de l’antic camí d’anar a Girona, en enfilar-se turó amunt en direcció cap al Molí de Vent de Dalt. La seva allunyada situació respecte al nucli urbà el relegà a
ésser una via pràcticament mig oblidada i amb una seriosa problemàtica sanitària, en mancar-li els serveis més fonamentals, tot i haver-s’hi
edificat alguns habitatges a principi del segle XX.
L’any 1925, les condicions urbanístico-sanitàries continuaven gairebé igual que en els seus inicis. D’aquesta manera, diversos propietaris varen
dirigir-se a l’alcaldia, per tal de reclamar millores urbanes per al carrer. El cert és que, fins ben entrada la dècada dels anys seixanta del segle
XX, aquesta via de la ciutat va romandre sense cap tipus de pavimentació,
patint les conseqüències directes d’haver de realitzar de pont urbanístic entre
dos planejaments discordants: l’herència del Pla Guitart i el nou i impactant
desenvolupament urbà del sector del nord de la població, de final dels anys
cinquanta i començament dels seixanta.
Origen i significat del nom del carrer:

Com ja he puntualitzat
anteriorment en altres capítols de carrers, hi va haver una sèrie de noves vies
urbanes projectades al Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart, que hom
designà amb diversos noms o fets d’armes, ocorreguts durant la Guerra del
Francès (1808-14), com és el cas dels carrers de Bailén, Álvarez, Bruc, etc. La
denominació de carrer del Dos de Maig fa especial esment a l’avalot popular

Parament lateral d’un cobert de l’asil Surís (1904).
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que succeí a Madrid, en aquesta mateixa data de l’any 1808, contra les forces napoleòniques acantonades a la ciutat. El pèssim comportament de l’exèrcit francès, afegit a la humiliació que infligia continuadament a la seva població, va provocar finalment la guspira que encengué la guerra amb Napoleó. D’aquesta lluita improvisada que el poble madrileny i alguns destacaments militars espanyols sostingueren contra els regiments francesos d’ocupació, se’n destacaren especialment dos oficials, els capitants Luís Daoíz i Pedro Velarde, que protagonitzaren la defensa del parc d’artilleria de Monteleón.

Nom del carrer:

Durban

Durban

D

Inici: carrer de Camís Final: carrer de Cabanyes

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 23,13 m. Al final: 32,52
m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Rufo
Llargada del carrer: 115 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a
l’any 1931.

Configuració urbanística:

Carrer pertanyent a la zona d’eixample nord-oest de la població, formalitzat al Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General Guitart i
Lostaló, l’any 1897. La seva disposició urbanística paral.lela a les vies
urbanes del Dos de Maig i Dr. Presas, amb inici i final al carrer de Cabanyes i Camís, el relegaren a ésser un vial d’ordenació constructiva i de
penetració dins la conformació d’aquelles illes. D’aquesta manera, no va esdevenir un carrer completament estructurat fins a la dècada dels
anys seixanta-setanta del segle XX.

Origen i significat del nom del carrer: Poca cosa he pogut esbrinar sobre la vida i actes del personatge que dóna nom a aquest
carrer de la nostra ciutat. Durban era –sembla- un clergue guixolenc de l’orde de Sant Francesc, que fou confessor del Papa Innocenci X (15741655), i que els franciscans veneraven com a sant.
Malgrat aquesta utilitzada tradició, el cert és que ni el pare Martí, encarregat de l’arxiu i biblioteca de la cúria provincial de l’orde dels franciscans a Barcelona –a qui vaig adreçar-me per poder conèixer quelcom sobre Durban- ni el pare Valentí Serra, arxiver dels franciscans caputxins de la ciutat comtal, no me’n saberen dir ni un mot.
Veritablement, el cognom de Durban el trobem registrat per primera vegada als llibres parroquials guixolencs, el mes de juliol de 1542, en què
es batejà “Toni Ponç, fill del Sr. Toni Durban e de madoina Caterina, muller sua”. Així, en successius documents apareixeran els baptismes d’altres fills d’aquest matrimoni: Ponç (1543), Geroni (1546) i Joan (1549). Un altre germà, anomenat Joan Durban, tingué dues filles (1543 i 1546),
i tres fills: Antoni (1549), Jaume (1552) i Pere (1554).

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

259

Nom de la plaça:

Empordà, Plaça de l’

COTA TOPOGRÀFICA INTERMÈDIA: 7,60 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Joan Maragall, Bourg de
Péage, Sant Isidre, Àngel Guimerà i Cúbias.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
Altres denominacions:
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ A LA PLAÇA: inici segle
XIX
Construccions característiques: Font de Tueda (entre 1901-04).
Tècnic: Ildefons Casamor i Calm, o General Guitart i Lostaló,
arquitectes.

E
Empordà

Configuració urbanística:

La formació de l’actual plaça de
l’Empordà va venir determinada pel desplaçament urbà que va experimentar la població guixolenca –d’oest cap a l’est- en travessar a l’altra
banda del Drassanal (actual rambla del Portalet), a partir de la meitat del segle XVIII. Aquest nou establiment urbanístico-constructiu va originar immediatament l’estructuració de les illes que configurarien –d’una part- els actuals carrers de Sant Roc, Sant Ramon, Àngel Guimerà
i, de l’altra, recolzat amb el traçat del mateix camí ral d’anar a Palamós, l’arrenglerament de cases del que avui és el carrer de Joan Maragall,
fins alinear-se davant el sorral de mar.
L’any 1757, Josep Castelló i Pistolet, d’ofici traginer, va vendre diverses peces de terra en el territori anomenat Tueda d’Avall, per tal de poder
edificar-hi habitatges. D’aquesta manera, dos anys després, la corporació local va enviar, en data 27 de juliol de 1759, un escrit al governador
de la província, on l’assabentava d’haver-se format un nou carrer “en el camino que guia avuy las Villas de Palamós, Calonge, Palafrugell y todo
el Ampurdán”. Onze anys més tard, concretament el 1770, podem dir que l’establiment constructiu havia arribat –tot i que amb una evident
alineació fraccionada- fins a l’actual carrer de Tueda.
No seria fins al primer quart del segle següent (1815-25), quan s’assoliria certa consolidació constructiva, en definir-se el tram final de l’actual carrer d’Àngel Guimerà, i la futura plaça de l’Empordà. Malgrat això, la seva conformació urbanística no prendria l’estructuració de plaça
fins a l’any 1860, en què es concretaren les alineacions del carrer de Sant Isidre i la prolongació de l’anomenat –aleshores- de la Processó
(Joan Maragall), fins a tocar amb la riera de Tueda, d’acord amb el Pla Geomètric de Josep Gallart (1858).
Provadament, doncs, aquest indret va esdevenir -en pocs anys- una mena de punt neuràlgic de comunicació on, a més de confluir-hi diversos carrers de l’interior, es formà l’únic accés rodat provinent de Palamós. Sovint, però, els estralls que causava la riera de Tueda en època
de pluges, en creuar-se amb el senderol d’entrada, ocasionava continuats contratemps a vianants i mercaderies que entraven per aquest
sector. Malgrat aquest inconvenient, haurien de passar quaranta anys perquè la corporació municipal decidís de construir un pont d’obra
que garantís, finalment, el trànsit folgat sobre el rierol. Així, l’any 1892, va encarregar-se a l’arquitecte Guitart la confecció dels plànols i
memòria tècnica del pont de Tueda. L’obra en qüestió, projectada sobre una volta cilíndrica de cinc metres que es recolzava sobre quatre
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Detall de la font de la plaça Empordà (1901-04).

estreps, cimejats per dues artístiques baranes de totxo i ferro forjat, va ésser construïda
per Joan Jordà, després que l’ajuntament li adjudiqués l’obra, en haver quedat dues vegades deserta la subhasta.
Tal vegada, però, el que més identifica aquest espai urbà, és –sens dubte- la bonica i estilitzada construcció-dipòsit d’aigua, coneguda com a font de Tueda. A hores d’ara, encara no sabem -amb prou certesa- qui és el seu autor. S’ha especulat, per la similitud del
seu disseny amb el pont de la riera de Tueda, que fos el mateix arquitecte Guitart qui
s’encarregués de la seva confecció tècnica. No obstant això, cal puntualitzar que la seva
construcció es va dur a terme entre el mes d’agost de 1901 –quan l’alcalde Eduard
Carbonell va demanar de substituir la font del carrer del Mar per una de nova i instal.lar
la vella a l’extrem del carrer de la Processó, justament on hi havia hagut antigament la
caseta dels burots de la carretera de Palamós- i el 26 de gener de 1904, data d’aprovació de la darrera despesa de construcció de la font. Doncs bé, per aquestes dates, General
Guitart ja no era l’arquitecte municipal, ja que havia estat cessat el 5 de novembre de
1899. En canvi, detentava aquest càrrec, des del 31 de desembre d’aquell any, l’arquitecte Ildefons Casamor, el qual va ocupar aquesta plaça fins al 12 de gener de l’any 1904.
Personalment m’inclino –tot i que això estarà sempre subjecte a una suposició sense fonament documentacional- per aquest últim tècnic, a l’hora d’adjudicar-li l’autoria de la font de Tueda. M’ho fa suposa el fet que les dates en què fou tècnic municipal concorden perfectament amb els anys de la seva construcció. Probablement, Casamor hauria ideat aquesta edificació partint del disseny i materials del
pont projectat per Guitart, per tal de conjuntar una mateixa composició arquitectònica. I, això, si fou així, té el seu propi mèrit. Per altra
banda, cap contracte que signà l’arquitecte Guitart, ni abans del seu cessament, ni amb posterioritat en ell, no s’esmenta la construcció
d’aquesta font.

Empordà

E

Orígen i significat del nom del carrer:

La designació del nom plaça de l’Empordà va ésser acordada a la sessió municipal del
30 d’octubre de 1896, conjuntament amb 86 noms de carrers i 9 places, dins l’expedient del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte
Guitart.
El seu nom fa referència a la regió natural i històrica del nord-oest del Principat de Catalunya, que constitueix –segons la definició de la
Gran Enciclopèdia Catalana (GEC)- la façana marítima de la regió de Girona. El seu emplaçament, doncs, el situa al nord, amb les ribes
al.luvials de la Muga, el Fluvià i el Ter, delimitat a l’est per la Garrotxa amb la falla de l’estany de Banyoles, iniciadora de la serralada
Transversal. Tocant la plana, dos massissos el defineixen; al nord, el pirinenc de l’Albera, compartit amb el Rosselló i el Vallespir i, al sudoest, el mediterrani de les Gavarres que ho fa amb el Gironès, prolongat, al sud, pel també mediterrani de la Selva.
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Nom del carrer:

Enric Heriz

Inici: carrer de Santa Teresa Final: rambla de la Generalitat

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,86 m. Al final: 19,56 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Cervantes, Goya i Barraquer.
Llargada del carrer: 235 m. Amplada del carrer: 13 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a l’any
1931.
Construccions característiques: antiga estació de tren de Sant Feliu
(1890-92), actual col.legi públic de l’Estació.

E
Enric Heriz

Configuració urbanística: La constitució del carrer d’Enric Heriz
va venir determinada pel gran impuls social i comercial que significà per a
la població la construcció de l’estació del ferrocarril de Sant Feliu a Girona, precisament en aquest sector. L’any 1892, mentre l’arquitecte
Guitart redactava el Pla de Reformes i Millores, es varen aprovar tres projectes d’urbanització al costat de l’estació. Es tractava de les finques
propietat del matrimoni Pere Cruañas i Agustina Domènech (actual parc de les Eres); la de Pere Màrtir Estrada i Cama, (parc de les Eres - rambla de la Generalitat) i la que promogueren conjuntament Conxa Durban, Josep Coll i els hereus d’Antoni Rabassa.
Concretament, aquesta última promoció es recolzava en una sèrie de prolongacions de carrers existents, i altres parcialment oberts, com els
de Santa Teresa, a partir de la mateixa estació del tren i en sentit est; el d’en Cúbias, des del mateix de Santa Teresa i en direcció nord, cap al
mas Xirivic, així com la inclusió d’una part fraccionada de dues noves vies urbanes que coincidirien -posteriorment- amb els futurs carrers de
Gravina i Fortuny.
Aquest projecte d’ordenació va quedar aprovat a la sessió municipal del 10 d’agost de 1892, coincidint les alineacions que grafià Guitart anys
després. D’aquesta manera, podem dir que la definició originària del carrer d’Enric Heriz la dissenyà l’arquitecte Francesc del Villar i Carmona,
quan va redactar l’expedient tècnic d’aquesta finca, tot i que la seva llargada no superava els 40 metres lineals.
En aprovar-se l’any 1897 el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, el carrer d’Enric Heriz va restar condicionat de comptar amb una amplada total de 10 metres. Això significava que aquesta nova via urbana es convertia en una de les més importants de la població, en preveure, el
redactor, la canalització i cobriment de la riera de Tueda. El cert és que aquest carrer comptava tan sols amb 4 metres de calçada, i la resta
l’ocupaven el torrent i els marges de la riera.
Aquell mateix any, la gerència de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu a Girona va sol.licitar de construir un mur de contenció limitant
amb la riera de Tueda, per tal de prevenir els desperfectes que causaven les riuades a les instal.lacions ferroviàries. L’Ajuntament hi accedí al
ple del 18 de juny de 1897, sempre i quan la construcció revertís a la població com a una obra pública; una determinació amb què no estigué
d’acord aquella empresa, que abandonà –definitivament- l’esmentat projecte.
S’hauria d’esperar fins al mes de desembre del mateix any, per tal que dos propietaris dels terrenys confrontants entre la riera i el carrer d’Enric
Heriz, Miquel Martí i Vinyas i Joaquim Recasens, assumissin el cost de les obres d’aquest mur de contenció.
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A l’ensems, doncs, que el carrer de Cúbias, la calçada del d’Enric Heriz va compartir–durant molts anys- la canalització de la riera de Tueda a
cel obert. No seria fins l’any 1989 quan es cobriria totalment aquell torrent, i es donaria així una nova entitat urbana a un vial que, amb el
temps, ha esdevingut un dels enllaços principals de comunicació entre la zona sud-est i la part intermèdia de la població.

E

Origen i significat del nom del carrer:
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Enric Heriz

El carrer d’Enric Heriz està dedicat al benefactor d’ascendència guixolenca Enric Heriz i
Campaneria (Barcelona 1845-1895). Fill d’Antonio Maria Heriz, administrador de loteries de l’Estat, natural de Tolosa i resident, primerament
a Mataró i després a Barcelona, i d’Antònia Campaneria i Prohiyas, de pare guixolenc, però nascuda a Mataró.
Enric Heriz era el segon noi de la família Heriz-Campaneria, formada per quatre fills: Ramon, Enric, Julià i la petita Isabel. Tenim notícies
que aquests infants passaven llargues temporades a Sant Feliu, allotjats a la casa dels seus avis materns. Així, per un passaport datat en 13
de juliol de l’any 1850, s’autoritzà Antònia Campaneria i als seus fills, “todos de infantil edad”, per anar fins a Sant Feliu. Hem de considerar que la posició del pare Heriz els permetia de tenir un cert estatus social, en comptar amb el servei diari d’una criada d’origen basc anomenada Josefa Irazábal, que aleshores comptava trenta-vuit anys, i que tenia cura dels infants durant les absències obligades del cap de
família.
Enric Heriz va traslladar-se de jovenet a Madrid, on cursà els estudis de Batxiller en l’especialitat d’Arts, concretament al Instituto de San Isidro,
que depenia directament de la universitat central d’aquella capital. En data 4 de juliol de 1861, Heriz va obtenir l’esmentada titulació, quan
comptava tan sols setze anys. Això li va servir per a poder iniciar la carrera d’enginyer de camins, canals i ports, molt probablement també a
Madrid.
El mes d’abril de 1866, Enric Heriz va ser sortejat per al reemplaçament de l’exèrcit actiu d’aquell any, malgrat que quatre mesos després se’l
declarés com a “mozo inútil”. En aquest document, tramitat al districte municipal de Barcelona –on consten les seves senyes personals: 1,62
m d’estatura, cabells grisencs, ulls marrons, poca barba, etc.- està censat encara com a estudiant; per tant, la llicenciatura d’enginyeria la deuria obtenir amb posterioritat al mes d’agost de 1866.
A Sant Feliu, però, no tenim recollida cap actuació tècnica relacionada amb la nostra població, llevat d’un plànol de planta sobre les rasants
del Portalet, signat conjuntament amb el mestre d’obres Pere Pascual (1886), així com la memòria-avantprojecte que publicà, junt amb Joan
Casas i Arxer, sobre el Proyecto de ferro-carril económico de San Feliu de Guíxols al interior l’any 1887, que serviria com a fonament per a la
construcció posterior del tren.
Hem d’admetre que poques persones han demostrat una inquietud tan explícita envers la nostra població, demostrada amb el seus actes, com
Enric Heriz. Així, tot i poder-se considerar un ric hisendat format a l’empara d’una cultura sòlida, era un home d’arrel republicana que anteposava qualsevol actuació en benefici de la col.lectivitat local. Certament, no escatimava pas ni temps, feina ni diners, per aconseguir els objectius que li semblaven més importants i necessaris per a la vila guixolenca.
En data 13 de desembre de 1884, Heriz va adreçar-se a l’alcaldia i exposà les diverses obres urbanes que eren de més utilitat per al veïnat. La
canalització de la riera del monestir, mitjançant la construcció de murs de contenció als marges, des del carrer de l’Hospital fins al passeig del
Mar, així com diversos ponts i passeres per travessar aquella riera, els construiria “a sus propias expensas en unión de mis hermanos Julián e
Isabel, a la memoria de su difunta madre Dña. Antonia Campaneria de Heriz”. L’Ajuntament va acceptar amb entusiasme i gratitud el generós
oferiment d’Heriz i els seus germans i, en pocs mesos, es varen realitzar aquelles millores. La seva desinteressada gestió no s’aturà aquí; féu
col.locar també una voravia de pedra cisellada al llarg de la placeta de Sant Joan, així com la construcció d’un muret i barana al passeig del
Mar, separant una part de la platja.
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Malgrat promocionar totes aquestes profitoses actuacions urbanístiques, els anhels del benestar de la col.lectivitat en general el feren decidir
a introduir canvis en la manera de gestionar els ajuntaments, durant el darrer quart del segle passat. Això li va comportar d’enemistar-se –continuadament- amb persones que detentaven càrrecs polítics o tècnics dins i fora de l’administració, com l’arquitecte provincial Martí Sureda
i el mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, als quals acusava d’actuar en connivència amb l’alcalde Valls.
La gota que va fer vessar el got fou el recurs contenciós-administratiu que Heriz interposà contra la corporació local, davant la Comissió
Jurídica Provincial, per tal que se li facilitessin –regularment- els comptes trimestrals de recaptació i inversions municipals. Aquesta reclamació va fer enfurismar l’alcalde, que el demandà judicialment. El succés més lamentable, però, va ocórrer el dia 18 de setembre de 1888, quan
Enric Heriz i l’alcalde Joan Valls s’agrediren públicament al passeig del Mar.
Aquesta batussa va originar l’inici d’una querella contra el benefactor guixolenc, a la qual se’n afegí una altra per presumptes injúries, promoguda per Pere Pascual, que, en definitiva, seria la que condemnaria Enric Heriz. Així, el mes de gener de 1889, el jutjat municipal va demanar a l’Ajuntament un certificat de conducta ciutadana del processat, a fi d’enviar-la al jutjat comarcal de la Bisbal. Un any després, concretament el mes de febrer de 1890, el governador civil de Girona va comunicar al consistori el resultat de dues sentències dictades per l’audiència. Se’l condemnava, en cada una de les querelles, a tres anys, sis mesos i vint-i-un dies de desterrament -que era el mateix que un total
de set anys, un mes i dotze dies- a residir a una distància mínima de Sant Feliu de 190 quilòmetres, a més d’una multa de 500 pessetes.
Enric Heriz va haver d’abandonar la població que tant estimava i beneficià, passant a residir definitivament a Barcelona. Amb aquella resolució condemnatòria, l’obligaren a no poder contemplar personalment l’esplendor d’una de les seves millors obres, compartida amb l’hisendat
Casas: el tren de Sant Feliu. No obstant això, Heriz fou considerat per la immensa majoria de ciutadans guixolencs una excel.lent persona que
havia mostrat la seva generositat sense demanar, a canvi, res que no afavorís directament la
població.
El mes de febrer de l’any 1890, Cosme Calzada va adreçar una carta a l’Ajuntament, on comparava la personalitat d’Enric Heriz amb els preclars fills de la vila Antoni Vidal i Calzada, Josep
Surís i Llorenç, Francesc Jofre i Paradís i Salvador Vidal i Civils. I demanava que se’l nomenés
fill adoptiu de la vila, i es col.loqués un plafó de marbre amb el seu nom al saló de sessions
municipal. Atenent aquesta petició, la nova corporació local el va designar “hijo adoptivo de
esta población”, al ple del 12 de febrer de 1890. Dies després, a l’acta del 28 de març, hom
acordà que el text que s’havia de cisellar a la làpida digués el següent: “Don Enrique Heriz, en
su nombre y en la de sus dos hermanos D. Julián y Dña. Isabel, para honrar la memoria de su
madre Dña. Antonia Campaneria, natural de esta villa, gastó cuantiosas sumas en obras y
mejoras de utilidad pública. El Ayuntamiento agradecido le dedica este recuerdo y le nombra
hijo adoptivo de esta población en sesión del dia 12 de febrero de 1890. Gratitud al generoso
donador!”.
Hem de suposar que Heriz fou coneixedor d’aquest merescut tribut; malgrat això, l’aflicció que
sentia en restar lluny de la seva estimada vila el feren decidir de treure’s la vida el mes d’octubre de l’any 1895. La notícia va córrer ràpidament per tota la població i l’administració local va
consignar, a l’acta del 4 de novembre, “el profundo sentimiento del Cabildo por el fallecimiento del hijo adoptivo de esta villa, Don Enrique Heriz”.

E
Enric Heriz

Coberta del llibre d’Enric Heriz “Ferrocarriles de 75
centímetros” (1889).
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Nom del carrer:

Eres, de les

Inici: carrer Joan Maragall Final: carrer de Girona - rambla de la Generalitat

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 11,11 m. Intermèdia: 18,96
m. Al final: 26,78 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: baixada Eres, Carme, Metges,
Santa Teresa, Lluna, Sol i Montanyès.
Llargada del carrer: 350 m. Amplada del carrer: 6 m (entre el
carrer Joan Maragall - Santa Teresa) 10 m (entre el carrer Santa
Teresa i Girona - rambla de la Generalitat).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment
reconegut per l’administració local i de l’Estat, al padró d’habitants del 10 d’abril de 1829.
Altres denominacions: camí de Girona (s. XVII); carretera vella
de Girona (inici s. XIX); pujada de les Eres (meitat s. XIX).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: com a carrer,
inici segle XIX. Edificació aïllada: molí de Vent de Baix (actual parc de les Eres) anterior a 1679.
Construccions característiques: Núm. 8-10. Antigues cotxeres Estrada (1904). Propietari: Pere Màrtir Estrada i Cama; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres (?). Font d’en Pere Màrtir (1863). Edificis industrials: Fàbrica Estrada i Cia (1877). Propietari: Pere Màrtir
Estrada i Cama; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica de teixits Estrada i Girbau (1906-11) després de Godó i Trias.
Propietari: Pere Màrtir Estrada i Cama; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres (1906) i Francesc Julià, mestre d’obres (1911). Fàbrica
Burgell (1912). Propietari: Josep Burgell Motger i Fills; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Eres, de les

E

Configuració urbanística: El que avui coneixem per carrer de les Eres havia estat antigament el camí ral d’anar a Girona i a la vall
d’Aro. Així, per la seva disposició urbana respecte al nucli de la vila, hem de suposar que aquest trajecte, que es recolzava en el primer tram
del camí ral de Palamós, ja s’emprava com a via de sortida de la població a final del segle XVII, i tal vegada amb anterioritat en aquesta
data. Per tant, era l’itinerari més adient per a la topografia del sector que s’enfilava en direcció nord, tot evitant els pronuciats pendents
del roquís, just en el punt intermedi on davallava -suaument- el vessant de la serra dels molins (molí de vent de baix), cap al raval de
l’Algavira.
D’aquesta manera, en aquella època en què encara no s’havia bastit cap casa a l’actual carrer de Joan Maragall, aquest senderol s’iniciava precisament a tocar el Drassanal i el primer escorxador de la vila (avui a l’encreuament dels carrers Girona - Maragall).
La primera alineació oficial amb què hom definiria el començament del carrer de les Eres va venir determinada per la sol.licitud que va fer, el
mes d’abril de 1860, l’hisendat i fabricant Pere Màrtir Estrada i Cama, per a construir una paret a l’hort de la seva casa del carrer de la Processó,
“subida de las Eras”. Aquest comerciant, essent alcalde del municipi entre l’1 de gener de 1863 i el 16 de maig de 1864, actuant com a soci
principal de les aigües “del Norte”, va cedir a perpetuïtat i sense cap tipus de despesa per al consistori, la dècima part del total de plomes d’aigua resultants de la nova mina i repartidor construït als afores de la vila “y punto denominado de la Algavira y calle de Gerona”. Aquesta font
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Torre del molí de vent de baix.

s’instal.là amb posterioritat a l’acord del 16 de juny de 1863, just al xamfrà del carrer de la
Processó (J. Maragall) i Pujada de les Eres, i es conegué popularment en aquella barriada com
la font d’en Pere Màrtir.
La urbanització del vial, però, va haver d’esperar encara força anys. Tan sols l’edificació de
diversos habitatges i magatzems aniria definint parcialment les alineacions i, amb més problemàtica, les seves rasants. Així, a la sessió municipal del 15 d’octubre de 1899, hom tractaria de la conveniència d’arranjar els carrers limítrofes amb l’antic escorxador del sector del
molí de Vent de Baix, per tal de practicar els corresponents treballs de desmunt; feina que fou
adjudicada a l’industrial Vicenç Llorca pel preu de 2,87 pta/m3. Cinc anys després, s’encarregaria a l’arquitecte Guitart l’estudi d’una part dels nivells i rasants oficials del carrer de les
Eres.
La seva definitiva concreció l’hem de situar entre els anys de 1897 a 1920, quan va quedar
establerta la seva alineació a partir del carrer del Muntanyès, fins a l’actual rambla de la
Generalitat, en bastir-se diversos magatzems propietat de l’empresa guixolenca Estrada i
Girbau.

E
Eres, de les

Origen i significat del nom del carrer:

La identificació del nom de carrer de
les Eres fa esment al sector de la població on s’agrupaven dues extenses eres per a batre
cereals i separar el gra de la palla, situades entre el carrer de la Processó i el molí de Vent
de Baix. Aquest lloc enlairat i airejat –tal com s’acostumava a fer-les als Països Catalanstenia la particularitat d’estar emplaçada en un indret rocallós i que, per la seva particular composició, no calia adobar-la amb material
argilós ni amb el tradicional enllosat. Així, la seva posició situada en disseminat i a la sortida de la població, feia d’aquestes eres les més
importants de la termenada d’aquella època.
La del molí de Vent de Baix –actual parc de les Eres- havia estat propietat del comú des del 19 de maig de 1679, quan adquirí a Joan Baptista
Pi tota una peça de terra boscosa i de roquís, en el lloc anomenat Tueda, d’una superfície de tres vessanes (poc més de 6.500 m2), on hi havia
“construhida y edificada que ales hores era molt derruhida y debastada en la qual temps passat hi habia construhit y edificat un molí fariner”.
Entre els anys de 1716-19, durant la redacció del cadastre de Patiño, oficialitzat el 1729, el molí de Vent restava en ple rendiment,
ja que va ésser inventariat com a propietat de la universitat, amb règim de lloguer a Antoni Carrousa, d’ofici moliner. Aquesta finca,
amb torre i era incloses, seria propietat a les darreries del segle XIX del matrimoni guixolenc Pere Cruañas i Agustina Domènech.
En canvi, la de sota mateix i gairebé desconeguda, només la varen dibuixar Josep Gallart al seu Pla Geomètric (1858) i l’enginyer militar i
comandant de la milícia de Sant Feliu, Carles Barraquer, l’any 1875, quan va realitzar el plànol de la fortificació de la vila durant la tercera
guerra carlina. Estava situada precisament al bell mig de l’illa dels actuals carrers de les Eres, Bartrina i del Carme. Així, quan l’arquitecte
General Guitart i Lostaló va confeccionar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), aquesta era ja deuria haver perdut el seu ús, atès
que no la va recollir al seu plànol parcel.lari del sector.
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Nom del carrer:

Eres, Baixada de les

Inici: carrer de Girona Final: carrer Bartrina

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 7,03 m. Al final: 14,57 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Eres
Llargada del carrer: 147 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment
reconegut per l’administració local i de l’Estat, al Pla Geomètric de
Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segle XIX
(entre 1815-25)

Eres, Baixada de les

E

Configuració urbanística: La formalització de la baixada de les
Eres va venir produïda per la progressió urbanística de l’anomenat
carrer d’en Lloveras (actual de Girona), que avançà ràpidament en
direcció nord, a principi del segle XIX, i l’establiment d’una sèrie d’edificacions emplaçades a l’antic camí de Girona (avui de les Eres), entre 1815 i 1825.
Amb anterioritat en aquesta època, s’havien iniciat un sèrie de carrers transversals que definirien una part de la trama general bàsica d’aquell
sector, talment com ho eren els carrers dels Metges i de la Lluna, en fase avançada d’estructuració urbana. Així, la baixada de les Eres, amb un
xic més de retard, es consolidaria com a un vial de comunicació entre els carrers de Girona i el de les Eres, concretament en el Pla Geomètric
del mestre d’obres Josep Gallart (1858).
La seva urbanització, però, va esdevenir força dificultosa en haver d’entrellaçar, amb un pronunciat pendent, la zona baixa del carrer –pràcticament planera i de fàcil definició- amb el roquís del sector de les Eres. No seria fins a l’any 1908, després que el Pla de Reformes i Millores
va preveure d’allargar-lo fins a l’actual camí de Bartrina, que l’Ajuntament va decidir, a instàncies dels veïns de la barriada, d’encarregar a l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló la confecció d’un projecte de rasants que contemplés la posterior explanació i desmunt dels
carrers plaçats entre la baixada de les Eres i del Carme (Eres, Sant Josep, Baixada Eres i Carme); unes obres imprescindibles que es realitzarien
–finalment- durant el transcurs de l’any 1911.
Origen i significat del nom del carrer: La designació de baixada de les Eres va aparèixer, per primera vegada, inventariada
al Pla Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre de l’any 1858. Per a conèixer la seva toponímia, vegeu el capítol dedicat al carrer de
les Eres.
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Nom del carrer:

Especiers

Inici: plaça del Mercat Final: carrer de l’Hospital

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,71 m. Al final: 4,66 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Estret i Notaria
Llargada del carrer: 134 m. Amplada del carrer: 4,50 m (mitjana)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: identificat l’any 1602 a la
relació que el jurats municipals inventariaren sobre les muralles i carrers existents de la vila.
Altres denominacions: carrer de l’alberg d’en Nasar (cens del 1360)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: a les darreries del segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 13-17. Casa del segle XVIII (coneguda més tard com a can Baldufa), cantonada al carrer Estret. Núm. 21. Casa
Trafí (1911). Propietari: Francesc Trafí i Forgas; tècnic: Francesc Julià, mestre
d’obres. Núm. 31. Casa Corominola (1905). Propietari: Josep Corominola i Jutglar; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

E
Especiers

Configuració urbanística:

El carrer dels Especiers forma part de la segona gran expansió urbanística que va experimentar el nucli
medieval guixolenc, quan es va desplaçar en direcció est, entre final del segle XIII i meitat del XIV. La seva delimitació constructiva cal situarla dins de l’àmbit territorial fomat pels actuals carrers de Joan Goula fins a la rambla d’Antoni Vidal (d’oest a est) i des de la placeta de Sant
Joan al passeig del Mar (de nord a sud).
Aquest nou establiment urbà havia estat precedit, amb anterioritat, pel desplaçament des del primicer nucli rural (raval del Monestir), molt
probablement a les darreries del segle XII o començaments del XIII, en direcció cap als camps de llevant, i que hom formalitzaria el primer nucli
medieval a l’est de la torrentera, amb la definició dels actuals carrers de la Volta, Forn Vell, Goula, Estret i la Plaça.
Així, el segon desenvolupament urbanístic va coincidir amb les franquícies atorgades per l’abat Gelabert l’any 1287, per a la repoblació de la vila -dos
anys després que les tropes franceses destruïssin part del seu nucli urbà- amb la redempció per als nous habitants i durant els tretze anys següents,
del veto del vi i de la sal, que era el mateix que deslliurar-los de l’obligació de comprar al monestir el que havien recollit de la vila. Provadament, doncs,
el carrer dels Especiers –dins del conjunt d’aquest nou assentament urbà- restava completament configurat a mitjan segle XIV.
La seva equilibrada i cèntrica situació respecte els altres carrers del nucli medieval –cal puntualitzar que l’eix d’aquest carrer té una distància
de 100 metres respecte a la façana est dels actuals habitatges de l’avinguda de Juli Garreta, i 90 metres respecte a la façana oest de la rambla d’Antoni Vidal- el va convertir en una mena de via de compensació urbanística, que afavorí un trànsit obligat que es desplaçava des de la
muralla nord –on després s’estructuraria el carrer de la Notaria- fins al nucli comercial i social de la Plaça Major.
El carrer dels Especiers ha mantingut de sempre una important edificació des del seu origen. Al fogatge de l’any 1360, s’hi situen 29 habitatges bastits en aquesta via. L’any 1602, el carrer comptava amb 31 cases habitades, i durant la confecció del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729, es varen censar 27 construccions. Així, a la meitat del segle XIX, concretament al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858,
s’avaluaren 32 habitatges existents. Finalment, durant la redacció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), se li va atribuir
un total de 35 cases edificades, 29 de les quals es consideraren com a construccions antigues.
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Detall de façana de la casa Corominola (1905).

Origen i significat del nom del carrer: La primera notícia que es té de la
denominació d’aquest carrer guixolenc apareix al primer cens cadastral realitzat l’any
1360, seguint una ordre del rei Pere el Cerimoniós, en què acordà de constituir una contribució per via de fogatge, entre les ciutats i viles que formaven el braç reial.
A la vila de Sant Feliu de Guíxols, aquest cadastre va determinar la construcció de 230 focs
o cases i més d’un miler d’habitants. L’actual carrer dels Especiers se l’identificà com a “lo
carrer que parteix de lo portal de l’Espital e va a l’alberch de Nasar”. S’ha de puntualitzar que
quan no hi havia una toponímia prou específica per a un carrer–talment com ho podia ser
l’anomenada Plaça o l’Hospital (Espital)- se solia utilitzar el cognom de la persona més coneguda que hi habitava o, fins i tot, aquella que tenia diverses propietats, malgrat no restar-hi
domiciliada. Doncs bé, probablement, aquesta definició que sortia des de l’hospital i anava fins a l’habitatge d’en Nasar obeeix a aquesta situació.
Fou durant l’any 1602, quan el nom de carrer dels Especiers seria relacionat a l’acta d’un inventari de carrers de la població, que els jurats
municipals manaren d’aixecar per a demostrar que el nou convent (església de Sant Joan) era útil per a la vida religiosa del poble. Això ens
demostra que aquesta designació era ja coneguda amb anterioritat en aquells anys.
La definició d’Especiers fa clara referència als comerciants d’espècies al detall –coneguts posteriorment com a adroguers- que tenien majoritàriament el seu lloc de venda en aquest carrer guixolenc. Negociaven amb substàncies aromàtiques de tipus vegetal per al condiment dels aliments,
com el pebre negre, el gingebre i la canyella d’origen oriental, només a l’abast dels prohoms i les famílies benestants de la vila. La resta dels ciutadans es conformaven a substituir aquests adobs per les espècies anomenades “de pobre”, com el fonoll, la farigola, l’orenga i el romaní.
Nom del carrer:

Estret

Especiers + Estret

E

Inici: avinguda Juli Garreta Final: rambla d’Antoni Vidal

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,14 m. Al final: 4,08 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Volta, Joan Goula, Especiers i de Sant Pere.
Llargada del carrer: 195 m. Amplada del carrer: 4,50 m (de mitjana en el Pla Guitart de
1897) 3 m (de mitjana en les alineacions antigues properes al carrer de la Volta)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat, a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Carrer Travessera d’en
Escach (cens de 1360); carrer Estret (1716-1867); carrer Estret Antic (1867-1902). (Llibres de
d’esposoris parroquials): carrer Estret (1687)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici segle XIII.
Edificis industrials: Núm. 19-21. Impremta Comas (1900 ?). Propietari: J. Comas Pagès; tècnic: s’ignora.
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Configuració urbanística: La disposició del primer tram del carrer Estret –entre els actuals carrers de la Volta i de Joan Goula- va
venir originada per la decisió de travessar a l’altra banda de la riera del Monestir, molt probablement a les darreries del segle XII o començaments del XIII i formalitzar, així, el primer assentament urbà al sectors dels camps de llevant. D’aquesta manera, l’àmbit territorial d’aquesta
primicera implantació urbanística, es delimitaria entre els actuals carrers avinguda Juli Garreta - Joan Goula (d’oest a est) i des del Forn Vell
a la Plaça (de nord a sud), perfectament estructurat a mitjan segle XIII.
L’any 1287, coincidint amb les franquícies atorgades per l’abat Gelabert per a la repoblació de la vila –dos anys després que l’exèrcit francès assetgés la població i destruís part del seu nucli medieval- s’inicià el que podríem dir la segona etapa d’un desenvolupament urbanístic de major dimensió i empenta que la
primera. Així, mentre el primer establiment s’havia situat constructivament en una superfície aproximada d’1,05 hectàrees, el nou estacionament urbà abraçava una extensió dues vegades superior al predecessor, que se situava pels voltants de les 2,16 hectàrees. En pocs anys, es configurà l’espai dels actuals carrers
de Joan Goula - rambla d’Antoni Vidal (d’oest a est) i dels valls o murs on s’emplaça l’actual carrer de la Notaria, fins al passeig del Mar (de nord a sud).
El carrer Estret va esdevenir –aleshores- el vial transversal de més llargada del nucli emmurallat, malgrat que amb molt poques edificacions.
L’any 1360, en redactar-se el fogatge que determinaria el cens d’habitatges de Sant Feliu, aquest carrer –identificat com a Travessera d’en
Escach- comptabilitzava només cinc cases. En el segle XVIII, en confeccionar-se l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729,
hom determinà que hi havia edificats vuit habitatges. Poques edificacions més s’anirien bastint al llarg dels anys en aquesta via, puix en el cens
d’habitatges del 27 de febrer de 1858 es comptabilitzaren 14 cases, ampliades a un total de 16 en el cens de veïns de nou anys després.

E
Estret

Origen i significat del nom del carrer: La primera denominació que va tenir el carrer Estret, tal com ja s’ha exposat al capítol
dedicat a la seva configuració urbanística, va ésser molt probablement la de Travessera d’en Escach, nom amb què s’identificà aquesta via urbana al fogatge de l’any 1360. L’esmentada definició corresponia directament al reconeixement del cognom d’un dels propietaris d’aquest indret.
Per altra banda, no tornarem a trobar cap més identificació fins a l’any 1687-88, en què apareixerà -per primera vegada- als llibres d’esposoris
parroquials, com a carrer Estret (aquesta via urbana no va ser inventariada l’any 1602 pels jurats municipals en l’afer del convent de Sant Joan).
En canvi, la denominació oficial del seu nom no tingué lloc fins a la redacció de l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19) autentificat deu anys després (1729), i que feia referència a la poca amplada d’aquest vial. Tot i això, en un testament anterior realitzat el 2
de juliol de l’any 1698 per Isabel Carreró i Andreu, davant el notari Joan Blanch, un dels testimonis, Joan Calçada
fou reconegut com a veí de Sant Feliu i resident al carrer Estret.
Aquesta designació es va utilitzar fins a l’any 1867 en què, durant la confecció del cens de veïns de la vila i
per tal de diferenciar-lo de l’actual carrer de Jacint Verdaguer, que detentava també el nom d’Estret com a
prolongació d’aquest, es va decidir utilitzar els noms d’Estret Antic –actual carrer Estret- i Estret del Centre,
actual Verdaguer. Curiosament, però, quan es va redactar el Pla Geomètric de Josep Gallart (1858), que donà
fonament a noves alineacions de carrers, i oficialitzà diversos noms de vies urbanes, el carrer Estret va continuar com una única via urbana, des de la riera del monestir fins al carrer de la Creu.
L’any 1902, la corporació local va voler homenatjar el gran poeta i escriptor català Jacint Verdaguer, dedicant
el seu nom al tram de carrer que detentava –fins aleshores- la qualificació de carrer Estret del Centre (rambla
Vidal- carrer de la Creu). Així, amb aquesta decisió municipal, es retornà automàticament el nom de carrer
Estret al primer tram de vial públic que ja s’havia utilitzat a partir de l’any 1716 (av. Juli Garreta- rambla Vidal),
malgrat que la denominació popular va continuar anomenant-lo –durant molts anys- carrer Estret antic.
Antiga portalada (s. XVIII).
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Nom de la plaça:

Ferran Agulló, Plaça de

COTA TOPOGRÀFICA INTERMÈDIA: 5,04 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: de la Torre, del Raig i passeig de Rius
i Calvet.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 9
d’agost de 1963
Altres denominacions: plaça i placeta del Raig (1896-1963)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ A LA PLAÇA: inici segle XVIII.
Construccions característiques: escultura “La Costa Brava” (1963).
Autor: J. Rebull.

Ferran Agulló

F

Configuració urbanística:

La definició urbanística de l’actual plaça de
Ferran Agulló va venir precedida pel desplaçament constructiu que s’originà al
sector sud del raval del monestir, entre final del segle XVII i començament del XVIII. Era, doncs, un desenvolupament urbanístic amb les seves
limitacions i de menor volum que el que es duia a terme a la zona del Drassanal, i amb una personalitat molt determinada per la topografia
accidentada d’aquest lloc, talment com succeïa amb els futurs carrers de Sant Elm, i els carrerons de Sant Llàtzer i de Sant Elm.
Sabem provadament per l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19) que en aquest paratge anomenat cala d’en Sias s’havia bastit amb anterioritat una edificació registrada com a botiga, fet que coincideix amb el que exposaren Lluís Esteva i Lluís Pallí, al Termenal de Sant Feliu de
Guíxols (1354-1980), quan identifiquen la cala d’en Sias amb el sector del Raig: “autorizació a Francesc Rovira, per a una botiga a la platja del
mar, versus lo rachó d’en Sala sine la cala d’en Sias” (Cabreo de la villa y termino de San Feliu, año 1663).
Així, a la recerca feta a l’Arxiu Històric de Girona, sobre les notes de capbreus de la segona meitat del segle XVIII, vaig trobar diversa documentació que fa referència a la cala d’en Sias o del Raig. Aquesta botiga es remunta –o almenys la seva propietat- a l’any 1596, quan n’era
propietari mossèn Miquel Favar, prevere. La finca de la cala d’en Sias és descrita al foli 75v, de la següent manera: “Botiga en lo port del Mar,
prop de la cala dita antigament d’en Sias. Als 3 d’agost de 1663, Maria Vallmaña y Pellisser, víuda de Juan Pellisser, barriler. Afronta 1, ab
Margarida Reig y Burch, fou d’Antoni Reig son pare, part y part ab la arena de Mar. 2, ab la arena de Mar. 3 ab Joseph Valendo, fou de Francesc
Llopis. 4, ab Joseph Barnés, treballador, fou de Pere Durban. Pertany a son marit com a fill i hereu de Antoni Vallmaña, barriler que testà a 13
d’agost de 1638. Als 25 de febrer de 1629, Antoni Joan Vallmaña. 1 Part ab Antoni Reig, negociant y part ab la arena de Mar del Monestir. 2
Ab la arena de Mar. 3 Ab la botiga de Pere Pagès, fou de Francesch Llopis, negociant, y antes de Mn. Miquel Favar. 4 Ab Pere Durban, fou de
Carme Lladona y antes de Pere Prats. Li pertany per compra a Gabriel Ferro, negociant de Tossa a 5 de febrer de 1627. A este per compra a
Francesch Llopis, negociant als 26 d’agost de 1598. A este per donació que li féu Mn. Miquel Favar, als 15 de març de 1596”.
A mitjan segle XVIII, l’espai físic que havia d’allotjar la futura plaça del Raig estava ja configurat, en haver-se estructurat urbanísticament el
carrer del Raig. Aquest indret, alineat anàrquicament davant el sorral de Garbí, no es disposà com a tal fins a la redacció del Pla de Reformes
i Millores de l’arquitecte Guitart, que ordenà el problemàtic enllaç dels carrers: passatge de la Torre (actual carrer de la Torre) i el del Raig,
respecte la rasant del carrer de Tetuan (avui passeig de Rius i Calvet).
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Amb l’arribada a la nostra població de l’hisendat i comerciant barceloní Pere Rius i Calvet, es transformaria amb la seva assenyada actuació
urbanística (1919-28) la degradada barriada de Tetuan i la muntanya de Sant Elm. Rius va intentar també d’adjudicar unes noves alineacions
en aquell sector. D’aquesta manera, l’arquitecte Joan Bordàs va redactar un expedient de “Nuevas alineaciones y rasantes de la calle de Tetuán
y plazas del Raig y San Pedro y parte de la calle de la Riera” (1920), que es fonamentava en l’ampliació de la calçada del futur passeig de Rius
i Calvet. Aquest projecte, després de seguir tots els tràmits legals i d’enfrontar-se a un contenciós-administratiu interposat pels veïns confrontants, va ésser aprovat definitivament pel governador civil el 4 de novembre de 1922.
La major part de les cases afectades d’aquell carrer foren comprades per aquell industrial, per tal de perjudicar el menys possible els propietaris dels immobles i, d’aquesta manera, poder enderrocar-los i alinear les noves construccions a l’amplada del nou passeig. El fet era que, amb
aquesta nova ordenació, desapareixien físicament les places del Raig i de Sant Pere, així com tota una filera de cases que anaven fins als antics
banys d’en Baldomero. Per sort o per desgràcia, Rius no va escometre aquestes obres i es va dedicar, primerament, a reformar els que serien
coneguts com els Banys de Sant Elm i, més tard, la urbanització de la muntanya del Castellar.
Així, les noves alineacions del carrer de Tetuan varen quedar pendents de realitzar-se fins que a l’hisendat Rius li semblés el moment més
adient. L’inici, però, de la guerra civil espanyola i la posterior mort de Pere Rius i Calvet deixaren aquell projecte en suspens. Finalitzada la contesa l’any 1939, les cases d’aquest sector que havien estat bombardejades i espatllades varen obtenir la llicència per a reparacions amb caràcter d’urgència sense haver d’adaptar-se a les alineacions aprovades l’any 1922.
No seria fins a l’any 1963 quan es realitzaria un projecte de reforma de la plaça del Raig, signat per l’arquitecte Francesc Surís, que urbanitzà
aquest espai triangular amb la ubicació d’un estany i escultura que determinaria, finalment, l’actual disposició d’aquest indret.

F
Ferran Agulló

Origen i significat del nom del carrer:

Ja he puntualitzat que, originàriament, aquest sector on s’emplaçaria posteriorment la
plaça del Raig era conegut a final del segle XVI com la cala d’en Sias. Va ésser, però, a la sessió del 30 d’octubre de l’any 1896, quan hom
designà amb el nom de plaça del Raig -dins del conjunt de noves identificacions per a vies urbanes del
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu- precisament el lloc on confluïen els eixos dels carrers del passatge de la Torre, carrer del Raig i carrer de Tetuan.
Aquesta denominació va restar oficialitzada fins a l’any 1963, en què, a la sessió municipal del 9 d’agost, l’alcalde Joan Puig va proposar que es designés amb el nom de Ferran Agulló la plaça del Raig,
“en que se inicia la calle de la Torre frente al mar y en el Paseo de Rius y Calvet, en el centro del cual,
junto allí al jardín existente, se erigiría una estatua obra del escultor Sr. Rebull, acordándose adecentar, urbanizar y convertir aquel rincón urbano en un espacio de meditación”.
Aquest nom, doncs, fa referència a l’escriptor i poeta Ferran Agulló i Vidal (Girona 1863-Santa
Coloma de Farners 1933), que hom considera que va batejar –des de l’ermita de Sant Elm- la costa que
va des de Portbou fins a Blanes amb l’escaient nom de Costa Brava. Ferran Agulló era fill de Ferran
Agulló i Calçada, que havia nascut en aigües guixolenques i a bord d’un bergantí que feia el trajecte
de Barcelona fins a la nostra ciurtat. A l’edat de vint-i-dos anys, Ferran Agulló i Vidal va obtenir el títol
d’advocat, i obrí el seu primer despatx de llicenciat al carrer de la Rutlla, número 5. Es casà amb la guixolenca Joana Sibils i Forest i, fruit d’aquest matrimoni, nasqué a Sant Feliu la seva filla Maria i, més
tard, ja amb el seu bufet professional traslladat a la ciutat del Ter, la Isabel.

Ferran Agulló i Vidal.
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Poeta, periodista i comediògraf, gairebé no tingué temps per a dedicar-se a la carrera de l’advocacia. Dirigí des de l’any 1898 la revista
L’Atlàntida i, dos anys després, El Diario del Comercio. En fundar-se la Lliga Regionalista va passar a ésser secretari del partit i participà en la
política activa d’aquella agrupació. A la La Veu de Catalunya, va adoptar el pseudònim de Pol, i fou distingit com a mestre en gai saber (1893).
Publicà Llibre de versos (1905); De tot temps (1918); Comandes (1924) i Ponentines (1925).
L’estiu de l’any 1956 la vila guixolenca li dedicà el primer homenatge, al qual es va adherir La Vanguardia; i es realitzaren diversos actes culturals i esportius, que culminaren amb la presència de l’Orfeó Català. Set anys després, la nostra ciutat li va retre un segon homenatge (1963),
amb la dedicació d’una plaça, l’aixecament d’un monòlit i la col.locació d’una figura escultòrica, obra de J. Rebull. D’aquesta manera, el mes
de setembre d’aquell any es va celebrar amb tota solemnitat la inauguració d’un pilar a la terrassa de l’ermita de Sant Elm. Tot seguit, es passà
a la que havia estat placeta del Raig, on es descobrí l’estàtua que dóna la imatge i personifica la Costa Brava, als acords de les veus de l’Orfeó
Català.

Ferran Romaguera

Ferran Agulló + Ferran Romaguera

Nom del carrer:

F

Inici: carretera de Girona Final: carrer de la Penitència

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,70 m. Al final: 16,52 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Garrofer i Nou del Garrofer.
Llargada del carrer: 97 m. Amplada del carrer: mitjana de 4,60 a 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 7 de juliol de 1914.
Altres denominacions: travessia del Garrofer (1858-1914), travessia de la Penitència (1858).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici segle XIX.
Construccions característiques: Antic edifici del col.legi dels germans de La Salle (1892).
Propietari: Llegat de Dominga Juera; tècnic: Pere Pascual i Baguer (?). Capella del col.legi de La
Salle (1909). Propietari: Hereus de Dominga Juera; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: La disposició de l’actual carrer de Ferran Romaguera va venir precedida pel desenvolupament urbanístic que s’originà a partir dels anys 1763-70, amb la progressió de
dos importants vials que s’estructuraven a partir del carrer de la Rutlla i en direcció nord, vers el sector del Puig Marí, com ho eren els carrers de la Penitència –aleshores encara sense aquesta denominació- i el de Sant Domènec. Era, sens dubte, l’inici d’una expansió urbana que fixaria noves zones de
creixement al capdamunt de la població, tot enfilant-se per una topografia accidentada que condicionà
la trama viària i la conseqüent implantació constructiva d’aquest nou sector.
A les darreries del segle XVIII, es va començar a perfilar la vialitat general d’aquest nou indret, amb l’enllaç transversal dels carrers dels Metges
i de la Lluna, que anaven des del Nou del Garrofer al de les Eres. A partir d’aquí, tan sols es disposaven uns quants trams parcials de futures
vies urbanes situades entre el camí Nou del Garrofer i el carrer de Sant Domènec, que més endavant es coneixerien com a Sol, Sant Martirià,
Santa Magdalena i Santa Llúcia. D’aquesta manera, per sota mateix d’ells, també s’havia configurat inicialment la travessia del Garrofer (actual
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carrer de Ferran Romaguera) i que, tot i ésser els darreres dels habitatges i hortes del que coneixem avui per placeta de Sant Joan –aleshores
carrer dels Arbres- comunicava el sector planer del Garrofer amb l’altell del Puig Marí a l’alçada del carrer del Metges.
No seria fins a partir de l’any 1860 quan quedaria completament delimitada aquesta travessia, dins del context urbà del sector del GarroferPenitència. Així, el mes d’abril de 1864, l’hisendat Ernest Vidal i Calzada va demanar d’enderrocar la vella tanca i magatzem que delimitava els
darreres de la seva casa del carrer dels Arbres (actual Ferran Romaguera), i tornar-la a refer “en la línea que la Corporación le indique, tomándose nota del terreno que habrá de indemnizarle al firmante esta Administración”.
Amb l’arribada a la nostra població del brancal d’enllaç de la carretera provincial de Girona l’any 1865, hom es veié obligat a connectar la travessia del Garrofer amb aquella nova via. L’any 1867, la corporació local va autoritzar Bartomeu Gispert a construir un habitatge afrontant a
la carretera, fent cantonada a la travessia del Garrofer. Amb aquesta edificació s’arribà a definir la petita via urbana, a la qual el cens d’habitatges d’aquell mateix any va atorgar un total de vuit cases, una fàbrica i un magatzem.
Quan l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), va preveure de connectar
–en línia recta- una part de la travessia del Garrofer, entre la carretera de Girona i el carrer de Sant Fèlix Màrtir, tot travessant el pati de l’escola dels germans de La Salle, en creure que “era su propia continuación e imprescindible desarrollo y comunicación”. Malgrat això, mai no
s’arribaria a executar i, menys, quan aquest planejament fou desautoritzat i anul.lat l’any 1905.

F
Ferran Romaguera

Origen i significat del nom del carrer:

La primera denominació oficial que va tenir aquesta via urbana va ésser la de travessia
del Garrofer, inventariada per primera vegada al cens d’habitatges municipal del 27 de febrer de 1858. Molt probablement, aquesta definició
va venir condicionada pel fet que aquella calçada eixia entre l’acabament del carrer del Garrofer i l’inici del carrer Nou del Garrofer; una designació que -per altra banda- no tenim la certesa de si s’anomenava així per haver-hi allí algun exemplar de garrofer d’importants dimensions.
No hem d’oblidar que, molt propera a aquest lloc, hi havia la finca anomenada dels Ametllers, pel fet que hi havia molts d’arbres d’aquestes
característiques, que foren talats per a construir el saló de ball Torrent (1887), després saló-teatre Vidal (1901).
Curiosament, quan el mestre d’obres Josep Gallart va confeccionar el Pla Geomètric de la Vila, el 9 de novembre de 1858, va denominar aquesta via urbana travessia de la Penitència, una designació que, tot i ésser posterior, no va tenir cap tipus de continuïtat en el nomenclàtor de la
població.
Així, el canvi de titulació d’aquest carrer no tingué lloc fins a la sessió municipal del 7 de juliol de l’any 1914, quan la corporació local va declarar amb fermesa l’acord del dia 18 del mes de juny, en què s’establia la substitució del nom de travessia del Garrofer per la del benefactor guixolenc Ferran Romaguera.
Aquest carrer, doncs, fa referència a Ferran Romaguera i Patxot (Sant Feliu de Guíxols 1840-Barcelona 1905). Corredor reial de comerç de
Barcelona i persona molt coneguda i influent dins de l’alta burgesia de la ciutat comtal, es comptava entre el selecte grup social de propietaris del Liceu. Fill d’una família benestant de la població, Ferran Romaguera va emprendre, als seus tretze anys (1853), el difícil camí de l’emigració cap a Amèrica, on passà a residir durant una llarga temporada a casa d’uns familiars a l’Havana. Allí va aprendre a negociar i intercanviar amb tot el comerç internacional que es dirigia cap a Cuba i Puerto Rico, motiu pel qual va crear importants xarxes mercantils que
cobrien –gairebé- totes les rutes marítimes dels ports del Carib i del Riu de la Plata.
Durant la seva perllongada estada a l’illa antillana, Romaguera va contraure matrimoni amb la jove catalana Fermina Bas. La manca, però, de
descendència desitjada per a continuar els negocis familiars va fer decidir-lo a cridar els seus dos nebots de Sant Feliu, Ferran Gispert i
Romaguera i Narcís Torrent i Romaguera, que des d’aleshores s’encarregarien de dirigir els afers del seu oncle.
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Ferran Romaguera i Patxot.

De retorn a la península, Ferran Romaguera va establir-se a Barcelona l’any 1886, com a corredor reial de comerç. Ben aviat va obtenir gran prestigi i notorietat pels importants coneixements que posseïa sobre el comerç i canvi en general.
Tot i restar, però, domiciliat a la ciutat comtal, Romaguera estimava molt la seva vila natal. Així
ho demostrà en el seu testament quan, després d’una curta i penosa malaltia, va morir a
Barcelona, el dissabte 6 de maig de 1905. La seva darrera voluntat, però, disposava que el seu
cadàver fos traslladat a Sant Feliu i, d’aquesta manera, poder reposar a la terra que el veié néixer. Així, el dilluns següent, fou enterrat al cementiri de Mascanada, acompanyat d’una veritable manifestació de dol; prova inequívoca de les simpaties generals de què gaudia el finat a la
nostra població.
Un mes després del seu traspàs, el seu nebot Ferran Gispert va enviar una carta al consistori
on l’assabentava de la darrera voluntat del seu oncle. Llegava per a la seva vila,“mi patria”, la
quantitat de 10.000 pessetes, a favor de l’hospital municipal i com a almoina per a les seves
necessitats, en representació dels pobres, “rogando a su Junta de Administración que tome a
su cargo, luego de ocurrido mi fallecimiento, y para lo sucesivo, la conservación de mi tumba
para que no sea profanada ni destruida en ningun tiempo”. Deixà també al poble guixolenc la
suma de 15.000 pessetes, per a destinar-les a la fundació d’una caixa d’estalvis de la ciutat,
amb la condició que l’Ajuntament havia de contribuir amb la mateixa quantitat de diners i que un parent del testador havia de formar part
de la Junta o Fundació. Així mateix, instituí la quantitat de 1.500 pessetes, per al matrimoni de fills i veïns de Sant Feliu que es maridessin dins
l’any de la seva defunció i a criteri de la municipalitat, que hauria de lliurar aquesta suma de diners en un sol lliurament.
No obstant això, el termini determinat per a reclamar el pagament dels llegats es fixà en quatre anys a partir del seu decés, a excepció de dos
títols de deute perpetu de capítol nominal de 500 pessetes, procedents del mateix llegat, a favor del primer natalici esdevingut a la població
durant el segle XX, i que no es faria efectiu fins que l’afortunat o afortunada complís la vintena d’anys.
D’aquesta manera, el 15 de maig de 1909, l’administrador de l’hospital, Joan Casas i Arxer, va rebre de Ferran Gispert i Romaguera les 10.000
pessetes que havia testat a favor d’aquella institució municipal; acta notarial que fou registrada en aquella mateixa data davant el notari Josep
Maruny i Puigmiquel.
No seria fins dos anys després, concretament el 2 de maig de 1911, que l’alcalde accidental Benet Gallart i Vila va obtenir les 15.000 pessetes del llegat Romaguera per a la fundació del Montepío o caixa d’estalvis municipal, prèvia la presentació de l’acta de 25 d’abril signada pel
notari Josep Lloret i Garrigosa, on s’acordava d’afegir-hi les restants 15.000 pessetes, tal com ho estipulava el contracte testamentari per a l’inici d’aquella fundació benèfica; fet que tingué lloc el dia 14 d’aquell mateix mes.
Quant a la deixa de 500 pessetes que havia instituït Ferran Romaguera per al primer naixement del segle XX (1 de gener de 1901), va resultar
que no foren un sinó dos els nadons que varen néixer aquell dia. Segons el registre civil, havien nascut en el mateix part Armand i Hermandina
Font i Dausets. L’any 1921, Hermandina Font va cobrar la quantitat rodona de 1.000 pessetes, en concepte d’ésser l’única supervivent dels dos
germans bessons, així com per l’encert de l’Ajuntament, l’any 1912, que va acumular en el mateix compte, a més de les 500 pessetes, 327,20
més, procedents dels interessos dels dos títols de venta, que generaren, al cap de nou anys, aquest import final.
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Nom del carrer:

Forn Vell

Inici: carrer de Joan Goula Final: carrer de l’Hospital

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,45 m. Al final: 4,55 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Notaria
Llargada del carrer: 65 m. Amplada del carrer: variable: 2,80, 3,70 i
4 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: l’any 1572 ja és anomenat pels jurats de la vila. Oficialment inventariat a l’esborrany del
cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici segle XIII.

F
Forn Vell

Configuració urbanística:

L’ordenació del carrer del Forn Vell s’ha de
situar dins la primera expansió urbanística que s’originà a la població, en travessar a l’altra banda de la riera del monestir, molt probablement a les darreries del segle XII o inici del XIII, per iniciar així el primer gran assentament urbà del que seria el nucli emmurallat de la vila medieval. Aquest
nou establiment urbà, deslligat físicament del proteccionisme que imposava l’edificació del monestir benedictí, va començar amb l’arrenglerament de les seves construccions, seguint el curs d’aquell torrent per -poc després- fixar un àmbit territorial de majors dimensions, que hom
pot delimitar entre l’actual avinguda de Juli Garreta-Joan Goula (d’oest a l’est) i des del carrer del Forn Vell a la Plaça de la Vila (de nord a sud).
Inqüestionablement, a meitat del segle XIII, aquest carrer estava completament integrat a la zona urbana d’aquella primera actuació constructiva, malgrat que la seva singular estructura que actualment el caracteritza –concretament en forma d’angle recte entre els carrers de la
Notaria i de Joan Goula– no s’arribaria a concretar fins força segles després.
Encara que el fogatge de l’any 1360 no ens aclareixi la seva denominació, el carrer del Forn Vell es pot considerar un dels més antics de la
població. Així, a l’inventari de les vies de Sant Feliu que feren aixecar els jurats municipals l’any 1602, per tal de demostrar la utilitat de la vida
religiosa al convent de Sant Joan, tampoc no hi surt relacionat. Això, però, és tan sols una manca de identificació concreta del carrer que, en
el primer cas (cens de 1360) podia estar integrat dins del carrer d’en “G. Dareu”, i en el segon, amb gairebé tota seguretat, inclòs a la placeta
d’Alambó, on el 1602, s’hi censaren deu habitatges. És precisament en els Manuals d’Acords de l’any 1632 quan s’esmenta per primera vegada com a via pública la “Plaça del Forn”, que podem identificar amb el tram de calçada actual on s’ajunten els carrers baixada del Pont, Notaria
i Volta.
D’aquesta manera, a l’esborrany del cadastre de Patiño se l’anomenà a tots els efectes carrer del Forn Vell, adjudicant-li una quantitat
total de vuit habitatges. De fet, aquest vial era només un carreró sense sortida, al qual accedia pel pas que limitava amb els valls o
muralla del nord –avui carrer de la Notaria- en mancar-li encara la sortida pel carrer de Joan Goula. Aquesta posterior obertura cal
situar-la entre els anys de 1760 –data en què s’aixecà el plànol sobre la disputa dels terrenys entre l’abat del Monestir i la Universitat
per la possessió dels solars que configurarien els actuals carrers de la Notaria i de l’Hospital- i 1770, quan el servei cartogràfic de la
marina francesa va dibuixar el port i vila de Sant Feliu, on s’observa perfectament la seva connexió amb l’antic carrer de la Pilota (avui
Joan Goula).
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Detall d’una finestra del carrer.

El seu desenvolupament constructiu sempre ha estat de poca importància.
Així, al cens d’edificis del 27 de febrer de l’any 1858, hom li assignà tan sols
set habitatges. En canvi, l’arquitecte Guitart li comptabilitzaria un màxim de
vuit cases en el seu Pla de Reformes i Millores de 1897, descomptant els
darreres de les edificacions del carrer Estret que donaven façana al del Forn
Vell.

F
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Forn Vell

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer
del Forn Vell va venir originada pel fet que, en aquest indret, hi havia un forn
de pa amb anterioritat a l’any 1572, quan els jurats municipals ordenaren que
“les cases del Forn Vell siguin posades a encant públich i ab els diners fer un
portal”. Segons l’eminent historiador Hurtebise, la construcció de forns de pa
per al servei públic estava completament prohibida, ja que era un dret privatiu de la vila exercit fins al 1342, en què, després d’un llarg plet
entre els jurats i l’abat del monestir, s’acordà que el convent pogués tenir forns públics dins les muralles, encara que no fossin de la seva titularitat.
Amb molta probabilitat, aquest és l’inici del primer forn del districte, anomenat així per a diferenciar-lo dels forns particulars, i que més tard
es coneixeria com a Forn Vell. La seva activitat consistia a rebre dels habitants els pans i aliments convenientment amassats i preparats per a
coure’ls al forn. Aquests, però, no podien vendre el pa sinó que l’elaboraven i el lliuraven a les fleques que el venien directament als vilatans.
Els forners percebien un tant per arrova de farina, que pagaven diligentment les fleques cada cop que recollien el pa del forn. Diu Hurtebise
que “el hornero sólo podia cobrar un pan de cada 30 que cociese para el consumo particular de los habitantes de la villa en sus propias casas,
de los maestros, calafates, operarios, etc., de la almoyna y demás instituciones benéficas, estado además a no exigir cantidad alguna por cocer
cazuelas de carnes o pescado, pasteles tortells, langostas y toda suerte de mariscos. No obstante, durante la Semana Santa, el hornero cobrava de los particulares cuatro huevos o un diner por cada formaciada, y un huevo por cada tortell, siempre que las hornadas fuesen para consumo particular”.
Gairebé amb tota seguretat, el forn que hi havia emplaçat en aquest carrer estava ja en desús a final del segle XVI (recordem que el 1572 ja
l’anomenaven Forn Vell), ja que amb motiu de la guerra amb Felip IV, l’any 1640, l’Ajuntament va sol.licitar a l’abat que construís un altre forn
dins les muralles, per tal de poder subministrar el pa a la població en cas de restar assetjada la vila. Així es féu amb caràcter provisional, i
aquest nou forn, conegut com a Forn del districte, se situaria a l’actual carrer de sant Pere (entre el passeig del Mar i el carrer d’Anselm Clavé)
amb sortida també al de Sant Joan.
Per un document notarial realitzat per Gertrudis Co, davant el notari Joan Blanch el 14 de novembre de l’any 1686, sabem que aquest carrer
era ja anomenat del Forn Vell. Així, a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19) estan inventariats ambdós carrers: el del Forn Vell, del qual
es dedueix per les afrontacions de llurs finques que, aleshores, no hi havia cap activitat relacionada amb la cocció del pa o d’aliments, i el
carrer del Forn, on diverses propietats s’arrengleren a l’únic forn del districte existent a la vila.
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Nom del carrer:

Fortuny

Inici: carrer Cúbias Final: ronda de Joan Casas

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,80 m. Intermèdia: 13,45 m. Final: 23,10 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: passatge Josep Albertí, Ortiz de la Vega i Gravina.
Llargada del carrer: parcialment obert entre els carrers Cúbias i Gravina: 135 m. Amb la
seva llargada total: 225 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de
1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

F
Fortuny

Configuració urbanística: Malgrat que la disposició del futur carrer de Fortuny va restar parcialment configurada a l’expedient d’urbanització dels terrenys a l’est de l’estació de
ferrocarril (1892), promogut pels propietaris de les finques confrontants Conxa Durban, Josep
Coll i el hereus d’Antoni Rabassa i Janer, aquesta via urbana va tardar moltíssims anys a fer-se
realitat. Podríem dir que el que va fer inviable aquesta actuació urbanística, precisament en un
extens àmbit on actualment hi ha els carrers de Santa Teresa (entre Cúbias i Gravina), i el de
Bourg de Péage (plaça Empordà-Gravina), va ser el període en què fou redactada, precisament
en uns moments en què l’increment constructiu
que havia tingut la població entre els anys de
1888-91 (amb un total de 181 habitatges edificats)
va davallar a unes xifres de tan sols 18 cases bastides en un any.
Quan l’arquitecte General Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu l’any 1897,
es va fonamentar en el pla parcial que havia dibuixat –cinc anys abans- l’arquitecte Francesc del
Villar i Carmona, per a determinar les alineacions d’aquest sector. Així, al carrer de Fortuny li va
conferir la prolongació a partir de l’anomenat carrer de Gravina, fins a connectar-lo amb la ronda
del Ferrocarril, que és l’actual de Joan Casas.
S’hauria d’esperar fins a la meitat del decenni dels anys setanta del segle XX, per tal que s’iniciés
l’obertura del carrer de Fortuny, entre el d’en Cúbias i Ortiz de la Vega, i als anys vuitanta per a prolongar-lo fins al de Gravina.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació del nom de carrer de Fortuny
va quedar acordada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, formant part del conjunt de
noves denominacions per a les vies urbanes projectades al Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart.
Aquest vial està dedicat al pintor i gravador català Marià Fortuny i Marsal (Reus 1838-Roma

Marià Fortuny i Marsal.
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1874). De família camperola, va ésser animat pel seu avi –escultor de figures de cera- perquè assistís a l’escola de dibuix de l’Ajuntament, així
com al taller de Domènec Soberano (1847). En quedar orfe es traslladà a Barcelona l’any 1852, on va residir a casa del seu avi, que presentà
el jove a l’escultor Domènec Talarn. Fortuny va guanyar la primera beca instituïda per l’Acadèmia de Belles Arts (1857), i el premi de la
Diputació Provincial de Barcelona, amb el quadre Berenguer III al castell de Foix.
De viatge a Roma amb Josep Armet el 1858, va quedar impressionat per les Estances del Vaticà de Rafael. Allí va realitzar diverses pintures
dels paisatges italians, esbossos i gravat. Visità Florència i s’establí més tard a Roma, on, basant-se en apunts que havia pres en un viatge al
Marroc, va pintar La gran batalla de Tetuan (1862-64), on immortalitzà el general Prim.
Marià Fortuny va crear un estil d’escola pictòrica d’abast europeu, en la qual destaquen Agrassot, Tusquets, Moragues i Galofre, als Països
Catalans; Jiménez Aranda i Zamacois a la Península; i Henri Regnault, a França.

Francesc Jofre

Fortuny + Francesc Jofre

Nom del carrer:

F

Inici: carretera de Girona Final: carrer Antoni de Capmany

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 11,81 m. Al final: 8,73 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Mall, Miquel Boera i Surís.
Llargada del carrer: 242 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 21
de gener de 1887.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: setembre de 1871.
Construccions característiques: Núm. 1. Cafè Mercurio (1904) després cafè
d’en Lorenzo. Propietari: Llorenç Planellas i Boada; tècnic: Félix de Azúa i de
Pastors, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Rovira (1871). Propietari:
Jaume Rovira i Surís; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Destil.leries
i fàbrica Planellas (1891). Propietari: Llorenç Planellas i Boada; tècnic: Ramon
Otzet, enginyer. Fàbrica Salip (1899). Propietari: Josep Salip i Rifà; tècnic:
Gregori Vicens, mestre d’obres. Fàbrica Badosa i Soler (1889). Propietari: Josep Badosa i Soler; tècnic: Josep Llach i Tomàs, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La definició constructiva del carrer Francesc Jofre va venir produïda pel fet que –pocs anys abans- s’havia
acabat d’enllestir el tram urbà de la carretera provincial de Girona dins la nostra població (1865), així com l’execució d’una nova zona d’urbanització emplaçada a l’oest d’aquesta carretera, amb l’obertura de dos vials anomenats d’Antoni de Capmany (1862) i de la Mercè (1860).
Durant aquests anys, l’increment constructiu a la vila va motivar la redacció d’un projecte tècnic de nous carrers i la rectificació d’altres existents, just al costat d’aquell vial intercomarcal que seria redactat per l’arquitecte en cap d’obres públiques, Félix de Azúa i Gasque, l’any 1871.
Urbanísticament es concretà l’estudi a partir de la realitat física que s’havia generat en tan sols tretze anys, després de la confecció del Pla
Geomètric de Josep Gallart (1858) i que, en el seu moment, ja havia traçat les alineacions dels vials de Capmany i de la Mercè, en preveure’s
el criteri més versemblant de connexió amb la futura carretera provincial. De fet, Azúa ja es va trobar amb certes parts d’aquest indret completament edificades i alineades, tot i que l’aixecament topogràfic o treball de camp, així com la posterior ordenació a escala 1/500, és fran-
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cament meritòria. (En aquest expedient podem apreciar com estaven estructurades les finques originals i el tipus de conreu que s’emprava).
El carrer de Francesc Jofre va néixer bàsicament d’aquesta primera actuació, en què, mitjançant l’estudi de la seva alineació, aquell facultatiu
el va projectar -tal com resta actualment emplaçat- fins a la prolongació del carrer d’Antoni de Capmany. No obstant això, s’ha de puntualitzar que, amb anterioritat a aquest expedient, ja s’havia edificat, tot fent cantonada a la nova carretera de Girona, la fàbrica de Jaume Rovira
i Surís, fet que obligà aquest tècnic a estructurar unes illes que augmentaven o disminuïen, segons la projecció del vial perfilat. (Aquests carrers
són precisament els de Francesc Jofre, Santa Magdalena i Llibertat, entre la carretera de Girona i el carrer del Mall).
No seria fins l’any 1886 quan es començaria a parlar de l’obertura dels carrers d’aquest sector, a causa de l’interès que manifestaven els hisendats
Miquel Tornabells, Josep Canals i Joan Magret, per urbanitzar l’antiga horta Surós. També els germans Francesc i Rafael Isern i Mauri, propietaris d’una
extensa finca del paratge, varen demanar que se’ls assenyalessin les alineacions d’aquelles vies urbanes, per tal de procedir a la seva urbanització,
cedint gratuïtament, i per a ús públic, tot el terreny on s’havien d’obrir els futurs carrers. Així, a la sessió municipal del 21 de gener de 1887, s’acordà
que la comissió de policia urbana determinaria les alineacions corresponents, segons el pla parcial de l’arquitecte Félix de Azúa, de l’any 1871.
D’aquesta manera, el carrer de Francesc Jofre va començar a obrir-se entre el 1887 i 1889, ja que a partir del mes de març d’aquell darrer any
es donaren les primeres llicències d’obres. Caldria encara solucionar el pas sobre la riera de Sant Amanç, per tal de continuar el vial fins a trobar la prolongació del carrer d’Antoni de Capmany. Això es va fer l’any 1897 un cop l’Ajuntament va haver decidit, al ple del 23 de novembre
de l’any anterior, de col.locar un pont de fusta “justo sobre la riera de San Amancio, en la calle de Jofre”.

F
Francesc Jofre

Origen i significat del nom del carrer: La denominació del carrer de Francesc Jofre aprovada a la sessió municipal del 21 de
gener de 1887 -malgrat que l’arquitecte Félix de Ázua, ja l’havia grafiat als plànols del projecte d’obertura i rectificacions dels carrers al costat de la carretera provincial de Girona, l’any 1871- està dedicada al benefactor guixolenc Francesc Jofre i Paradís (Sant Feliu de Guíxols
1810-Barcelona 1877), que va instituir un llegat de 20.000 duros per a dotar cada any amb 1.000 pessetes, i amb dependència dels interessos
produïts, tres donzelles pobres de la població a l’hora de maridar-se.
Francesc Jofre va néixer a la nostra vila el 25 de setembre de 1810, en plena Guerra del Francès. Fill de
Joan Jofre i Andreu i de Rosa Paradís i Bordas, es va casar amb la també guixolenca Paula Ribot i Oliva,
i passà a residir fora de Sant Feliu. La seva vida professional ha resultat difícil d’esbrinar, tot i que hem
pogut contactar amb els descendents. Malgrat això, sabem amb certesa que va emigrar cap al nou continent l’any 1831, a l’edat de 21 anys. El seu destí fou Puerto Rico, i més tard s’establí a Mayagüez, on
va fer cridar els seus germans Joan, Paula i Rosa, que hi fixaren la residència a partir de l’any 1844.
L’activitat comercial que dugué a terme Francesc Jofre va anar encaminada cap al negoci dels productes en general que es transportaven per les rutes marítimes de Puerto Rico i el Riu de la Plata.
Allí li nasqueren dues filles: Maria (1831-60), casada a l’edat de disset anys amb Joan Gelpí i Alsina, navegant i oriünd de Vilassar de Mar; i la petita Rosa (1833-1866). En decidir-se a retornar definitivament a la
Península cap a la meitat del segle XIX, Francesc Jofre era ja un home força ric. S’establí amb la seva família al carrer de la Unió de Barcelona i es dedicà a comprar diverses propietats immobiliàries, alhora que
invertí en borsa i accions diverses. D’aquestes, cal esmentar les 650 obligacions que posseïa de la Compañía
del Ferrocarril de Barcelona-Zaragoza; 320 accions de la Industria Algodonera, així com altres de la
Compañía Barcelona de Seguros Marítimos, i les dels Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora.
Francesc Jofre i Paradís.
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En diversos documents notarials Francesc Jofre és identificat com a corredor de comerç de la plaça de Barcelona; en altres, en canvi, hi consta com a comerciant o hisendat. La mort li va sobrevenir al seu domicili la nit del 4 de maig de 1877, a l’edat de seixanta-set anys i com a
conseqüència d’una pneumònia tifoide.
A la sessió municipal de l’1 de juny de 1877, l’Ajuntament va llegir un comunicat del metge i oftalmòleg Joan Gelpí i Jofre, nét i marmessor
de Francesc Jofre i Paradís, que informava de la defunció i que, alhora, detallava les darreres voluntats del difunt. Francesc Jofre va atorgar,
davant el notari Josep Jalp de Barcelona “y por amor a su patria natal” els interessos, així com cent accions-obligacions de la Sociedad del
Ferrocarril de Zaragoza-Barcelona, de 100 duros de capital cadascuna, comprades el 29 de setembre de l’any 1860 –a excepció de les dues primeres, del mes de maig d’aquell mateix any- que va oferir la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España prioridad Barcelona, que
les havia negociat amb la Sociedad de Crédito de Francia.
Aquest llegat havia de dotar necessàriament, amb els interessos d’aquelles cent accions, anualment, tres joves guixolenques d’escassos recursos econòmics que, vivint a la nostra població, contraguessin matrimoni a partir d’aquell any. L’Ajuntament gustosament ho acceptà i com a
recordatori féu col.locar una làpida de marbre al saló de sessions de la casa consistorial. Tres anys després, la corporació local va rebre un
retrat pintat a l’oli del benefactor Jofre, que havia fet confeccionar el seu nét, i que fou instal.lat a la sala de plens el 28 de juliol de 1880.
Amb la magnificència de Francesc Jofre i Paradís, hi hagué moltes joves que obtingueren –al llarg d’anys- una important ajuda econòmica en
el moment d’esposar-se. La forma en què es portaren a terme aquests lliuraments –gestionats inicialment per Manuel Sicars, conjuntament
amb la Junta de Govern del Banc de Barcelona- és digna d’elogi, puix que sempre s’intentà fer amb la màxima discreció possible. Així, les tres
noies pobres que varen accedir en aquest llegat l’any 1882, reberen 666,66 pessetes cadascuna. Es tractava de les joves Maria Vilaret i
Ponsjoan, Maria Ribas i Vilaseca i Dolors Carreras i Torrent.
El llegat Jofre estigué en actiu i generant interessos fins ben entrat l’any 1921, en què, en data de primer de juliol d’aquell any, l’Ajuntament
tenia acumulades 210 accions del Ferrocarril del Norte de España.

Nom del carrer:

F
Francesc Jofre + Garceny

G

Garceny

Inici: carrer de Caimó Final: ronda del General Collell (actualment identificada com a primera ronda oest)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 25,43 m. Al final: 23,12 m.
Carrers que hi conflueixen: Velázquez
Llargada del carrer: parcialment oberts 97 m (amb tota la seva llargada
177 m). Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a l’any 1931.

Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona d’eixample nord-est
del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal
General Guitart i Lostaló, l’any 1897. La seva estructuració es fonamentava en la
connexió de la zona propera de la carretera provincial de Girona amb la prolonga-
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ció transversal dels carrers d’Antoni Ferrer-Garceny i els de Rafael Aixada-Ramon Llull, fins a unir-los amb la ronda de circumval.lació oest que pujava
paral.lela a l’antic camí d’anar a Girona, l’anomenat de la Creu d’en Burch, que travessava entre les hortes de Ferran Ponsjuan i la casa Rovira.
Aquesta actuació urbanística –de la qual la major part del seu àmbit previst resta encara sense executar- va desenvolupar, a mitjan anys seixanta del segle XX, un tram del carrer de Garceny, en construir-se el grup provincial d’habitatges de Sant Fèlix i Sants Boada. Malgrat que amb
aquesta nova ordenació es varen projectar nous carrers dins els terrenys de l’antiga “casa vermella “ (Dr. Matas, Josep M. Vilà, Cosme Calzada,
etc.) el carrer de Garceny no va acabar d’estructurar-se convenientment, en trobar-se amb la dificultat d’haver d’expropiar-se diverses finques
urbanes, per tal de comunicar aquest vial amb els de Caimó i d’Antoni Ferrer.

G

Origen i significat del nom del carrer:

Garrofer

Probablement el nom de Garceny sigui un error de transcripció dels delineants que retolaren els plànols del Pla de Refoma de l’arquitecte Guitart, de la mateixa manera que s’equivocaren a l’hora d’escriure correctament els noms
de Camís, per Camisó, Durán per Durban o Abada en comptes d’Aixada. D’aquesta manera també ho va entendre l’historiador local Lluís Esteva
i Cruañas, ja que, tant ell com un servidor, hem cercat sense èxit als llibres parroquials algun cognom guixolenc amb aquesta grafia.
Tal vegada el nom que es va voler retolar –sempre d’acord amb la hipòtesi versemblant que la relació de noms de carrers va ser extreta del
recull de personatges que Emili Grahit féu l’any 1873- era el de Codeny, el general guixolenc de la marina de guerra al qual, per la seva vàlua,
Felip II encomanà la defensa de Portugal l’any 1598, i després la de Catalunya, amb tan sols dotze naus.
Tot i amb això, l’arquitecte Guitart va continuar identificant aquest carrer com a “Garceni”, ja que quan es lliurà a la corporació el pla definitiu, en l’índex de carrers va rectificar les errades anteriors i va corregir els Durban, Rafael Aixada –tot i que l’escriu Axada- o Alabric. En canvi no va substituir el
de Garceny ni el de Camís, dues males transcripcions de personatges importants per a la història de Sant Feliu –malgrat que a Joan Camisó ja se li va
assignar posteriorment una altra via a la part alta de la ciutat- que a hores d’ara continuen sense tenir cap sentit en el nomenclàtor guixolenc.

Nom del carrer:

Garrofer

Inici: carrer del Mall Final: carrer Ferran Romaguera

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,88 m. Al final: 9,30 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carretera de Girona
Llargada del carrer: 56 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local
i de l’Estat a partir de la contribució cadastral de l’any 1839. (Llibres d’esposoris parroquials):
carrer del Garrofer (1814) (Llibres de protocols notarials): camí del Garrofer (1784)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 4 Casa Ribas (1902). Propietari: Francesc Ribas; tècnic:
Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La constitució del carrer del Garrofer va venir originada per l’increment constructiu que havia experimentat la nostra població, a partir del darrer terç del segle XVIII,
amb la consolidació dels primers trams dels carrers de la Penitència i de Sant Domènec. Aquests dos
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importants vials s’havien desenvolupat a partir del carrer de la Rutlla, en direcció cap al sector del Puig Marí, iniciant així un nou desplaçament urbà cap al nord del terme municipal. El novell assentament va possibilitar la concreció de diversos vials transversals que varen anar
entrelligant el primitiu teixit de la zona, on apareixerien posteriorment altres carrers que definirien la trama general d’aquest indret.
La configuració del carrer del Garrofer cal situar-la dins el període urbanístic de final del segle XVIII, i romangué pràcticament consolidada
–en la façana est- a principi del XIX. L’estratègica disposició va esdevenir, en poc temps, pas obligat per al veïnat del sector centre de la vila,
que es dirigia cap a la Vall d’Aro i Girona, pujant just per sota mateix del Puig Marí.
En obrir-se la carretera provincial de Girona (1865), aquest carrer i, consegüentment, el primer tram del Mall, s’hagueren d’adaptar a les noves
alineacions que va determinar aquella important calçada. Així, quan Josep Surís i Reig va demanar, en data 7 d’agost de 1867, que se li assenyalés la línia de façana que havia de seguir per a reedificar un habitatge, molt proper a la cantonada del carrer del Mall, la “Sección de
Fomento” d’Obres Públiques va aixecar un plànol d’alineacions d’aquests carrers a escala 1/200, que signà l’enginyer Gabriel March. D’aquesta
manera, mentre el carrer del Garrofer mantenia la línia original, la part de l’habitatge que s’acantonava al carrer del Mall –aleshores d’una
mitjana de 4,30 m, afrontant amb la placeta de Sant Joan- hom determinà que se separés 3,50 m de l’eix del vial, per arribar a comptar amb
una amplada total de 7 metres.
Anys més tard, el primer tram del carrer del Garrofer va quedar afectat per l’expedient de rectificació de les alineacions del “Ensanche de la
calle del May” (1889), que va promoure l’ajuntament guixolenc, amb conveni amb els propietaris de les finques arrenglerades a la façana est
del carrer del Mall, així com la casa número 2 del carrer del Garrofer. Aquesta actuació seria la que definiria finalment l’amplada de 10,50 m,
que té en l’actualitat la part de via urbana Mall-Carretera de Girona, que modificà l’inici del carrer del Garrofer.
Quan l’arquitecte municipal General Guitart va realitzar el seu planejament entre els anys 1892-97, el carrer del Garrofer estava ja estructurat, d’acord amb les anteriors intervencions urbanístiques, i comptabilitzava un total d’onze habitatges edificats, nou dels quals es podien considerar de construcció antiga.

Garrofer

G

Origen i significat del nom del carrer: Malgrat que la denominació de carrer del Garrofer no tingué oficialitat fins a la redacció del cadastre de l’any 1839 -a la contribució dels anys de 1806, 1817 i 1818 no hi figura inventariat, així com tampoc a l’impost extraordinari de guerra de l’any 1836- aquesta designació ja s’emprà en el plànol que es va confeccionar pels volts de 1829-35, sobre les illes urbanes de la nostra població. En canvi, en un document notarial datat en 6 de juliol de
1784 i autentificat pel notari Josep Pujals, hom certifica que la guixolenca Maria
Narcisa Pla, muller del Sr. Pellisser, vengué una peça de terra a Nicolau Morera “situat
en lo camí del Mall, que llinda a ponent con lo camí que va al Garrofer”.
Als llibres parroquials d’esposoris de l’arxiu parroquial guixolenc, el nom de carrer del
Garrofer surt anomenat l’any 1814, cosa que ens fa suposar que moltes al.lusions que
s’empraven popularment per a identificar les vies urbanes de la vila, i que quedaven
també identificades en els registres parroquials o notarials, no prenien la corresponent
titulació legal fins força anys després, quan l’administració local i de l’Estat, en confeccionar els cens cadastrals legitimava -finalment- aquella designació.
La definició del nom de carrer del Garrofer molt probablement fa referència a la
presència d’un garrofer de proporcions importants plaçat en aquest indret, que facilità
Plafó artístic amb la llegenda “Raphael Sactus” a la casa Ribas
(1902).
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que es conegués el nou vial amb aquesta qualificació. No hem d’oblidar que, molt propera a aquest lloc, hi havia la finca anomenada dels
Ametllers, per haver-hi molts d’arbres d’aquesta espècie, que foren talats per a construir el saló de ball Torrent (1887), després saló-teatre Vidal
(1901).
No obstant això, però, no hem trobat cap tipus de document que ens confirmi aquesta suposició, com tampoc la que s’associa a la possibilitat que en aquest carrer hi hagués algun comerciant que vengués o tingués un magatzem de garrofes. Personalment, crec que la primera hipòtesi és la que té més consistència.

G

Nom del carrer:

Garrofer + Garrofer, Nou del

Garrofer, Nou del

Inici: carrer Ferran Romaguera Final: carrer de la Creu - plaça Alabric

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 9,38 m. Intermèdia: 19,10 m. Al final: 32,97 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: baixada dels Metges, Lluna, Sol, baixada del Puig, Sant
Martirià, Santa Magdalena, Sant Domènec, Santa Llúcia i Alba
Llargada del carrer: 420 m. Amplada del carrer: variables: 5, 6 i 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat, al Pla Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: final segle XVIII.

Configuració urbanística:

No hi ha dubte que el carrer Nou del Garrofer és la continuació física del seu predecessor -el del Garrofer- que originàriament eixia del camí del Mall, per
endinsar-se cap al nord, tot vorejant per dessota mateix del Puig Marí i, d’aquesta manera, dirigirse cap al camí de Girona (actualment carrer de les Eres), just a l’alçada de la que avui és la plaça
d’Alabric-carrer Dos de Maig.
Cal considerar la seva estructura urbana coetània amb la de la formació del carrer del Garrofer, en
desenvolupar-se a partir de l’expansió urbanística que varen experimentar -a les darreries del segle
XVIII- els carrers de la Penitència i de Sant Domènec. Aquest nou assentament constructiu va possibilitar la creació de diversos vials transversals que definirien els eixos fonamentals de la trama viària general, recolzada entre les prolongacions del carrer de Sant Domènec i el recentment constituït del Garrofer.
Curiosament, aquesta via urbana no va estructurar-se seguint el tradicional creixement constructiu d’establiment-edificació-prolongació, sinó
que va anar formant-se fraccionadament amb habitatges situats al llarg de tot el camí. Precisament l’any 1825, malgrat que encara no restava consolidada la seva trama edificatòria de vial continuat, ja s’havien bastit diverses cases a l’actual carrer de Santa Llúcia, entre els carrers
de Sant Domènec i Nou del Garrofer.
La consolidació d’aquest carrer va comportar, des d’aleshores i fins als anys seixanta d’aquell segle, l’aixecament de noves construccions a les
parts buides d’edificació que havien quedat entre la travessia del Garrofer (actual Ferran Romaguera) i el carrer de Santa Llúcia.
Així, l’avançament urbanístic fins al carrer de l’Alba no es realitzaria fins a final de l’any 1883, amb la construcció de l’habitatge de Joan Martí
i Cañellas.
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Llinda de pedra (1799).

Tanmateix, paral.lelament a aquesta progressió urbana, s’ha de situar l’actuació engegada per
Fernando de Moradillo i Patxot, propietari del fort del Puig Marí, que va convenir amb
l’Ajuntament d’enderrocar aquella fortalesa militar i destinar els seus terrenys per a l’edificació; fet que provocà la definició dels carrers de la Penitència, Lluna, Sol, baixada del Puig,
Metges, baixada dels Metges i Nou del Garrofer, en aquest indret.
Un dels darrers creixements del carrer i que, en definitiva, va facilitar l’ampliació urbanística fins arribar al carrer de la Creu, seria el projecte promogut per l’hisendat Agustí
Vidal i Gorgoll l’any 1887, amb l’ “Ensanche de la población del Puig-Marí”, que ordenava tot un vast paratge entre els actuals carrers de l’Alba, Algavira, Creu, Girona i Nou del Garrofer. Deu anys després, el Pla de Reformes i Millores
de l’arquitecte Guitart aniria perfilant i adobant diverses incorreccions del traçat, fins a definir-lo exactament tal com avui el coneixem.

Garrofer, Nou del + Girona

G

Origen i significat del nom del carrer: La designació de carrer Nou del Garrofer va ser inventariada per primera vegada al Pla
Geomètric de la Vila de Sant Feliu de Guíxols, que redactà el mestre d’obres gironí Josep Gallart l’any 1858. La denominació suggereix, immediatament, el concepte d’una configuració urbanística posterior a la del seu predecessor, com ho fou el carrer del Garrofer. No obstant això,
tot i ésser certa aquesta definició, ambdues disposicions constructives cal considerar-les gairebé coincidents en el seu origen.
Quant a la toponímia, per ser del mateix sector i època, vegeu el capítol dedicat al carrer del Garrofer.
Nom del carrer:

Girona

Inici: carrer de Sant Ramon Final: plaça d’Alabric

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,07 m. Intermèdia: 13,91 m. Al final: 35,67 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Joan Maragall, Nou de l’Algavira, baixada de les Eres, Metges,
Lluna, Sol, Santa Magdalena, Eres, rambla de la Generalitat, Algavira i Camís.
Llargada del carrer: 580 m. Amplada del carrer: variable: entre 5,75 m i 6 m (des del carrer
de Sant Ramon al de les Eres): 12 m (entre el carrer de les Eres i la plaça Alabric).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local
i de l’Estat, al cadastre de l’any 1817
Altres denominacions: carrer d’en Lloveras (1776-1816)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 2. Casa Arxer (1947), cantonada al carrer de Sant Ramon.
Propietari (?); tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm. 7. Casa Soler (1931). Propietari: Joan
Soler i Cazeaux; tècnic: J. Reig, aparellador. Núm. 37. Antics tallers de carruatges Guich (1921).
Propietari: Eloi Guich; tècnic: Jaume Lladó, enginyer. Núm. 40. Casa Palet (1899-1903). Propietari:
Rosa Palet; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Edificis característics enderrocats: Saló
Lloveras (1867), després Cinema Mundial (1912), actualment hi ha l’edifici de Correus. Propietaris:
Ponç Lloveras i Moré (saló); Anna Lloveras i Basart (cinema).
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Configuració urbanística:

L’antic carrer d’en Lloveras –que és el mateix que l’actual carrer de Girona- va començar a formar-se pels
volts de la meitat del segle XVIII, precisament quan el desenvolupament constructiu del sector nord de la població, que avançava des del carrer
de la Rutlla en direcció al Puig Marí, va consolidar la primera expansió que definí el teixit viari d’aquest nou indret. Aleshores, els vials que
més es desenvolupaven en llargària eren els de Sant Domènec i de la Penitència, mentre que els de la Creu, Algavira, Nou de l’Algavira i d’en
Lloveras s’estructuraven originalment en illes urbanes pràcticament tancades.
Fou a partir dels anys de 1815-25 que la configuració constructiva del vial va anar variant, i es plaçaren diverses edificacions lluny d’aquella
primicera concentració urbana, tot i que s’arrengleraven a la línia de prolongació que més tard prendria el carrer. Així, durant aquell període
de temps, la progressió constructiva va arribar fins als actuals carrers del Metges i de la Lluna, malgrat que d’una manera fragmentada, però
seguint el model d’establiment paral.lel dels carrers de l’altre costat (Nou del Garrofer, Penitència i Sant Domènec).
Aquesta via urbana va començar a consolidar-se a meitat dels anys cinquanta del segle XIX, amb la definició -gairebé concloent- de la seva trama viària respecte als carrers que hi confluïen o que n’eixien. L’any 1857, l’industrial anglès William Bucknall va comprar a Rafael Patxot tres cases i un pati,
on l’any següent bastiria la seva pròpia fàbrica de suro (actual hotel Coral i edifici annex). I, Ponç Lloveras, nou anys després, hi construiria el popular
saló de ball que portaria el seu cognom, més tard convertit en el cinema Mundial, que donaria una gran activitat artística i musical al carrer.
Pels volts dels anys seixanta d’aquell mateix segle, l’assentament constructiu s’havia allargat fins a connectar amb el camí que pujava de les
Eres. La seva continuïtat constructiva, però, restava fraccionada a partir del carrer del Sol i no s’entrelligaria amb les respectives mitjaneres,
fins als anys 1880-85. Precisament aquest decenni es distingiria pel fet que aquest carrer s’acabaria d’estructurar en la seva zona alta –a
manca de l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Guitart, que el concretaria fins a la plaça d’Alabric- com a conseqüència de les diverses actuacions que havien promogut alguns particulars, en uns moments en què la mitjana d’edificis bastits a la població passava per construir un total de 23,3 cases a l’any.
D’aquesta manera, la corporació local va subhastar l’any 1884 l’empedrat de 375 m2 del carrer de
Girona. Això significava urbanitzar els darrers 62 metres lineals de via urbana que no comptaven
amb l’enllosat corresponent, i que s’havien anat perfilant d’acord amb l’avançament constructiu
d’aquell vial. Dos anys més tard, s’arribaria definitivament a entrellaçar els carrers de Girona i el
de l’Algavira, amb l’edificació de Josep Fuster, que s’alineà a ambdós carrers.
Amb la redacció del Pla Guitart de l’any 1897, s’acabaria de fixar el nou tram de vial que connectaria amb la futura plaça Alabric. La conformació, però, lliure d’estretors imposades per antigues
edificacions, va poder esdevenir prou folgada tot just ultrapassades les hortes de Pere Màrtir
Estrada (avui rambla de la Generalitat). De fet, era el nou eixample nord-est de la vila guixolenca,
i Guitart, intuint un molt probable desenvolupament urbanístic al llarg del temps, va projectar unes
vies prou amples per tal de resoldre la vialitat bàsica d’aquest sector.

G
Girona

Origen i significat del nom del carrer:

L’actual carrer de Girona era conegut -a final
del segle XVIII i començament del XIX- pel nom d’en Lloveras; sens dubte, la designació feia
referència al domicili del propietari més important dels terrenys i cases on s’iniciava aquesta via
urbana. Així, als llibres parroquials d’esposoris del 14 de setembre de 1776, ja s’esmenta “lo carrer
d’en Lloberas” en l’enllaç celebrat a la casa de Maria Surís i Ribot. Malgrat que aquesta denomina-
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ció no va aparèixer oficialitzada als documents cadastrals, ni als padrons d’habitants de la població, trobem una excepció realitzada en els croquis d’hisenda de l’any 1825-30, on se l’identificà precisament amb aquesta titulació.
L’important desenvolupament constructiu d’aquest carrer que s’enfilava pendent amunt i anava a connectar –amb menys temps- fins al camí
de Girona (avui carrer de les Eres), va fer que la gent el prengués com a trajecte més curt o drecera per anar a la ciutat de Girona o als pobles
de la Vall d’Aro. D’aquesta manera, i en pocs anys, l’administració local va començar a nomenar-lo carrer de Girona al cadastre de l’any 1817,
on aparegué ja inventariat l’hisendat Jaume Lloveras, en perjudici del que -fins aleshores- s’havia denominat així.

Girona, Carretera de,

G

Inici: carrer del Mall Final: fi de terme municipal

Girona + Girona, Carretera de

Nom del carrer:

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,88 m. Intermèdia: 31,12 m. Al
final: 53,15 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Ferran Romaguera, Mercè, Marquès
de Robert, Llibertat, Francesc Jofre, Sant Martirià, Santa Magdalena,
Moratín, Sant Adolf, Rafael Aixada, Iris, Antoni Ferrer, Jaume Gras,
Arquitecte Guitart, Joan Bordàs, Lleida, Francesc Campà, Joan Camisó, J.
Domènech, carretera de Pedralta, Cadis i Canigó.
Llargada del carrer: 1.385 m (fins estació de servei) Amplada del
carrer: 11 m (entre el carrer del Mall i rambla Joan Bordàs), 30 m (entre
rambla de Joan Bordàs i carrer Canigó).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: a partir de l’acabament
de la seva construcció l’any 1865.
Altres denominacions: carretera Provincial de Girona, avinguda Durruti (1936?-1939)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny de 1865
Construccions característiques: Núm. 39. Casa Valls (1888), cantonada al carrer de la Llibertat (posteriorment coneguda com a casa
Menció). Propietari: Joan Valls i Bosch; tècnic: Pau Simón, mestre d’obres. Núm. 45-47. Cafè Mercurio (1904), cantonada al carrer de Francesc
Jofre (posteriorment conegut com a cafè d’en Lorenzo). Propietari: Llorenç Planellas i Boada; tècnic: Félix de Azúa i de Pastors, arquitecte.
Núm. 62-64. Casa Ferrer (1889) cantonada al carrer Sant Martirià. Propietari: Joan Ferrer i Bosch; tècnic: Pau Simon, mestre d’obres. Edificis
característics enderrocats o transformats: (Transformat) antic saló Roca (1867-70), després Teatre Goula (1885), emplaçat en l’actual
garatge Metropol. Propietari: Narcís Roca i Cibils; tècnic: Esteve Muxach, mestre d’obres. (Enderrocat) antic Teatre Vidal (1901). Propietari:
Salvador Vidal i Vicens; tècnic: Modest Deu i Estrada, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Rovira (1872 i 1884) Propietari: Jaume Rovira
i Surís; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Nova fàbrica Rovira (1891). Propietari: Fills de J. Rovira; tècnic: Esteve Muxach, mestre
d’obres. Fàbrica Nadal (1899), cantonada carrer Moratín (després de Baunnach i Heller). Propietari: Josep Nadal i Mieras; tècnic: Gregori
Vicens, mestre d’obres. Fàbrica Rigau, Torres i Massós (1916) cantonada carrer Antoni Ferrer (després de Trachsler i Cia). Propietari: Cia. Rigau,
Torres i Massós; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Magret (1896) o Can Nyagues. Propietari: Joan Magret i Reixach; tècnic: no consta. Fàbrica Planellas (1926) o Can Nyagues. Propietari: B. Planellas; tècnic: Joan Bordàs, arquitecte (?).
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Configuració urbanística:

La disposició de la carretera de Girona dins del terme municipal de Sant Feliu l’hem de situar gairebé amb
tota probabilitat a principi de l’any 1865, ja que el mes de juny d’aquell mateix any es donà la primera llicència d’obres afrontant amb aquesta via provincial. Malgrat això, el projecte d’aquest important vial de comunicació entre les poblacions de l’interior i de la costa el venien reiteradament reivindicant els ciutadans guixolencs des de temps llunyans. La corporació local va acordar, a la sessió municipal del 13 de desembre de 1841, de nomenar una comissió per tal de proposar els terrenys més adients, per on havia de passar la nova carretera de Sant Feliu de
Guíxols, fins a connectar amb el barri de la Teulera de Santa Cristina d’Aro.
En aquella època, no es parlava de cap carretera que anés més enllà d’aquestes dues viles veïnes i, per tant, prenent el consistori el màxim interès
per a la construcció d’aquesta millora viària, va nomenar Rafael Patxot, Miquel Surís, Pere Busquets, Benet Pagès i el geòmetra Bru Barnoya
perquè cerquessin el trajecte “más cómodo y ventajoso para los carruajes en el trayecto hacia los dos pueblos”. No tinc constància, però, si els
treballs encomanats a aquesta delegació varen arribar a definir alguna part del seu traçat. El cert és que, uns anys després, les autoritats provincials varen començar a considerar –seriosament- l’establiment d’una moderna carretera que, partint de la capital gironina, anés comunicant
i entrelligant les diverses poblacions de l’interior amb les del sector del litoral. Amb aquesta notícia, llegida al ple del 8 de juny de 1849, l’ajuntament guixolenc va rebre amb entusiasme la informació que anava a “delinearse el trayecto por donde ha de passar la nueva carretera”.
No obstant això, la Reial Ordre per la qual es disposava la construcció de la carretera provincial tenia la prioritat d’unir Girona amb Palamós,
tot passant per Santa Cristina i Castell d’Aro, malgrat que hom preveia un ramal secundari per enllaçar la Teulera amb Sant Feliu. Aquest fet
va fer témer a les autoritats locals que, iniciades les obres a principi d’estiu de 1849 per la banda de Girona, no hi hagués prou interès per a
començar –el més aviat possible- el tram de connexió amb la nostra vila. Per tot això, la corporació municipal va adreçar, en data 7 de juliol
d’aquell any, un escrit al governador de la província on el feia partícip dels temors de la ciutadania, davant la possible tardança a realitzar les
obres, així com del perjudici que això podia ocasionar al comerç en general de la població.
Sembla que el governador va donar plenes garanties que l’enllaç entre la Teulera i Sant Feliu es construiria en un temps prudencial per no perjudicar el veïnat guixolenc i els pobles de la vall. Amb aquesta confirmació, la corporació local va remetre un escrit d’agraïment i consideració, en data 7 d’agost, “por la benévola aquiescencia a la solicitud de este Ayuntamiento comunicándole la construcción del ramal de esta villa
a empalmar con la provincial, que tantos beneficios va a reportar a la población”.
Aquesta nova connexió, però, va originar certs recels entre els pobles rurals de Santa Cristina i Castell d’Aro, pel motiu que la secció de negociat del Govern Civil
de la província havia iniciat diverses gestions per a concretar la possibilitat d’un finançament paral.lel entre Diputació i ajuntaments, per tal de sufragar un altre
enllaç entre Fenals, la Platja d’Aro i Sant Feliu. Així, Rafael Patxot, que havia estat nomenat pel governador president de la Junta de Compensació, va adreçar-li una
carta en data 18 de setembre, on li exposava la dificultat de poder participar econòmicament les poblacions de la vall: “Los pueblos de Castillo de Aro y Santa
Cristina juzgan que para pasar a esta villa -es refereix a Sant Feliu- para la venta de comestibles y otras negociaciones, jamás les convendría hacer uso de aquel
camino (des de Platja d’Aro) en razón a que los de Santa Cristina tendrían que ocupar dos horas de marcha, cuando ahora pasando por la carretera pública que
de ésta va a empalmar con la que pasa en el pueblo, sólo tienen que ocupar una hora, y otro tanto sucede poco más o menos a los del referido Castillo de Aro”.
Provadament, aquestes obres de connexió entre Santa Cristina i Sant Feliu s’endarreririen més temps del previst. Quan l’Ajuntament va encarregar al mestre d’obres Josep Gallart la confecció del Pla Geomètric de la Vila (1858), aquest facultatiu va grafiar la via provincial com una
infraestructura pendent de realització. Tot i així, li va servir per preveure –parcialment- de projectar els futurs carrers d’Antoni de Capmany i
de la Mercè, que servirien per a desenvolupar l’eixample d’aquell sector.
Hem de considerar que aquest important vial va quedar definitivament constituït dins el teixit viari de la nostra població pels volts de l’any
1865, quan es demanà -per primera vegada- un permís d’edificació dins la seva zona d’influència. Es tractava de bastir una barraca d’obra
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amb la corresponent era per a batre, sol.licitada per Joan Duran i Cama, àlies en Toledo,
el 29 de juny d’aquell any, “en el paraje Marcillach, lindante con la Carretera Provincial”.
Urbanísticament, aquesta nova estructura viària va ocasionar, ràpidament, un desplaçament constructiu que es va recolzar al llarg de tot el seu traçat, i que esdevingué
en pocs anys la via constructiva més important de Sant Feliu. D’aquesta manera, en tan
sols vint anys s’hi bastiren quaranta-nou habitatges, dos salons de ball i dues fàbriques.
Alhora, moltes actuacions posteriors de planejament local varen tenir el seu inici o final
en aquesta via interurbana, com el projecte d’obertura i rectificació de carrers al costat de la carretera (1871); la urbanització del sector est de la carretera (1883); o el projecte d’ordenació de l’horta Surós (1887).
Prop a tocar el nou segle, varen aparèixer les primeres queixes del veïnat que residia a la carretera de Girona. Com a totes les vies provincials
que depenien directament de la Diputació, era costum que, a l’entrada de les poblacions, hom plantés arbrat per protegir els vianants i carruatges de les inclemències del temps. Per això, uns quants anys després de finalitzar-se aquelles obres, probablement entre 1887-89, es varen
plantar plàtans a banda i banda de la calçada. A la sessió municipal del 22 d’octubre de 1899, Benet Cros i altres veïns de la carretera varen
exposar al consistori el perjudici que ocasionaven les branques d’aquells arbres a les finques. La corporació local, entenent les molèsties que
provocaven a les propietats particulars, va elevar la reclamació a la Dirección General de Obras Públicas de Gerona.
Haurien de passar deu anys més perquè l’administració local tornés a demanar, en data 6 d’octubre de 1909, l’arranjament dels arbres de la
carretera provincial, a instàncies dels propietaris de les cases d’aquesta carretera. Tanmateix, hom reconeixia que si bé no era factible la seva
substitució, es procedís al coronament de l’arbrat per tal de perjudicar el menys possible els habitatges d’aquell veïnat.
Finalment, i atenent les reiterades peticions municipals, els arbres de la carretera foren tallats el mes de gener de l’any 1915. D’aquesta manera ho informà als seus lectors el cronista del setmanari guixolenc Ciutat Nova, del dia 13 d’aquell mes: “Des de fa uns quants dies s’està procedint a la tallada de plàtans existents a la carretera de Girona, cosa que els propietaris de dita via havien demanat moltes vegades a la
Diputació Provincial, ja que eren molt els perjudicis que causaven les arrels en llurs cases”.

Girona, Carretera de

G

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carretera de Girona –en el seu moment Carretera Provincial de Gironafa referència a la via principal que comunica la nostra ciutat amb la capital de la província. En el seu temps, aquest vial interprovincial va deixar en segon terme els carrers guixolencs que, en certa manera, havien fet la funció d’anar a trobar els camins que duien a Girona. Així, al sector est de la nostra vila, hi havia el més antic de tots, anomenat camí de Girona, avui carrer de les Eres; més tard ho esdevindria també el
carrer d’en Lloveras, actualment carrer de Girona. Al centre de la població havia pres aquesta funció el carrer Nou del Garrofer, i més a l’oest,
el carrer del Mall que s’enllaçava amb el camí de la Creu d’en Burch –titulat com antiga carretera de Girona- i avui part de la riera entre la
casa Rovira i les hortes de l’antiga casa Vermella, que anava a sortir just a l’actual rambla de l’arquitecte Joan Bordàs.
Aquesta carretera va ésser canviada de denominació durant la guerra civil espanyola -molt probablement a final de l’any 1936- pel nom
d’Avinguda Durruti, en honor al dirigent i anarquista Buenaventura Durruti (Lleó 1896-Madrid 1936) que morí defensant la ciutat universitària de Madrid. En acabar la guerra, les noves autoritats locals varen acordar, a la sessió del 9 de juny d’aquell any, de substituir vint-i-nou
designacions de carrers, vint-i-una de les quals havien estat aprovades en temps de la Segona República. D’aquesta manera, la titulació original de carretera de Girona va tornar a identificar aquesta calçada.
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Nom de la plaça:

Girona, Plaça de,

COTA TOPOGRÀFICA INTERMÈDIA: 53 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Aden, travessia de Jaume Gras,
ronda de l’arquitecte Guitart, avinguda de Catalunya i Dos de Maig.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny de 1903

G
Girona, Plaça de

Configuració urbanística: L’ordenació de la plaça de Girona va
venir originada per la redacció del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu,
redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló, l’any 1897. La seva disposició obeïa fonamentalment a l’intent d’entrellaçar dues actuacions ben
divergents, com ho eren el Pla de Reformes i la urbanització dels terrenys
de Bonaventura Mas i Calzada (1882-83), que havia estructurat parcialment una sèrie de carrers com els d’Aden, Sant Adolf, Sant Bonaventura, etc., sense comptar amb un criteri urbanista de gestió general.
Aquesta actuació, però, requeria que la connexió de la part ja edificada (urbanització de Bonaventura Mas) i la projectada en la zona d’eixample nord de la població (Pla Guitart), partissin d’uns criteris consemblants d’alineacions i rasants, respecte a la topografia real del sector.
Provadament, doncs, aquella intervenció anterior de l’hisendat Mas va condicionar part dels nivells dels futurs carrers o prolongacions d’aquests, en coincidir els eixos amb l’actual plaça de Girona.
Tot i amb això, les rasants que es concretaren en aquest punt foren, en alguns casos, més forçades del que preveia l’arquitecte Guitart, especialment en el tram final dels carrers d’Aden, cantonada Jaume Gras i avinguda de Catalunya. Només es pot qüestionar l’intent massa obligat
de voler unir la prolongació del carrer de Jaume Gras amb el carrer Dos de Maig, travessant l’actual plaça de Girona; una solució que, malgrat
aprovar-se al Pla de Reforma, mai no s’ha pogut fer realitat. Amb els anys, l’única actuació factible ha estat la de construir una escala d’obra
que pogués salvar aquell pronunciat desnivell.
Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de plaça de Girona, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de
1896, conjuntament amb vuit places més, dins del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart, fa referència a la ciutat de Girona, cap de la comarca del Gironès i, alhora, capital de província del Principat de Catalunya.
Els lligams històrics amb la població ganxona vénen de temps llunyans, precisament quan el rei Pere III el Cerimoniós li va atorgar el títol de
vila reial i “carrer de Girona”. Era, sens dubte –segons l’historiador local Àngel Jiménez- un conveni d’unió entre la municipalitat de Girona i
Sant Feliu que, des d’aquells moments, passava a ésser part directa de Girona.
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Nom del carrer:

Gorgoll

Inici: carrer de Sant Domènec Final: carrer de la Creu

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 20,60 m. Al final: 23,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 108 m. Amplada del carrer: 5,20 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 21
de febrer de 1877
Altres denominacions: a la sessió del 2 de gener de 1878, s’especificà
que en comptes de carrer s’hauria de dir travessia.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de 1877.

Gorgoll

G

Configuració urbanística:

La formalització del carrer de Gorgoll va
venir estimulada per l’important creixement urbanístic que va experimentar la
nostra població, dins del perímetre de la zona nord –conegut per Puig Maríque hom determinà per la puixança constructiva que conferien dues prolongacions de carrers, com ho eren el Nou del Garrofer d’una banda
i el de Girona per una altra, així com la creació del de Campaneria, just per dessota mateix d’on s’havia de configurar aquesta nova via urbana.
A la sessió municipal del 21 de febrer de 1877, Teresa Gorgoll i Agustí va demanar autorització per a obrir un vial de 25 pams d’amplada, en
un terreny de la seva propietat “a extramuros de esta villa y lindante con la calle de Santo Domingo”, per a poder construir-hi cases. A més,
cedia gratuïtament i a perpetuïtat tota la llargada del nou carrer per a ús públic sense que, en cap moment, ningú no pogués reclamar cap
indemnització.
De fet, aquesta actuació urbanística promoguda per Teresa Gorgoll -que havia heretat aquesta extensa finca de 13.124 m2, anomenada vinya
d’en Bareya, de la seva àvia materna Caterina Llorenç- s’emmarca dins de la promoció conjunta dels carrers Gorgoll i Alba. Així, amb el seu
matrimoni amb Pere Mas i Calzada, germà del també hisendat Bonaventura Mas, que anys més tard urbanitzaria el sector de la plaça del Nord
(1882-83), arribarien a posseir terrenys confrontants fins al camí de la Vall d’Aro.
El nou carrer de Gorgoll va passar a tenir, en tan sols dos anys, disset cases construïdes; quinze de les quals es distribuïren en planta baixa i
pis, i les dues restants de planta baixa. Quan l’arquitecte General Guitart va confeccionar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, aprovat
l’any 1897, al seu plànol parcel.lari hom hi comptabilitzà un total de trenta-quatre edificacions.

Origen i significat del nom del carrer: Ja he exposat anteriorment que moltes denominacions de carrers guixolencs tenen

relació directa amb les cessions gratuïtes de futurs vials que s’havien d’emplaçar en terrenys de propietat particular. Moltes vegades, a canvi de
no percebre la corresponent indemnització, el consistori concedia certes prerrogatives al promotor o afectat, com deixar la seva empremta
amb una personalització del seu cognom en el nomenclàtor de la població. Aquest és el cas, doncs, del carrer de Gorgoll, quan l’Ajuntament
va acordar, a la sessió del 21 de febrer de 1877, de “mostrar su agradecimiento al desprendimiento de la interesada por la cessión gratuita del
terreno de la indicada nueva vía, se dispuso además que ésta tenga el nombre de calle de Gorgoll”.
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Teresa Gorgoll i Agustí (Sant Feliu de Guíxols 1826-1889). Filla de Joan Gorgoll i de Maria Agustí, s’esposà amb Pere Mas i Calzada, deu anys
més gran i tingueren quatre fills: Fortunat -que amb el temps arribaria a ésser procurador dels tribunals i, durant el seu temps de lleure, promotor artístic del teatre Goula, així com autor teatral-, Joan, Victòria i Maria. Heretà del seu cunyat Bonaventura Mas diverses propietats, de
les quals destaquen una important vinya al paratge de Monticalvari, així com el mas i camps anomenats Casa Nova de l’Auladell, del terme de
Solius, actual Can Patxot.

Nom del carrer:

G

Gravina

Inici: ronda Joan Casas Final: carretera de Palamós

Gorgoll + Gravina

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,20 m. Intermèdia: 13,41 m. Al
final: 11,61 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Goya, Cervantes, Santa Teresa, Fortuny,
Bourg de Péage i Luchana.
Llargada del carrer: 485 m. Amplada del carrer: 7 m (Pla Guitart), 10 m
(P.G.O.U. 1985)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril 1895
Edificis industrials: Núm. 90. Fàbrica Sorribes (1897), actual Casas i Limberg
(1901 ampliació. 1904 reconstrucció). Propietari: Miquel Sorribes i Izquierdo;
tècnics: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte (1897), Modest Deu i Estrada, arquitecte (1901), Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres (1904).

Configuració urbanística: Amb anterioritat a la redacció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), ja s’havia confeccionat un projecte d’urbanització d’uns terrenys a l’est de l’estació del ferrocarril (1892), promogut pels hisendats guixolencs Conxa Durban,
Josep Coll, i els hereus d’Antoni Rabassa i Janer. Aquest planejament intentava d’ordenar puntualment un conjunt de finques rústiques
emplaçades dins d’un àmbit territorial, que delimitaven la prolongació del carrer de Santa Teresa (entre el carrer Cúbias i el futur de Gravina),
l’antiga carretera de Palamós (actual carrer de Bourg de Péage), així com un vial (Gravina) que anava des de la intersecció del carrer de Santa
Teresa fins a la carretera de Palamós.
Malgrat que aquesta actuació urbanística va merèixer la seva corresponent autorització el 10 d’agost de 1892, per diverses qüestions no es
va portar a la pràctica i tardaria molts anys a fer-se realitat. En canvi, el vial que hom designava com a “calle F” seria inclòs –anys desprésdins el plànol general de la població que redactà l’arquitecte General Guitart, que el prolongà i el va identificar com a carrer de Gravina.
La seva estructuració viària s’aniria determinant al llarg de diversos convenis o pactes entre particulars i l’administració local, en autoritzar-se la
construcció d’habitatges, prèvia cessió dels trams destinats a vials públics: Margarida Remus, vídua Carreró (1901) o Joan i Ricard Castelló (1908).
Amb el temps, el carrer de Gravina passaria a ésser una de les poques vies urbanes de la ciutat que compartiria la seva calçada amb el traçat d’una
via de servei del ferrocarril entre el port comercial i l’estació de tren. Els greus problemes que comportava el desplaçament de les mercaderies arribades al moll feren decidir la companyia del ferrocarril de construir un ramal. D’aquesta manera, les obres s’iniciaren l’any 1923, després de guan-
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Federico Carlo Gravina.

yar un recurs contenciós-administratiu promogut per alguns particulars en contra d’aquella construcció.
Així, l’entrada en funcionament d’aquest enllaç viari va entrar a ple rendiment a l’any següent.

Origen i significat del nom del carrer: Quan es va redactar el Pla de Reformes i Millores
de l’arquitecte Guitart, una part de les designacions per als nous carrers projectats a les zones d’eixample varen ésser dedicades a diversos fets d’armes o llurs personatges. Aquest és el cas del carrer de
Gravina, que fa referència al mariner espanyol d’origen sicilià Federico Carlo Gravina (Palerm 1756Cadis 1806). Militar al servei dels Borbó d’Espanya, va intervenir als setges de Gibraltar (1779) i de
Menorca (1781), i comandà una bateria flotant altre cop contra el bloqueig de Gibraltar de l’any 1782.
Com a capità de navili va participar en les expedicions d’Alger (1783-85) i a la Guerra Gran o del
Rosselló contra França (1793-95), concretament en les operacions de Toló (1793) i en la defensa dels
ports de Portvendres i Cotlliure (1794) i de Roses (1794-95). Graduat com a tinent general i cap de la
flota de l’Atlàntic, s’enfrontà contra Gran Bretanya (1796-1802), en les confrontacions amb el mític

Gravina + Guardiola

G

almirall Nelson a Cadis (1797).
Entre 1804 i 1805, fou ambaixador a París, però en reobrir-se les hostilitats novament contra els anglesos, va passar a dirigir l’esquadra conjunta hispano-francesa de Villeneuve que s’oposà a Nelson, primerament a la batalla de Finisterre (22-VII-1806) i més tard a Trafalgar (21-X1806), on serien derrotats pels britànics. Com a conseqüència d’aquest combat, Federico Carlo Gravina, que manava la nau Príncep d’Astúries,
fou greument ferit en un braç i va morir, poc després, a la ciutat de Cadis.

Nom del carrer:

Guardiola

Inici: carretera de Sant Pol Final: camí de Ronda

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 15,66 m. Al final: 18,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Forques, Llevant i Sud.
Llargada del carrer: 90 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de 1904

Configuració urbanística:

Carrer projectat dins la zona d’eixample sud-est
del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal
General Guitart i Lostaló, l’any 1897. Aquesta via urbana -emplaçada al cim d’un petit
turonet de la platja de Calassanç- va restar pràcticament desconnectada del teixit
viari de la població, en no concretar-se les prolongacions dels carrers del Comerç i d’Álvarez, a partir de la carretera nova de Palamós fins a trobar la de les Forques (actual carretera de Sant Pol). Així mateix, el retard de les obres de construcció del carrer anomenat de Colom, que havia de
comunicar aquella platja amb el passeig dels Guíxols, influí també negativament en el desenvolupament constructiu d’aquest sector.
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Mural decoratiu a l’ajuntament que evoca la batalla de Lepant.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de
carrer de Guardiola –aprovada dins del conjunt de noves titulacions per a
les zones d’eixample del Pla Guitart- està dedicada al capità de galera guixolenc Montserrat Gordiola o Guardiola (Sant Feliu de Guíxols s. XVILepant 1571) que participà i morí en l’enfrontament que les armades cristiana i musulmana mantingueren al golf de Lepant el 7 d’octubre de 1571.
Guardiola, a l’ensems que altres destacats mariners de la vila que lluitaren
en aquell combat naval, com Miquel Serafí, Pere Roig, Joan Camisó o
Pujades, entre d’altres, formava part de l’armada de la Lliga que salpà del
port de Messina, amb 280 naus per combatre els 300 vaixells de la flota
d’Alí Paixà. Montserrat Guardiola –que aleshores era nom d’home- comandava la galera “Santiago”, que s’agrupava sota les ordres d’Álvaro de Bazán,
formant un cos naval que pertanyia a l’esquadra de Nàpols.
La brutal topada d’ambdues faccions es va produir a les dotze del migdia d’aquell 7 d’octubre. La batalla esdevingué crua i sense quarter durant
cinc llargues hores, i milers d’homes hi perderen la vida (diversos historiadors comptabilitzen més de 35.000 morts). La lluita es decantà ràpidament pel costat dels cristians en aparèixer a escena les galeres de Juan de Cardona, amb les naus de reserva del grup d’Álvaro de Bazán.
L’armada turca quedà derrotada i deixà abandonats un total de 130 vaixells en mans de la Lliga Santa. Montserrat Guardiola va caure mortalment ferit durant aquell temible combat, així com també el general Barbarigo i el capità Contarini.
Per un document que publicà Lluís Esteva, sabem que la seva vídua Rafaela -que vivia a la plaça major de la vila- va fer un inventari de les
seves pertinences el 8 de desembre de 1571. L’oficialitat s’hi referí com a: “magnífica Sra. Raphaela, vidua del magnífich Montserrat Gordiola,
difunt, capità de Galera.”

G
Guardiola + Guifré

Nom del carrer:

Guifré

Inici: carretera de Palamós Final: carrer de Ginebra

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 28,55 m. Al final: 38,53 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Trafalgar
Llargada del carrer: 102 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
Altres denominacions: designat amb la fonètica castellana de Wifredo.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril 1898

Configuració urbanística: El carrer de Guifré és un altre vial que va venir estructurat amb l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu, redactat per l’arquitecte Guitart, l’any 1897. Aquesta nova via urbana va distribuir rectangularment una de les cinc illes destinades
per a l’edificació d’habitatges del sector sud-est de la població, precisament en uns moments en què la nova carretera de Palamós començava
a definir el seu traçat, entre la via del ferrocarril i les hortes de conreu dels germans Pujal, Rosa Seriñé, Cosme Calzada i de Joan Rigau.
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D’aquesta manera, poques setmanes després de l’aprovació del nou planejament, els propietaris d’aquelles finques varen sol.licitar, en data 9 de desembre de 1897, que es replantegessin i
posteriorment es pavimentessin els carrers de Guifré i de Milans, d’acord amb el Pla Guitart.
Per aquesta actuació els exponents Joan Rigau, Salvador Villà, Miquel Pagès i J. Calzada oferiren a l’Ajuntament la cessió gratuïta de tots els terrenys destinats a via pública. A la sessió
municipal del 10 d’aquell mateix mes, la corporació local va acordar d’iniciar els treballs preliminars d’urbanització d’aquells dos carrers, i acceptà amb satisfacció l’oferiment d’aquells particulars.
Així, el primer habitatge que s’autoritzà de construir en aquest indret va ésser el de Joan
Cateura, d’ofici paleta, que havia demanat llicència d’obres en data primer d’octubre de
1898, malgrat que l’enllaç oficial amb la carretera nova de Palamós no estava prou condicionat. Per aquest motiu, l’administració local va resoldre, el 5 de novembre de l’any
següent, de col.locar el corresponent pas en l’encreuament del carrer de Guifré i la nova
carretera, que definiria finalment la seva disposició viària a partir de la connexió amb aquella via comarcal.

Guifré

G

Origen i significat del nom del carrer: La identificació de carrer de Guifré fa
referència al comte Guifré I, de Barcelona, dit el Pelós (840-897), comte de Cerdanya i d’Urgell,
de Barcelona, de Girona i de Besalú. Fill de Sunifred I i d’Ermessenda, inicià el repoblament del
centre de Catalunya, despoblat des de la incursió d’Abú Marwan, l’any 827. Fundà el monestir de Ripoll (879) i el de Sant Joan de les Abadesses
(887), i organitzà territorialment el comtat d’Osona i féu restaurar el bisbat de Vic (887). Afrontat als comtes d’Empúries, Sunyer II i Delà, que
s’havien apoderat d’una part dels comtat de Girona i Besalú, hagué de lluitar durant els anys de 888 al 890, per fer-los fora de la regió.
En haver-se apoderat, però, Isma’il Ibn Musa de la ciutat de Saragossa i més tard de Lleida, decidí de combatre’l, però fou estrepitosament
derrotat. Guifré I seria ferit de mort quan lluità contra el governador de Lleida, Llop Ibn Muhammed, el 897, davant el castell d’Aura. La seva
llegenda aviat fou glossada per totes les contrades catalanes, i se li atribuí la
independència dels seus estats en una època que, tal vegada, correspongui cronològicament amb la de Borrell II.
Una narració tardana el vincula amb l’emperador Lluís el Pietós que gravà, al
seu llit de mort, l’escut daurat de Guifré amb els seus quatre dits tacats de sang
del comte, que formalitzava d’aquesta manera l’origen de les quatre barres de
l’escut i senyera de Catalunya.

Detall parcial d’una balustrada.
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Nom del carrer:

Guíxols, Baixada dels,

Inici: carrer de Colom Final: carrer dels Guíxols

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 7,48 m. Al final: 4,08 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 48 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al padró de veïns de l’any 1867.
Altres denominacions: carrer dels Guíxols (1817-67)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries segle XVIIIinici del XIX.

G
Guíxols, Baixada dels

Configuració urbanística: La disposició urbana de l’actual baixada
dels Guíxols va venir originada com a resultat del nou assentament urbanístic
de mitjan segle XVIII, que va realitzar-se davant el sorral de mar del raval de
Tueda, i que avui defineix la renglera d’edificis del Passeig dels Guíxols. La seva estructuració, però, l’hem de cercar –tot i que un xic allunyada- dins del conjunt de cases que donarien nom, anys més tard, a la coneguda barriada de la Barceloneta, malgrat que la seva constitució
constructiva fou anterior a les dels carrers de Santa Margarida, Sant Ramon (est) i de la Barceloneta.
El cert és que quan l’enginyer militar naval Manuel Salmerón va realitzar el plànol del “Fondeadero y villa de San Feliu de Guíxols” per ordre
de Carles III, en data 26 de juny de 1783, aquestes edificacions de la baixada dels Guíxols encara no eren construïdes. En canvi, sí donem per
bo el gravat que es conserva a l’Arxiu General de Simancas, que mostra tal com era la població l’any 1787. Tot i que hom pugui dir que no es
troba prou ben emplaçat en el seu indret, podem donar per identificades una renglera de cases per darrere mateix del Fortim, que ens fa suposar la configuració d’aquest vial enfilat cap al turó dels Guíxols.
Així, durant el primer quinquenni del segle XIX, aquest sector ja comptava amb una sèrie d’illes estructurades que donarien fonament a l’ordenació dels carrers de la Barceloneta. Tot i això, la baixada dels Guíxols va romandre separada i aïllada urbanísticament d’aquella, però no
així de l’activitat professional del seu veïnat, que estava directament relacionat amb el feineig de la mar.
El primer tècnic que va intentar donar un xic d’ordre a la distribució d’aquesta demarcació fou el mestre d’obres Josep Gallart amb el seu
“Plano Geométrico del Segundo Cuartel de la Villa de San Feliu de Guíxols, y proyecto de su rectificación”, redactat l’any 1858. S’hi traçaven
els trets bàsics de comunicació entre la vialitat general del raval de Tueda i aquell paratge. L’esmentat carrer comptava amb una edificació
total de cinc habitatges.
Trenta-nou anys després, en aprovar-se el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, confeccionat per l’arquitecte Guitart el 1897, totes les
cases d’aquesta via urbana varen quedar afectades per la nova alineació. D’aquesta manera, com que les edificacions estaven arrenglerades
al biaix, seguint la topografia natural del muntijol, les edificacions properes al Fortim foren les que més superfície cediren a la via pública. Per
contra, les dues construccions pròximes al carreró de Calassanç guanyaren un petit terreny en haver d’avançar la seva alineació, malgrat que
la que restava acantonada en aquell carreró va quedar també afectada per aquesta banda, en preveure’s la prolongació del carrer dels Guíxols,
fins a trobar la riera de Tueda.
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Balcó i porta a la baixada dels Guíxols.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació inicial que va fer l’administració
pública d’aquest carrer va ésser la de “calle de Guíxols”, inventariada per primera vegada al cadastre de
contribucions de l’any 1817, i que tingué vigència fins al 1867. Així, durant la tramitació del padró de
veïns d’aquell darrer any, hom determinà d’anteposar-li al seu nom l’adjectiu de Baixada, per estar
situada precisament en el pujantor que s’anomena Guíxols, i es convertí a partir d’aquesta data en la
baixada dels Guíxols. En canvi, el que avui coneixem com a passeig dels Guíxols, inicialment era identificat com a carrer de Mitja Galta (1818). (Per a més informació vegeu el capítol dedicat al Passeig dels
Guíxols).
L’origen del topònim Guíxols està estretament lligat amb el primer nucli urbà establert al cim del promontori dels Guíxols o Fortí, que hom pot datar pels volts dels segle IV a C. Sens dubte, el seu nom
–segons cita J. Corominas a Onomasticum Cataloniae- prové de la llengua que parlaven aquells pobladors ibers, arrecerats estratègicament a la punta dels Guíxols. El seu significat, però, escapa a tota lògica
que puguem dedicar-li, i tan sols les seves variacions fonètiques al llarg dels anys ens han deixat la pronunciació moderna que avui utilitzem, després de passar per les identificacions de Gissalis i Gisxalis.

Nom del carrer:

Guíxols, Baixada dels + Guíxols

Guíxols

G

Inici: carretera de Palamós Final: carrer de la Indústria (parcialment obert)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,08 m. Al final: 4,29 m.
Carrers que hi conflueixen: carrer de Sant Sebastià
Llargada del carrer: 65 m. Amplada del carrer: mitjana de 4,50 m
(projectat al PGOU. 10 m).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
Altres denominacions: carrer, carreró i travessia de Calassanç (1858-96).
Ambdós parcialment annexionats a l’actual carrer dels Guíxols.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XVIII-inici del XIX.
Edificis industrials: Fàbrica Batet (1887). Propietari: Josep Batet i
Granés; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

El gairebé desapercebut i mig amagat carrer dels Guíxols l’hem de situar en el mateix període de temps
que la conformació de la baixada dels Guíxols, molt probablement entre final del segle XVIII i començament del XIX. Provadament, venia a
ésser la conseqüència directa de la consolidació de la primera trama urbana del sector del raval de Tueda, en produir-se –allà pels volts de
l’any 1750- un nou assentament constructiu a partir del Drassanal (actual rambla del Portalet) en direcció cap a les terres de llevant, i que
donaria pas a la disposició dels primers habitatges arrenglerats davant el sorral de mar.
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A l’ensems que l’esmentada baixada, cal considerar l’actual carrer dels Guíxols com a un vial coetani d’aquest sector i, alhora, molt estretament lligat amb el desenvolupament de la barriada de la Barceloneta. Així, la curiosa o, si més no, capriciosa estructuració viària de l’actual
carrer dels Guíxols té més aparença d’un carreró rural en forma de ziga-zaga, que no pas d’una calçada d’enllaç general. I de fet, no és res
més que la juxtaposició parcial de dues tramades de vells senderols que servien, l’un per anar a la platja de Calassanç, majoritàriament utilitzat per carros i bestiar (carrer de Calassanç), i l’altre per accedir -després de travessar la riera de Tueda- a les hortes de Florència Vilaret, Ameri
Vilà i Gerard Bernís (travessia de Calassanç).
Malgrat que, durant la confecció del Pla Geomètric de Josep Gallart (1858), hom intentà de donar certa aparença ordenativa de carrer i travessia als mal engiponats passatges de Calassanç, tot seguint les seves alineacions irregulars, no seria fins al Pla de Reformes de l’arquitecte
Guitart (1897) que es va decidir de suprimir del plànol parcel.lari aquells dos antics camins. D’aquesta manera, es donava pas a la prolongació del tram del carrer del mateix nom (actual passeig dels Guíxols), que es projectà en línia recta entre la futura carretera de Palamós i el
carrer de la Indústria.
L’anul.lació d’aquest planejament a principi de l’any 1905 va deixar sense efecte legal l’ordenació general de la població, fet que va provocar
-entre altres maldecaps- que moltes de les millores urbanístiques que hom preveia quedessin pendents d’execució fins als nostres dies.
No obstant això, el Pla General de la Ciutat, redactat per l’arquitecte Ricard Pié i Ninot (1985), va prendre com a mostra els criteris del seu
predecessor i li conferí la mateixa solució tècnica per a la futura alineació del carrer dels Guíxols. Mentrestant, però, aquest carreró compta
amb una configuració poc apta per ser considerada com a via urbana de la ciutat, en haver-se tancat una part que formava l’antic carrer de
Calassanç, just on eixia la travessia del mateix nom, que portava cap a l’interior d’aquelles hortes.
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Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer, carreró o travessia de Calassanç fa referència –per la seva proximitat- a la platja de Calassanç, situada a llevant del promontori dels Guíxols. L’historiador local Lluís Esteva i Cruañas va escriure en un article publicat al setmanari Àncora (27-VII-1974) que no seria res d’estrany que el topònim Calassanç correspongués a unes fortificacions plaçades al cim de la punta dels Guíxols i que, després, per extensió, hagués passat a la platja i a la badia veïnes. Fins i tot, es referí al diccionari
Alcover-Moll, on es defineix Calassanç com a provinent del mot àrab Kal’a Sanç, que és el mateix que Castell de Sanç (nom personal romànic). De fet, als Manuals d’Acords municipals del segle XVI, ja és esmentat com els “Calassanç de Tueda”.
Aquests dos carrerons, que actualment constitueixen el carrer dels Guíxols, no
comptarien amb la seva identificació final fins al cens d’habitatges del mes de
febrer de l’any 1858, en què se’ls designà com a “callejón Calassanç” i “travesía
Calassanç”, amb un habitatge construït a cadascun d’ells. Pocs mesos després,
quan el mestre d’obres Josep Gallart va realitzar el plànol geomètric de la vila,
va inventariar a la seva relació de vies urbanes guixolenques el carrer de
Calassanç, amb el número 21, que anava des de la platja fins a connectar amb
la travessia dels Guíxols (avui carrer de Sant Sebastià) i amb la número 20 que
era la travessia de Calassanç, justament en el tram de carreró que donava accés
a les hortes d’aquell indret.
Amb la prolongació del carrer dels Guíxols (actual passeig dels Guíxols) al Pla
de Reformes de l’any 1897, que havia de perllongar-se entre la nova carretera
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de Palamós i el carrer de la Indústria, hom decidí d’anomenar-lo amb el mateix nom ja que, urbanísticament, formava part de la futura calçada que s’integraria -més tard- al conjunt del propi passeig.
Així, quan, a la sessió municipal del 8 de juliol de l’any 1939, les noves autoritats locals varen acordar de canviar el nom del Passeig dels Guíxols
per el de “Paseo del Generalísimo Franco”, aquell tram de vial que antigament s’havia anomenat carreró i travessia de Calassanç, més tard dels
Guíxols, va quedar deslligat no tan sols de la seva corresponent obertura i rectificació, sinó que es trobà -de cop- identificat com a l’únic carrer
amb la designació específica de Guíxols; un nom que encara detenta, un bon xic forçat. No cal dir, doncs, que quan es faci la prolongació del
passeig, aquest carrer haurà de deixar de titular-se Guíxols, per restar dins de l’estructuració urbana del passeig dels Guíxols, que hom identificarà des de la rambla del Portalet fins al carrer de la Indústria.
Referent a la toponímia, per ésser del mateix sector i significat, vegeu el capítol dedicat a la baixada dels Guíxols.

Guíxols, Passeig dels

Guíxols + Guíxols, Passeig dels

Nom del carrer:

G

Inici: rambla del Portalet Final: carretera de Palamós

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,99 m. Al final: 3,85 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Doctor Zamenhof
Llargada del passeig: 192 m. Amplada del passeig: 30 m (8 m de
calçada i 22 m de passeig de vianants).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut com a carrer dels Guíxols per l’administració local i de l’Estat, al
cadastre de l’any 1839. La definició de Passeig dels Guíxols no va tenir
lloc fins a la redacció del plànol d’alineacions del carrer dels Guíxols i
els seus adjacents, l’any 1886. Restituït al Ple municipal del 31 de
maig de 1979.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Carrer de Mitja Galta (1818-1829) Paseo del Generalísimo
Franco (1939-1979) (Llibres parroquials d’esposoris) “Carrer nou
davant la mar de lo arrabal de Tueda” (1756). “Carrer del Mar en lo arrabal de Tueda” (1765) “Carrer dels Guíxols” (1772).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 1-3. Casino La Constància (1888); ampliació (1899). Propietari: Nou Casino La Constància;
tècnics: General Guitart i Lostaló, arquitecte (1888) i General Guitart i Lostaló i Manuel Vega i March, arquitectes (1899). Núm. 19.
Casa Bosch (1898) o Cal Raiadillo. Propietari: Modest Bosch; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Edificis característics enderrocats: Casa Brugada (1910). Propietari: Tomàs Brugada i Rifà; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Casino Guixolense
(1909). Propietari: Casino Guixolense; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Casa Ball-llovera (1899). Propietari: Ramon Ballllovera i Bas; tècnic: Manuel Vega i March, arquitecte. Casa Batet (1895). Propietari: Josep Batet i Camps; tècnic: Manuel Almeda i
Esteva, arquitecte. Edificis industrials: Casa-fàbrica Batet (1887). Propietari: Josep Batet i Granés; tècnic: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres.
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L’establiment de la primera franja urbana davant de la platja de mar –que posteriorment formaria l’actual
passeig dels Guíxols- s’ha de situar cronològicament pels volts de la meitat del segle XVIII, precisament en uns moments de bonança comercial que influïren positivament en la consolidació del primer teixit urbà del raval de Tueda. Així, durant aquells anys, es va travessar a l’altra
banda del Drassanal (actual Rambla del Portalet), per establir-se en els camps de llevant– més a l’est- que formarien ràpidament un nou assentament constructiu i que hom situaria entre el camí d’anar a Palamós (avui carrer Joan Maragall) al nord; el Drassanal a l’oest; la franja dreta
dels primicers habitatges del que avui és el carrer d’Àngel Guimerà, a l’est, i el grup de cases cara a mar, seguint una línia corba a semblança
del traçat natural de la platja, al sud.
Dins els contorns d’aquesta illa s’hi formaren dos carrers –d’en Llifonso (Sant Roc) i de Sant Ramon- que eixien del Drassanal i s’entrellaçaven al seu extrem oposat, just on acabava aleshores, aquell nou desenvolupament urbanístic. Podem dir, doncs, que la disposició edificatòria
que havia pres el futur passeig dels Guíxols a la meitat d’aquell segle –l’any 1763 aquest tram de cases ja estava completament alineat, més
o menys, paral.lel i a l’alçada del que avui és el carrer de Santa Margarida- no avançaria ni ampliaria la seva llargària fins a les acaballes del
darrer terç del segle XIX.
Contràriament a l’arquitectura dels habitatges construïts al Passeig del Mar –especialment entre l’actual avinguda de Juli Garreta i la rambla
d’Antoni Vidal- on a final del segle XVIII dominava ja un cert tipus d’edificació distingida, amb alçades i amplades força considerables, al sector dels Guíxols les cases estaven configurades amb una tipologia força senzilla, d’una o dues plantes i d’uns cinc metres d’amplada aproximadament. Inqüestionablement, aquelles esquifides construccions arrenglerades davant del sorral reflectien l’esperit d’una nova barriada
esmerçada al feineig de la mar; humil però molt activa i que no diferia gaire dels carrers que l’anaven envoltant, talment com ho serien els
carrers de Sant Ramon (est), santa Margarida o Barceloneta.
De fet, però, aquest indret, en quedar distant del nucli més poblat, va patir una forta degradació de tot el seu entorn, en efectuar-s’hi -a més
de les tasques quotidianes relacionades amb la pesca- l’abocament de tot tipus de deixalles, o l’emmagatzematge de llenya i caixes que es dipositaven al llarg del sorral. Davant aquests fets, diversos veïns varen adreçar una carta a l’alcaldia el mes d’abril de 1872, on denunciaven aquesta situació: “en este paraje hay establecida multitud de leña gorda y pequeña que entorpece a los vecinos al salir de sus casas, a más de ir con
gran cuidado de que no se ocultase algun malechor y que nos aga daño, que el otro dia estando de prima transitando las mujeres de los
Saladores, salieron unos que estaban escondidos a dicha leña, le cogieron la sardina de un canasto y asta la maltrataron de palabras y echos”.
El primer intent d’ordenar la façana marítima del sector dels Guíxols va tenir lloc a final de 1884, quan els hisendats guixolencs Joan Casas,
Josep Batet i el mestre Telèsfor Izal varen presentar, en data 19 de desembre, un contraprojecte del plànol confeccionat per l’arquitecte provincial Manuel Almeda, qui havia realitzat– tres anys abans- l’estudi tècnic sobre l’ordenació dels terrenys de Tueda i rectificació de la seva
riera, a instàncies de Vicenta Patxot, Rafael Rabell i Jaume Cibils i Puig. Malgrat que aquest projecte no definia urbanísticament la part corresponent al carrer dels Guíxols, atès que la seva actuació limitava amb la riera de Tueda, l’antic camí veïnal d’anar a Palamós (actual Bourg de
Péage) i un nou vial que més endavant coincidiria amb la nova carretera de Palamós, la proposta dibuixada per Pere Pascual i Baguer –per
altra banda força consemblant amb la d’Almeda en la part que es referia al desenvolupament de les hortes Patxot, Cibils i Calzada- traçava,
en canvi, una inèdita alineació per a les cases i sorral del paratge dels Guíxols, concretament des del Portalet -amb l’afectació irrenunciable
de l’alineació a cinc dels seus habitatges- fins a prolongar-la en línia recta per davant de la platja de Calassanç.
A la sessió municipal del 21 de gener de 1885, l’Ajuntament va acordar de prendre sota la seva protecció el nou expedient tècnic presentat per
Casas, Batet i Izal, en considerar que millorava el projecte de l’arquitecte Almeda aprovat el 19 de gener de 1881. Tot i que aquesta ordenació general del sector de Tueda no arribaria a concretar-se, hom pot considerar aquest estudi com l’origen de l’alineació del carrer-passeig dels Guíxols.
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Hi hagué també l’intent, par part d’Enric Heriz, de promoure l’any 1884 la construcció d’un passeig –que ell anomenà de Calassanç- d’una llargada de mig quilòmetre a partir del Portalet i en direcció a la platja de Calassanç. D’aquesta manera, segons l’enginyer, el terreny comprès
entre el carrer dels Guíxols i la platja “cesaría toda duda acerca de si pertenece al Estado o al Municipio”. Proposà, alhora, tota una sèrie d’actuacions a seguir, i es feia particularment responsable de la construcció d’un tram de passeig o “terraplén de nueve metros de ancho con dos
filas de árboles a un nivel constante de tres metros y treinta centímetros sobre el mar, o sea el mismo nivel del Portalet”. Encara que
l’Ajuntament acceptà amb agraïment l’oferiment d’Heriz, en data 13 i 27 de maig d’aquell any va desestimar la proposta d’avançar la seva alineació i, així, poder urbanitzar noves illes constructives en el nou espai davant de mar.
Dos anys després, concretament a la sessió municipal del 23 de juliol de 1886, el consistori va acordar d’aprovar el projecte de “Rectificación de
la calle de Guíxols y adyacentes”, promogut per Josep Batet, Enric Heriz i dotze veïns més, per a reordenar aquella via urbana sota la direcció
facultativa del mestre d’obres Pere Pascual i Baguer. Aquest nou expedient tècnic d’alineacions va prendre, bàsicament, els trets i característiques de l’estudi inicial que havia confeccionant -dos anys abans- el mateix Pascual, quan proposà de construir un passeig fins dessota mateix
del promontori de les Forques. Malgrat això, la nova proposta s’iniciava amb una visió urbanística més modesta, partint de la casa dels hereus
de Mateus Vilallonga, acantonada a la rambla del Portalet (avui Casino La Constància) fins a trobar la confluència dels carrers de Sant Ramon i
de Sant Sebastià. D’aquesta manera, Pascual va reordenar aquesta via, no tan sols avançant la seva alineació i afectant diverses finques del sector oest, sinó que hi dissenyà un passeig paral.lel, l’inici del primer tram de la nova carretera de Palamós, així com un nou vial central que connectava el passeig amb el carrer de Sant Ramon (actual carrer del Dr. Zamenhof), que va equilibrar urbanísticament les dues illes resultants.
Per a dur a terme aquesta actuació, però, era completament imprescindible arribar a un consens amb els propietaris afectats del carrer, amb
la taxació de les seves finques i pactar, de mutu acord, les respectives expropiacions. Sens dubte la gestió administrativa d’aquest projecte va
ser força complicada per a la corporació local. El mestre d’obres Pere Pascual va començar a confeccionar un plànol parcel.lari a escala 1/200,
amb les superfícies expropiables per a la correcta alineació del vial, així com els terrenys de possible adquisició particular amb l’avançament
de la nova alineació oficial; uns treballs que varen finalitzar el 4 d’octubre 1887. Fonamentalment, les cases més perjudicades foren les del
sector oest, especialment les dues que limitaven amb el carrer del Portalet, les tres primeres dels Guíxols, i les dues propietats que havien d’emplaçar el futur carrer del Dr. Zamenhof i la carretera de Palamós.
Tot i que s’arribaria a comptar amb acords puntuals amb els propietaris d’aquelles finques a enderrocar, talment com ho eren les cases plaçades al carrer del Portalet-Guíxols, pertanyents als hereus Vilallonga o la del pescador Feliu Moner, que donarien lloc –poc després- a la construcció de l’edifici del casino La Constància (1888), no seria fins al ple municipal del 19 d’octubre de 1894 que s’acordà d’autoritzar l’alcalde
Josep Aymerich, per tal que signés les escriptures d’adquisició dels habitatges expropiats.
El cert és que els dos propietaris de les finques enderrocades al principi del carrer (Vilallonga i Moner), malgrat haver rebut la seva corresponent indemnització uns anys abans, no varen escripturar la seva venda fins aquell darrer any. Així, l’habitatge número 2 del carrer del Portalet,
cantonada al dels Guíxols, a nom de Florentina García Ruíz -hereva de Mateus Vilallonga i resident a la ciutat de Cárdenas, a l’illa de Cubava vendre aquella edificació de 110 m2 de cabuda i tres plantes construïdes, pel preu de 21.500 pessetes, provadament la més cara de totes
aquelles expropiacions. La finca contigua del carrer Portalet número 4, de Feliu Moner i Font, mariner d’ofici i que l’havia heretada del seu pare
Feliu Moner i Caimó, segons testament de 27 de desembre de 1856, va ser valorada en 5.000 pessetes La resta de cases del carrer dels Guíxols
tan sols serien expropiades parcialment, a excepció de la número 18 on s’havia d’obrir el futur carrer del Dr. Zamenhof: a Josepa Castelló,
carrer dels Guíxols, núm. 1, amb 23,50 m2, se li abonaren 1.500 pessetes, i els 17 m2 de Josep Janó i Cama, Guíxols, núm. 2, es valorarien en
3.500 pessetes, en tenir-hi als baixos una botiga de comestibles. Per altra banda, la petita casa del notari Joan Carrera, que havia de ser ende-
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rrocada per a emplaçar-hi el nou vial de la travessia dels Guíxols (actual Dr. Zamenhof), se li perità per un preu total de 12.500 pessetes (Vegeu
per a més informació el capítol dedicat al carrer del Dr. Zamenhof).
L’ajuntament guixolenc va fer front a aquelles despeses en destinar el producte de la venda dels terrenys sobrants, que passaren a formar part
de les cases que hi afrontaven. Fins i tot, hi hagué superàvit de 9.105 pessetes a favor del consistori, ja que els hisendats que ampliaren les
seves propietats (Xatart, Quintana, Llorens, Casas, Vidal i Batet) conjuntament amb el resultant del que quedà dels terrenys del Portalet, sumaren 52.105 pessetes, mentre que les expropiacions realitzades comptabilitzaren la quantitat total de 43.000 pessetes.
A partir d’aquesta actuació urbanística, tan sols cinc de les vint-i-cinc finques originàries havien avançat amb les seves noves construccions
fins a la nova alineació oficial: l’edifici del casino La Constància; les dues cases contigües de Joan Vidal; la de Llorenç Planellas –després de
l’enginyer Lladó- i el casal de la família Batet. En definitiva, doncs, un preludi de rellevants edificacions que donarien –més tard- elegància i
bellesa al distingit Passeig dels Guíxols, en bastir-se les cases Bosch (1898), Ball-llovera i Xatart (1899), el casino El Guixolense (1909), i la casa
Brugada (1910), aquesta darrera emparada en l’acord municipal del 7 de juny d’aquell any, en què es donà el darrer termini per a l’adquisició
dels terrenys sobrants del passeig, al preu unitari de 2,50 pta/pm2.
La darrera actuació urbanística del passeig dels Guíxols cal cercar-la durant l’inici del segon decenni del segle XX, quan el regidor Lacasa va
manifestar la conveniència que la prolongació d’aquell passeig fins a la platja de Calassanç no es fes en línia recta –tal com havia projectat
Pere Pascual- sinó sota l’alineació més harmònica que convingués als interessos generals de la població. De fet, l’arquitecte Guitart ja havia
prescindit d’allargar en rectilini aquella ampla via urbana, al seu Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, aprovat l’any 1897.
Però com que aquest planejament va ésser anul.lat per una sentència ministerial el 1905, el plànol de Pere Pascual (1886) va passar automàticament a ser vigent a tots els efectes. Hem de suposar que la prevenció que mostrà el regidor Lacasa i l’Ajuntament, per tal de no projectar l’ampliació d’aquell passeig pel cim mateix del promontori original del Fortí, va venir condicionada per les
diverses troballes que féu l’historiador Eduardo González Hurtebise, durant els anys de 1903-05.
General Guitart i Lostaló, aleshores tècnic municipal durant la seva segona etapa a Sant Feliu, va
confeccionar un pla parcel.lari on definí la nova via que havia de connectar amb les obres del port
comercial. Amb el temps, aquesta via urbana que entrellaçaria el Passeig dels Guíxols i el moll de
Calassanç seria coneguda com a carrer de Colom.
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L’indret que ocupa actualment el passeig dels
Guíxols ha tingut, al llarg del temps, diverses denominacions. La primera d’elles ja s’esmenta als llibres de matrimoni de l’arxiu parroquial, pocs anys després d’assentar-se urbanísticament davant del
sorral de mar, pels volts de la meitat del segle XVIII, i l’identifica com a “carrer nou davant la mar de
lo arrabal de Tueda”. Es tracta del casament que tingué lloc a la casa de Feliu Monell (Moner?), d’ofici mariner, el dia 18 de setembre de 1756, entre els joves guixolencs Jeroni Arxer i Teresa Monell.
Aquesta designació estigué durant uns certs anys en vigència, puix que trobo una altra partida de
noces celebrada l’any 1765 en “una de las cassas novas de la Sra. Escolástica Befarás i Maric, vídua,
cita en lo carrer del mar en lo Arrabal de Tueda”. Pocs anys després, però, ja és esmentat oficialment
al registre parroquial el nom de carrer dels Guíxols, en un acte de maridatge de 22 d’agost de 1772,
a la casa de Josep Andreu, d’ofici pescador “sita en lo carrer dels Guíxols”.
Detall de la torre-mirador del casino la Constància.
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Contràriament a aquestes identificacions que feia l’estament eclesiàstic guixolenc, sobre les noves vies urbanes de la població, l’administració
local i de l’Estat continuava designant aquest espai dins el conjunt del raval de Tueda. I, de fet, aquest carrer no l’anomenaria legalment de
Mitja Galta –per la seva forma còncava- fins al cadastre del 27 d’abril de 1818. Curiosament, en aquell temps la corporació local denominava carrer dels Guíxols l’actual Baixada del mateix nom, formada entre final del segle XVIII i principi del XIX. Tanmateix, l’oficialització no tingué lloc fins a la redacció de l’expedient de contribucions de l’any 1839, en què es formalitzaria el nom del carrer dels Guíxols, en substitució
de Mitja Galta, tot i que ambdues vies -l’actual Passeig i la Baixada dels Guíxols- el compartirien fins a la confecció del padró de veïns de 1867.
És precisament en aquest llistat en què es diferencià el carrer dels Guíxols, amb 20 edificacions i 2 magatzems, de la baixada dels Guíxols amb
5 construccions. Cal puntualitzar que quan el mestre d’obres Josep Gallart va realitzar el Pla Geomètric de la Vila l’any 1858, en el seu inventari de noms de vies urbanes, va identificar aquests dos carrers amb els números 11 i 12 del parcel.lari general, però en canvi els adjudicà la
mateixa qualificació: carrer dels Guíxols.
Amb els temps i les actuacions urbanístiques que he esmentat amb anterioritat, s’arribaria a denominar carrer dels Guíxols el tram de via
afrontant amb els habitatges; i Passeig dels Guíxols, a la zona d’esbarjo intermèdia entre aquella calçada i la platja (segons projecte redactat
per Pere Pascual i Baguer l’any 1886).
Sense saber com ni haver-hi cap acord municipal, hom començà a nomenar tot aquest ampli espai com a passeig dels Guíxols, i restà amb
aquest nom fins acabada la guerra civil espanyola. Aleshores, a la sessió del 8 de juliol del 1939, l’Ajuntament va acordar de cursar una ordre
al Ministerio del Interior on s’informava de la relació de noves titulacions de carrers que s’havien aprovat en data 8 de juny d’aquell any. Entre
aquelles hom proposà de canviar el nom de passeig dels Guíxols pel de “Paseo del Generalísimo Franco”.
Finalment, després de suportar durant quaranta anys una designació imposada i poc escaient per a aquest passeig, just a l’inici de l’esperada
democràcia, la corporació local va retornar al ple municipal del 31 de maig de 1979 el nom de Passeig dels Guíxols a aquesta via urbana de
la ciutat.
Quant al seu topònim, per ésser del mateix sector i significat, vegeu el capítol dedicat a la baixada dels Guíxols.

Nom del carrer:

Havana

G
Guíxols, Passeig dels + Havana

H

Inici: carrer de Boera Final: camí de Sant Amanç

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 13,69 m. Al final: 10,96 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Barcelona
Llargada del carrer: 57 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: entre 1888 i 1889.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril 1888

Configuració urbanística:

La formalització del carrer de l’Havana va
venir originada per l’actuació urbanística que varen promoure els hisendats
guixolencs Miquel Tornabells i Jordà, Joan Magret i Reixach i Josep Canals i
Malla l’any 1887, sobre l’àmbit dels terrenys de l’antiga horta Surós. Aquesta
finca s’emplaçava entre la carretera provincial de Girona, el carrer de Santa
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Magdalena -aleshores parcialment obert- i el del Mall; i per la seva banda nord amb les finques dels hereus de Narcís Galceran i de Maria
Bernich, que formarien els actuals carrers de Barcelona, Boera –entre entre Santa Magdalena i futur de Zorrilla- així com el propi de l’Havana.
Setze anys abans, però, l’arquitecte de la província Félix de Azúa i Gasque ja havia realitzat un projecte d’obertura i rectificació de diversos
vials que limitaven i connectaven amb la carretera de Girona a Sant Feliu, per la seva banda oest. Doncs bé, dins aquest expedient tècnic -que
bàsicament ordenava la prolongació dels carrers de Surís, Boera, Mall i Antoni de Capmany, i els finalitzava en una nova via urbana que posteriorment formaria part del carrer de Santa Magdalena, entre l’allargament del de Capmany i la carretera provincial- hom preveia de perllongar-los en direcció cap a la zona de les hortes de conreu.
La corporació local va aprovar aquesta urbanització a la sessió municipal del 5 d’octubre de 1887, amb l’acceptació de la cessió gratuïta dels
terrenys destinats a via pública. Malgrat això, s’acordà de demanar als promotors d’incloure i cedir, alhora, un nou carrer en sentit horitzontal -actual de l’Havana- per a entrellaçar dos vials d’aquella mateixa promoció, que serien anomenats Barcelona i prolongació del de Boera,
entre Santa Magdalena i futur carrer de Zorrilla.
La imposició d’aquesta nova via urbana no va agradar gens els hisendats Canals, Magret i Tornabells, que intentaven urbanitzar aquella finca.
Així, en data 10 de febrer de l’any següent, Miquel Tornabells va adreçar-se al consistori per tal que l’informés sobre l’emplaçament d’aquell
vial, manifestant que tot i que respectava la decisió de l’administració local, en cap moment no es podia considerar que “se cedían tales terrenos”.
Aleshores, l’alcalde i regidors varen fer una contraoferta: cedir el terreny i materials sobrants de l’enderroc de l’antic tambor del sector del Mall
–bastit per a la defensa d’aquell paratge durant la darrera guerra carlina- a canvi de consentir l’establiment del nou carrer i sense dret a reclamar cap indemnització. Com que no arribaren a posar-se d’acord, Tornabells hagué d’abonar el valor de 70 pessetes, a l’Ajuntament, que era
el producte de les despulles de la torre del Mall, i d’aquesta manera possessionar-se d’aquell petit terreny. En veure’s ambdues parts forçades a avenir-se per a gestionar aquella actuació –malgrat que la primera construcció ja s’havia iniciat el mes d’abril d’aquell any- es pactà, en
data 29 de juny de 1888, la cessió gratuïta dels terrenys assenyalats per a via pública, a canvi que els tres promotors quedessin exempts de
les taxes d’obres de nova construcció per als habitatges d’ús particular. A més, Miquel Tornabells va rebre una indemnització valorada en 450
pessetes, per haver-li adjudicat en la corresponent parcel.lació la part on s’emplaçava el carrer de l’Havana.
Així, les primeres edificacions que es varen construir se situaren a la banda sud del carrer, just fins a tocar la cantonada amb el de Barcelona.
La seva disposició real, però, finalitzava precisament en connectar amb aquest carrer, i no seria fins al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897) que es projectaria la seva prolongació entre els terrenys de la
fàbrica de gas de la vídua de Gaietà Ferrer, fins arribar al camí de Sant Amanç. Amb
aquesta nova alineació, el carrer de l’Havana va quedar definitivament regulat,
malgrat que l’obertura d’aquest tram de vial tardaria encara alguns anys a realitzar-se.

H
Havana

Origen i significat del nom del carrer:

De la mateixa manera que el
carrer de Barcelona –que també va formar part de la mateixa promoció urbanística- no consta als Manuals d’Acords la data exacta de l’aprovació de la seva titulació. Probablement, si utilitzem la lògica dels projectes d’urbanització o eixample de
l’època, hauríem de considerar que, des del moment en què s’aprovaren els plànols

Gravat del port de l’Havana (1894).
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i l’expedient administratiu sobre l’ús dels terrenys de l’antiga horta Surós (5-X-1887), els noms de les noves vies urbanes d’aquell planejament
ja deurien estar ben identificades. Tot i aquesta suposició, en el cas de la promoció realitzada per Miquel Tornabells, Josep Canals i Joan Magret,
no fou així. Hi manquen, doncs, els acords i les notificacions oficials que esmentin les designacions que hom preveia en aquest pla d’ordenació.
La primera notícia que tenim d’un nom de carrer del sector és, precisament, el de l’Havana, quan Tornabells va lliurar una instància a la corporació (juliol de 1889) per tal d’aclarir els tràmits de cessió d’aquell nou vial. Per tot això, crec que podem considerar que la denominació de
carrer de l’Havana va ser acordada entre els mesos de febrer de 1888 –data d’una instància del mateix propietari que no esmenta cap tipus
de designació- i el juliol de 1889, en què ja l’anomena com a tal.
El nom de carrer de l’Havana fa referència a la capital de l’illa de Cuba, punt clau de les relacions comercials internacionals de l’economia catalana, durant les primeres dècades del segle XIX. L’any 1860, l’impacte de l’emigració a Sant Feliu representava –segons dades que publicà l’historiador César Yáñez- el 8,40 per 1000 de la població, una taxa migratòria important pel seu nombre d’habitants. Hem de suposar, doncs, que
aquest nom va ésser inclòs en el nomenclàtor de la nostra població com a recordança a tots aquells guixolencs que s’allunyaren de la seva
terra nadiua, per a instal.larse en aquella llunyana capital.

Hernán Cortés

Havana+ Hernán Cortés

Nom del carrer:

H

Inici: carrer Rafael Aixada Final: rambla de Joan Bordàs

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 19,86 m. Intermèdia: 31,69 m. Al
final: 47,03 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Antoni Ferrer, Jaume Gras, Josep M.
Vilà, ronda de l’Arquitecte Guitart i Lleida.
Llargada del carrer: 451 m. Amplada del carrer: 8 m (entre els carrers
Rafael Aixada-Jaume Gras i Arquitecte Guitart-Joan Bordàs); 7 m (entre
Jaume Gras i Arquitecte Guitart).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre 1896

Configuració urbanística: Carrer projectat dins l’eixample nord del Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló, l’any 1897. Aquesta nova via va ésser projectada paral.lelament a la carretera provincial de Girona, per a facilitar la formació de diverses illes urbanes, concretament en un indret on
no s’havia desenvolupat cap tipus d’actuació urbanística.
Així, tan bon punt Guitart va lliurar l’avantprojecte del pla a l’Ajuntament (desembre de 1895), i que acceptà el mes d’abril de l’any següent,
es reberen algunes sol.licituds de llicències per a edificar en els nous sectors requalificats. D’aquesta manera, la societat corporativa de la construcció Subirana i Cia. va demanar, en data 4 de desembre de 1896, de construir quatre habitatges de planta baixa al carrer que hom identificava amb el número 43, que corresponia a l’actual carrer d’Hernán Cortés.
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Hernán Cortés.

El mes d’agost de l’any 1899, el propietari guixolenc Ameri Vilà va cedir al municipi la part dels terrenys
de la seva finca on s’havia de situar el nou vial. D’aquesta manera, a la sessió municipal del 27 d’agost,
la corporació local va acordar que es fes el corresponent replanteig d’aquesta via urbana, per tal de deixar-la ben definida. És a dir: talment com l’havia projectat l’arquitecte Guitart que, aleshores, l’alineava
des del carrer de Rafael Aixada fins a la ronda del Molí de Vent. Més enllà d’aquest vial de circumval·lació
general, hom trobava els camps del mas Geli, fora ja del planejament aprovat.
La seva urbanització, però, com tants carrers de la població, va restar durant anys força descurada, sobretot en el paviment i la manca d’il.luminació. No seria fins a l’any 1925 en què, després de queixar-se reiteradament el seu veïnat, el consistori va decidir d’arranjar la calçada “para evitar muy probables accidentes”, així com la col.locació de dues làmpares elèctriques, entre la darrera casa del carrer de Zorrilla i
el començament de l’Hernán Cortés.

H
Hernán Cortés + Hospital

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer d’Hernán Cortés va ésser aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, formant part del conjunt de noves identificacions de carrers per a les zones d’eixample del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart.
La seva designació fa referència al conqueridor Hernán Cortés (Medellín, Extremadura 1485-Castilleja de la Cuesta, Sevilla 1547). Estudiant de lleis
a Salamanca, va marxar cap a les Índies, on s’establí inicialment a la zona del Carib. L’any 1518 comandà una expedició al continent (Yucatan, Mèxic),
on després de contactar amb els asteques va fundar Veracruz. Féu amistat amb grups minoritaris del país, malgrat que ordenà diverses matances
dels indígenes en sospitar alguna conspiració contra la seva persona. S’enfrontà acarnissadament contra el capità Diego Velázquez, que pretenia
destituir-lo dels seus càrrecs, derrotant les seves forces capitanejades per Pánfilo de Narváez. L’any 1520, Cortés organitzà la reconquesta del territori de Tenochtitlán i sotmeté per les armes Michoacán, Oaxaca i Pánuco. Després d’assetjar la capital (1521) i destruir-la pràcticament, la va reconstruir a l’any següent, i fou nomenat per Carles V governador i capità general de Nova Espanya o Mèxic (1522). Entre els anys de 1524-26 va dirigir,
també, una important expedició de càstig contra el capità Cristóbal de Olid, que s’havia revoltat a Hondures. Residí un cert temps a Cuernavaca
(1530-40) on invertí en mines i tràfic marítim. De retorn a la Península va participar en l’expedició d’Alger de l’any 1541.

Nom del carrer:

Hospital

Inici: plaça del Monestir Final: carrer del Mall

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,49 m. Al final: 4,97 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Joan, Especiers, Joan Goula i Antoni de Capmany.
Llargada del carrer: 170 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27
de febrer de l’any 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: construcció del nou hospital (1595).
Construccions característiques: Núm. 3. Casa Albertí (1903). Propietari: Benet Albertí i Bosch; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 19-21. Casa Bordas (1864), cantonada al carrer Antoni de Capmany. Propietari: Benet Bordas; tècnic: no consta. Núm. 25-35.
Hospital municipal (reforma 1920-22). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.
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Configuració urbanística: La disposició de l’actual carrer de l’Hospital
s’ha de situar al decenni de 1760-70, com a conseqüència directa de la destrucció de les fortificacions medievals guixolenques, realitzada per l’exèrcit
francès l’any 1696. Amb anterioritat a aquesta data, la seva situació estava
delimitada pel mur o muralla del nord –avui la situaríem, més o menys, pel mig
de les illes de cases que delimiten els carrers de la Notaria i el de l’Hospitalamb les dues torres de vigia acantonades als dos extrems, anomenades de les
Puces (avinguda Juli Garreta-Hospital) i de Sant Joan (carrers de l’HospitalSant Joan). Al seu davant i a solpostada, tan sols s’estenien les hortes de conreu de la família Durban. Tot i això, l’edifici de l’hospital nou –l’antic hospital
de pobres es plaçava on hi hagué després l’església de Sant Joan- que havia
estat construït l’any 1595 fora muralles, per evitar possibles contagis d’epidèmies dins el sector murat, estava situat molt proper al que més tard hom coneixeria per camí del Mall, precisament en el mateix indret on és
avui.
Aquest posicionament de l’edifici va condicionar un cert decantament constructiu cap a l’est, tot recolzat entre el camí del Mall i el de la Rutlla,
alhora que formà una mena de barrera inconstruïble entre el propi hospital i el sector del monestir. Dos factors provocaren inicialment aquesta situació: primerament l’aprensió de construir vora a l’edifici sanitari, per por de patir qualsevol contagi infecciós. I, en segon lloc, perquè
l’espai que sorgí com a producte de l’enderroc de les muralles del sector se’l disputaven, des d’un principi, l’abat del monestir i els representants del comú.
Pels volts de l’any 1760, ambdós poders locals varen decidir d’aixecar un plànol, on cadascuna de les parts va exposar el que creia que eren els
seus drets. L’abat volia construir diverses illes de cases en aquest emplaçament, argumentant ser el posseïdor del domini directe del terme municipal. Alhora va defensar la concessió reial que li conferia la potestat útil del lloc, que era el mateix sobre la delimitació dels valls i fossats enderrocats a les darreries del segle XVII. Contraposadament a aquest criteri, els jurats de la vila s’oposaren aferrissadament a perdre una extensió lliure de construccions, no solament per considerar que una tercera part d’aquell camp els corresponia, sinó perquè pensaven que dignificaria i embelliria el poble “además de facilitar la comodidad de los carruajes que circulan provinientes del almacén de la paja junto a l’hospital”.
Finalment hi va haver una repartició acordada: l’abat del monestir va cedir tot aquell espai on s’havien alçat les antigues torres de Sant Joan,
fins a la torre vella davant del sorral (actuals placeta de Sant Joan-rambla d’Antoni Vidal), que també entrava en la disputa dels terrenys sobrants.
A canvi, però, i com a compensació, va rebre un cens anual del comú, així com el reconeixement per part de la universitat del seu domini directe sobre aquell espai on, poc després, es bastirien tres illes de cases que formarien –estructuralment- els carrers de la Notaria i de l’Hospital.
És precisament al plànol dibuixat sobre la badia i vila guixolenca realitzat pel “Dépot Général de la Marine. Service des Vasseaux du Roi”, gravat per Vicq i publicat vers l’any 1770, quan ja s’identifiquen perfectament aquestes construccions amb els dos vials configurats. Al carrer de
l’Hospital, però, per la particular estructuració d’alguns dels seus habitatges, que es plaçaven acantonats a diverses vies urbanes -com ho eren
les illes Hospital, Notaria, Sant Joan i Especiers; Hospital, Notaria, Especiers i Joan Goula; o Hospital, Antoni de Capmany- no se li donaria prou
importància dins els censos d’estadística municipal. D’aquesta manera, mentre al cens d’habitatges de l’any 1858 se li adjudicaren sis cases,
nou anys després, concretament al padró de veïns de 1867, tan sols es comptabilitzaren cinc habitatges.
Inqüestionablement, aquestes noves “manzanas urbanas” varen ésser encabides forçadament dins d’un espai de reduïdes dimensions, si hom
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les compara amb les que restaven delimitades dins el teixit urbà de la població. No hem d’oblidar que la superfície mitjana en què es distribuïa en aquell temps una illa del nucli antic o del raval de Tueda –concretament entre el carrer de Joan Goula i el Portalet- solia tenir pels voltants dels 1.500 m2, i de vegades més, mentre que les que configuraven aquests dos vials no superaven els 250 m2. Per tant, no anaven gens
mal encaminats els regidors del municipi quan defensaren –sense èxit davant l’abat- aquell indret lliure d’edificacions i com a una continuació de l’actual rambla d’Antoni Vidal.
Quin bonic efecte visual hauria fet avui gaudir d’un passatge ample i folgat que, amb l’inici al Passeig del Mar, entrellacés la rambla, la placeta de Sant Joan amb una eixamplada avinguda de l’Hospital. I, des d’allí, prop a tocar el carrer del Mall, hom veiés l’esplèndida arquitectura
de la nostra església parroquial.
Quan l’arquitecte Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), va arribar a la conclusió que el carrer de l’Hospital
havia de reestructurar-se per a esdevenir una gran via oberta de comunicació, que havia d’unir la plaça del Monestir i el passeig del Mar, d’una
banda i des de la mateixa plaça del Monestir fins a la Rambla d’Antoni Vidal, d’una altra: “Proponemos suprimir una manzana de las calles
Hospital y Notaría y sumar el ancho con la otra, con la que nada se pierde y mucho se gana, dando lugar a una vía de 12 metros de amplitud –s’entén sense comptar les voreres que s’ampliaven a quatre metres per banda- suficiente para el servicio que ha de dar”.
Com que l’esmentat planejament fou desautoritzat l’any 1905, aquesta solució urbanística –com tantes d’altres dins d’aquell pla- quedà en
l’oblit. Quaranta anys després (1945), hi hagué un seriós intent de portar a terme aquesta millora urbana i, fins i tot, es consignà al pressupost de l’any següent. Aquest Pla de Reforma Interior va quedar aturat en cessar del seu càrrec l’alcalde Gandol. D’aquesta manera, tot el que
s’havia pactat prèviament amb els propietaris afectats va quedar en paper mullat, en no considerar pertinent la seva gestió el nou batlle guixolenc.

H
Hospital

Origen i significat del nom del carrer:

Sens dubte, el nom de carrer de l’Hospital fa
referència a l’edifici sanitari municipal que s’emplaçà a les darreries del segle XVI gairebé a l’inici
d’aquesta via urbana de la ciutat. Antigament, però, hom atribuïa l’esmentada denominació a l’actual carrer de Sant Joan, per estar allí situat l’antic hospital de pobres de la vila, amb anterioritat
al segle XIV.
L’any 1595 el municipi guixolenc va decidir de construir un nou hospital fora muralles, que fou bastit entre 1595 i 1602. Aquesta edificació comptava, aleshores, amb un pati d’entrada al davant, una
sala comuna en planta baixa amb tres llits parats, una cuina, així com un hort que l’envoltava. El
pis superior es distribuïa a partir de tres habitacions individuals amb tres llits més.
Així, mentre no hi hagué físicament l’alineació precisa de l’actual carrer de l’Hospital (1760-70) –tal
com ja s’ha exposat a l’apartat de la configuració urbanística- les cases que s’emplaçaven prop d’aquell lloc se les identificava com a raval de l’Hospital: “foren esposats en casa d’Euloria Ramonell,
viuda, situada en lo Arrabal del Hospital davant lo Portal de Sant Joan-Sant Pere (APSFG, 2-VII-1696),
o en casa de lo Sr. Joan Sala, notari real sita al costat de las casas de l’Hospital” (APSFG, 6-VI-1763).
Fins a les darreries del segle XVIII aquest carrer no prendria una estructuració constructiva semblant a una via urbana de la població. Tot i això, l’administració local no determinaria d’anomenarlo oficialment carrer de l’Hospital fins al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.

Façana de l’Hospital municipal (1920-22).
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Nom del carrer:

Huguet

Inici: carrer Nou del Garrofer Final: carrer de Jaume Gras

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 21,04 m. Al final: 36,34 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Nou de Sant Antoni, Sant Adolf, Iris i
Antoni Ferrer.
Llargada del carrer: 345 m. Amplada del carrer: 6 m (entre el Nou del
Garrofer i Sant Adolf) 7 m (entre Sant Adolf i Jaume Gras).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 de
gener de 1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre de 1889.
Edificis industrials: Fàbrica de Sebastià Cateura i Freixenet (1889), després
de Cadillach i Cia. (1908); Fàbrica Presas (1907), cantonada al carrer Antoni
Ferrer (actual Trachsler). Propietari: Feliu Presas i Vall-llovera; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Vilaret i Cia. (1914); tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Huguet

H

Configuració urbanística: La formalització del carrer d’Huguet va venir conformada per l’actuació urbanística que va promoure l’hisendat guixolenc Bonaventura Mas i Calzada l’any 1882, en uns terrenys de la seva propietat situats al costat del carrer Nou del Garrofer. Es
tractava d’actuar sobre una finca que comptabilitzava uns 9.035 m2, aproximadament, dels quals se’n destinaven a vials un total de 2.823 m2,
que equivalia al 31,39 % del solar.
A la sessió municipal de l’11 d’octubre d’aquell any, Bonaventura Mas va lliurar oficialment a l’Ajuntament un projecte d’urbanització que ordenava la seva propietat just a l’extrem dels carrers de Sant Domènec i Alba, dues vies que –per altra banda- havien de prolongar-se i entrellaçar aquella nova promoció amb la zona ja consolidada. Aquest expedient va ésser redactat pel mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, que va
preveure de situar una plaça hexagonal (actual del Nord), d’on eixien quatre nous carrers (Nou de Sant Antoni, Sant Adolf, Aden i Sant
Bonaventura) i dues vies paral.leles al límit de la seva finca (Huguet i Mas, aquest darrer sense executar-se), així com dues prolongacions que
connexionaven amb els carrers de Sant Domènec i Alba.
L’esmentat planejament va obtenir la seva aprovació inicial el 8 de novembre de 1882, amb la condició expressa que la prolongació del carrer de
Sant Domènec hauria de comptar amb una amplada de 6 m. Així, al ple del 20 de desembre s’acordà d’aprovar definitivament “el ensanche de
aquella parte de la población y que el interesado cede al público sin ninguna clase de indemnización el terreno que se destinará a calles y Plaza”.
Sens dubte, el carrer d’Huguet era la via urbana de menor importància dins l’estructura viària d’aquell pla d’ordenació, ja que Bonaventura Mas
tan sols disposava de 35 metres en el límit est , a partir del carrer Nou del Garrofer. No obstant això, l’alineació assenyalada al plànol serviria
perquè –anys després- hom prolongués aquest carrer a partir del plànol de Pere Pascual, fins a trobar la connexió del carrer de Jaume Gras.
Qui finalment va confegir l’actual arrenglerament fou, en primer lloc, l’arquitecte provincial Martí Sureda i Deulovol, que l’any 1883 va dissenyar les diferents comunicacions de les noves vies urbanes del sector est de la població, respecte al traçat de la carretera provincial de
Girona. D’aquesta manera, hom definí els enllaços parcials dels carrers de Santa Llúcia, Sant Adolf i futurs de l’Iris i d’Antoni Ferrer, alhora que
va prolongar parcialment el carrer d’Huguet.
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Tres anys després, l’Ajuntament va acordar a la sessió del 10 de febrer de 1886 d’encarregar, amb caràcter d’urgència, al mestre d’obres Pere
Pascual “el conveniente enlace y comunicación de las calles de Santa Lucía y de Huguet y prolongación del Alba, con la carretera de Gerona,
por las continuas construcciones y ensanche de la población que por allí se extiende, sobre la base del proyecto del arquitecto provincial Sr.
Sureda”.
No seria fins a la redacció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), en què es definiria la configuració final del carrer
d’Huguet, en decidir d’allargar-lo des del carrer Antoni Ferrer –projectat anteriorment per Martí Sureda- fins a trobar el carrer de Jaume Gras.
Les seves rasants, però, varen quedar fortament condicionades per les diverses actuacions urbanístiques anteriors, que no varen arribar a
entreteixir prou bé els nivells de les calçades d’aquells carrers.
Com a mostra de tot això, a mitjan segle XX, el veïnat encara es queixava que no eren suficientment transitables alguns vials d’aquest sector.
Al setmanari Àncora del 4 d’octubre de 1956, el cronista local va recollir les demandes d’aquells ciutadans que clamaven per a la urbanització dels carrers, i va escriure: “Falta pues, para que dicha calle de San Adolfo sea transitable para peatones y vehículos, que el desnivel del piso
entre ella y la calle de Huguet sea rebajado por quien proceda”.

H
Huguet

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer d’Huguet va ser aprovat a la sessió del 17 de gener de 1883, formant
part d’un conjunt de noves denominacions per als carrers projectats dins l’àmbit de la urbanització de la finca de Bonaventura Mas. Aquestes
designacions -força particulars- varen ésser proposades pel mateix promotor i acceptades en ple per l’Ajuntament, fet que demostra que molts
propietaris cedien gratuïtament els terrenys destinats a vials, a canvi de batejar-los amb les definicions que creien més adients per a ells.
Aquest és el cas de tots els noms dels carrers que formaven l’actuació urbanística de l’hisendat Mas, que imposà –en certa manera- unes titulacions molt personals i partidistes, disfressades algunes d’elles en anteposar-li l’adjectiu de sant, com el carrer de Sant Bonaventura, que en
realitat feia esment al seu nom de bateig, o el del carrer del Mas –exclòs ja al Pla de Reforma de
Guitart- i que es referia clarament al seu cognom. Altres nominacions d’aquest vials, com el de Sant
Adolf, Nou de Sant Antoni i Aden, estan estretament lligats amb el patronímics o activitats d’aquest mateix personatge.
El carrer d’Huguet, doncs, particularitza el cognom de la seva segona esposa, Antònia Huguet. Anys
abans, Bonaventura Mas havia enviduat de Francesca Gorgoll i Agustí, germana de Teresa Gorgoll,
a qui la ciutat té dedicada també una via urbana i que, alhora, estava casada amb Pere Mas i
Calzada, germà de l’hisendat Bonaventura.
Antònia Huguet i Keer (Barcelona 1818-Sant Feliu de Guíxols 1885). Filla d’Antoni Huguet i de
Jurba Keer, residents a Barcelona. Antonia Huguet es maridà amb Bonaventura Mas i Calzada, però
no tingueren descendència.
Poca cosa sabem de la seva personalitat ni de les activitats socials que portà a terme a Sant Feliu.
No obstant això, per diversa documentació notarial i municipal, coneixem l’arribada a la nostra
població de quatre dels seus germans: Josep Huguet i Keer, pintor artístic barceloní que es va casar
amb Maria Mas i Gorgoll, neboda carnal de Bonaventura Mas. (L’any 1897, Josep Huguet va formar
part de la primera secció per a escollir la Junta Municipal de Sant Feliu). Filomena Huguet, casada
amb Manuel Català, amb qui tinguè un fill, Martí; així com els dos germans menors Antoni i Aleix.
Panteó d’Antonia Huguet al cementiri municipal.
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Malgrat que Antònia Huguet va ser nomenada pel seu marit hereva universal usufructuària de tots els seus béns, segons es desprèn del seu
testament que signà davant el notari Joaquim Sala i Martí, en data 25 d’octubre de 1881 -sempre i quan no contragués un nou matrimonihem de creure que, amb anterioritat al seu enllaç i com a membre d’una distingida família de Barcelona, gaudia d’una folgada posició econòmica i social. Així ens ho donen a entendre els poders notarials que va conferir l’any 1877 a Rafael Baster i Llagustera, agent de canvi guixolenc domiciliat a Marsella, perquè li representés els drets i les accions que hom pogués vendre d’un títol valorat en 4.000 francs francesos de
venda anual, assenyalats amb el número 24.757 de venda francesa i al 3 % departamental, que havia adquirit particularment a nom de
“Huguet, Antonia, femme de Mr. Bonaventura Mas”, el 19 d’abril de l’any anterior a Marsella.
Antònia Huguet i Keer va morir a Sant Feliu de Guíxols, el 25 d’agost de 1885 a l’edat de seixanta-set anys.

Nom del carrer:

Indústria

H

Inici: port comercial (en projecte). Actualment s’inicia al carrer de Santa Margarida.
Final: plaça de l’Empordà (en projecte). Actualment finalitza al carrer de Sant Isidre.

I
Huguet + Indústria

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,80 m. Al final: 5,62 m.
Llargada del carrer: 56 m (en projecte 355 m) Amplada del carrer: 6 m
(en projecte 17 m)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: gener 1871
Edificis industrials: Fàbrica Llagustera (1871), després Vinyes i Cia. (1871) i
Casa, Huygen i Cia (1884). Propietari: Daniel Llagustera i Baster; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: L’actual disposició del carrer de la Indústria, alineada a la riera de Tueda entre els carrers de Sant Isidre i de Santa Margarida, pràcticament no té res a veure amb l’alineació que li va donar
l’arquitecte Guitart al seu Pla de Reformes i Millores de l’any 1897. De fet, aquest tècnic havia previst dotar a la població d’una important via
de penetració central de 15 metres d’amplada, amb inici a la platja de Calassanç i que, amb la rectificació del curs de la riera de Tueda i el
posterior cobriment, s’havia d’entrellaçar amb la plaça de l’Empordà i el sector de l’estació del ferrocarril. Amb aquest desplaçament del torrent,
doncs, s’ampliava l’illa constructiva del carrer de Sant Isidre, alhora que feia avançar també la línia de façana del que avui coneixem com a
carrer de la Indústria.
L’origen de la problemàtica d’aquest vial s’ha cercar en l’edificació il.legal que va realitzar l’any 1871 Daniel Llagustera en bastir una fàbrica de suro
entre els carrers Sant Isidre-Indústria-Santa Margarida, que va privar de prolongar la travessia de la Barceloneta amb la de Sant Isidre, talment com
s’havia previst al Pla Geomètric de Josep Gallart de l’any 1858 (per a més informació vegeu el capítol dedicat a la travessia de la Barceloneta).
Aleshores, en quedar un espai lliure entre la façana est de l’edifici industrial de Daniel Llagustera –que actualment és la calçada del carrer de
la Indústria- i el llit de la riera de Tueda, els veïns del sector varen començar a circular-hi per a desplaçar-se cap al carrer de Sant Isidre i de
la Processó (actual Joan Maragall). D’aquesta manera, quan Guitart va projectar el seu Pla de Reforma, donà l’amplada de l’illa edificatòria fins
alinear-la al nou vial de comunicació general, que anomenà carrer de la Indústria (Calassanç-plaça Empordà).
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Com que aquesta planificació va ésser anul.lada l’any 1905, aquell camí provisional plaçat entre la fàbrica i la riera de Tueda va esdevenir forçosament l’únic pas del veïnat, fet que va provocar –amb el temps- que s’adoptés oficialment com a carrer, a manca d’una nova ordenació.
Haurien de passar vuitanta-vuit anys perquè l’actual planejament de la ciutat (arquitecte Ricard Pié i Ninot, 1985), molt més restrictiu que el seu predecessor, reoficialitzés la idea primitiva de l’arquitecte Guitart, i preveiés la mateixa alineació per aquest vial. En canvi, l’ampliació de les illes edificatòries
dels carrers de Sant Isidre i l’actual de la Indústria amb la riera de Tueda, tot i prendre el mateix arrenglerament, fou destinada a zona verda pública.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de la Indústria va ésser aprovada a la sessió del 30 d’octubre
de 1896, formant part de les noves vies d’eixample del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart. El seu nom fa referència al conjunt
d’activitats que es dediquen a la transformació de les matèries primeres mitjançant maquinària. La industrialització de Catalunya s’ha de considerar una obra col.lectiva, com molt bé diu Francesc Cabana a la seva obra Fàbriques i Empreses. De fet quan les circumstàncies polítiques
ho varen permetre, es desenvolupà un considerable potencial humà que, treballant en el sector industrial, trobà un major benestar.
Malgrat això, crec que la designació de carrer de la Indústria –en el cas de Sant Feliu- volia retre un cert homenatge a la indústria surera de
la població, que durant el darrer terç del segle XIX, amb l’anomenada “època bona del suro” havia transformat el model tradicional de la vida
dels guixolencs. Sens dubte, les fàbriques de manufactures del suro domiciliades a la vila, com la Bucknall, Perdrieux, Bender, Pecher, J. Rovira,
Ferrer, Ribas i Cia., Vinyas i Cia., J. Batet, Vilaret, Estrada i Cia., T. Brugada i Cia., i tantes d’altres, conjuntament amb els seus treballadors i treballadores, foren els indiscutibles protagonistes d’aquest beneficiós canvi. Sense el seu esforç, doncs, de tots i cadascun d’ells, la transformació industrial de la nostra vila-ciutat no hauria estat la mateixa.

I
Indústria + Iris

Nom del carrer:

Iris

Inici: carretera de Girona Final: carrer d’Aden

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,47 m. Al final: 34,61 m.
Carrers que hi conflueixen: Huguet
Llargada del carrer: 162 m. Amplada del carrer: 6 m (El Pla General actual
(1985) preveu una amplada de 12 m).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 de
maig de 1889.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: maig 1889
Edificis industrials: Fàbrica Cateura (1889). Propietari: Sebastià Cateura i
Freixenet; tècnic: no consta (despés de Rafael Valls i Martí (1906) i d’Arabia
germans (1908)

Configuració urbanística: El carrer de l’Iris va quedar reflectit per primera vegada al plànol redactat per l’arquitecte provincial Martí
Sureda i Deulovol, l’any 1883. Aquest tècnic va projectar les diverses connexions de les noves vies del sector est de la població, respecte al
traçat de la carretera provincial de Girona i a l’alçada dels actuals carrers de Santa Llúcia, Sant Adolf i Antoni Ferrer, que havien d’enllaçar
amb els vials de la urbanització de Bonaventura Mas (plaça del Nord, Aden, etc.).
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Fonamentant-se en aquest projecte, l’ajuntament guixolenc va acordar a la sessió del 10 de febrer de 1886, d’encarregar al mestre d’obres Pere
Pascual l’estudi tècnic per a la connexió dels carrers de Santa Llúcia, Sant Adolf, Huguet i prolongació de l’Alba –en realitat una nova via sense
executar que havia d’anar paral.lela i entremig dels carrers d’Aden i Huguet- per tal de resoldre definitivament la problemàtica de l’eixample
d’aquest sector.
Ambdós projectes eren pràcticament calcats l’un de l’altre, pel que fa a les alineacions del carrers. A diferència, però, del de Pere Pascual hi
marcava les ulteriors edificacions que motivaren aquest urgent planejament. A més, tant el carrer de l’Iris com el d’Antoni Ferrer es van prolongar en direcció a l’Alba i hom preveié de deixar-los iniciats per a una posterior unió amb el carrer d’Aden.
D’aquesta manera, la corporació municipal va aprovar definitivament el plànol d’alineacions del sector est de la carretera provincial, al ple del
24 de setembre de 1886. No seria fins a l’any 1889 que, a instàncies de Ramon Geronès, que havia sol.licitat de construir un habitatge plaçat
al nou carrer projectat, entre les propietats d’Antoni Mascort i Francesc Daura, es decidí de col.locar un pas a nivell just en la intersecció d’aquesta nova via i la carretera de Girona.
Anys després, el Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, acabaria de definir l’actual via urbana, en conferir-li la seva prolongació fins
a connectar amb el carrer d’Aden.

Iris

I

Origen i significat del nom del carrer:

Quan Ramon Geronès va sol.licitar, en data 15 de maig de 1889, de construir una casa
de planta baixa i pis “en la calle sin nombre al lado de la carretera y entre las propiedades de los señores Mascort i Daura”, va provocar que
ràpidament l’Ajuntament li designés un nom. A la sessió municipal del 17 de maig d’aquell any, la corporació local va donar la titulació de
“calle de Iris” al vial projectat al plànol d’alineacions de Pere Pascual.
No obstant això, si bé és cert que en cap moment no s’esmenta el perquè del seu significat, encara que hom pugui pensar que el seu nom faci
referència a la coloració de l’arc de Sant Martí, la seva veritable denominació té una altra connotació força diferent al fenomen meteorològic.
Tot va començar quan el propietari dels terrenys confrontants amb la carretera provincial de Girona i
el carrer de santa Llúcia, Antoni Mascort i Maury va demanar -pel mes de gener de 1883- d’obrir un
nou carrer dins de la seva propietat en direcció cap al carrer de Sant Domènec (carrer de Sant Adolf
entre la carretera i Huguet) i, d’aquesta manera, poder edificar un habitatge. Amb la corresponent
autorització de l’Ajuntament, Mascort va començar a bastir un edifici de planta baixa i pis, en un lloc
on privava de prolongar convenientment l’angle obtús d’unió entre el carrer de Santa Llúcia i la carretera provincial; fet que va provocar la suspensió immediata d’aquelles obres. Fou aleshores quan l’arquitecte provincial Martí Sureda va presentar el plànol d’alineació de l’eixample est de la carretera
(març 1883), que preveia de solucionar el vèrtex de connexió que s’hauria format en la bisectriu de les
prolongacions dels carrers de Santa Llúcia i Sant Adolf, i decidí de configurar una mena de petita plaça
que limitava amb la carretera provincial, d’una amplada total de 20 metres. (Vegeu per als aspectes
urbanístics els capítols dedicats als carrers de Sant Adolf i Santa Llúcia).
L’ajuntament en ple va acceptar la nova alineació de l’arquitecte Sureda, i decidí d’indemnitzar Mascort
amb la part de la construcció que quedava afectada per la nova ordenació. Així, a la sessió del 24 de
febrer d’aquell any, es va contractar Pere Pascual per tal que valorés econòmicament aquella taxació.
Això, però, va condicionar necessàriament l’emplaçament de les posteriors construccions i, tres anys

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

313

després, el veí confrontant amb Mascort, Ramon Tauler, va manifestar la seva disconformitat al plànol redactat per Sureda, en considerar que
se li assenyalava un excés de vies urbanes dins de la seva propietat. De fet, el que pretenia Tauler, que amb anterioritat a aquest afer ja havia
cedit gratuïtament una part del seu terreny per a l’allargament del carrer de Santa Llúcia, era que se’l tractés de la mateixa manera que a
Mascort. És a dir: que se li expropiessin els metres de carrers que hom preveia d’emplaçar a la seva finca. Per això, reclamà dues mil pessetes
en concepte d’ocupació pública i, així, no fer oposició a l’aprovació del projecte.
A la vista d’aquesta greu problemàtica, el consistori va demanar a Pere Pascual que confeccionés un nou plànol, basant-se en l’anterior de Sureda.
Aleshores, Mascort va reclamar l’informe del governador civil de la provícia, i Tauler l’acusà directament d’haver provocat una situació en què
resultava directament perjudicat. Finalment, després d’acalorades discussions, hom pogué arribar a un acord satisfactori per a les tres parts.
El cert és que l’expedient administratiu no es resoldria fins a la sessió del 10 d’agost de l’any 1892, després de intervenir l’arquitecte Guitart i
l’enginyer Ramon Otzet, que modificaren definitivament aquella alineació.
Doncs bé, la designació de carrer de l’Iris –que va configurar-se al plànol com a resultat de la impossibilitat de connectar els carrers de Santa
Llúcia i Sant Adolf amb la carretera de Girona, tal com ho havia previst Sureda – fa particularment esment al que hom anomena “Iris de pau”,
que s’utilitzava jurídicament quan una persona o estament -en aquest cas les tres parts implicades, Mascort, Tauler i l’Ajuntament- s’avenien
a apaivagar greus esdeveniments i discòrdies. Sens dubte, la definició d’Iris de pau està directament lligada en l’acció d’influir determinadament en la finalització d’algun greu problema social. Molt especialment, als Manual d’Acords municipals, es va deixar prou clar que el seu
nomenament no era “calle del Iris”, sinó “calle de Iris”.

I
Iris + Isabel Galceràn

Nom del carrer:

Isabel Galceran

Inici: carrer de Castell d’Aro Final: carrer Doctor Presas

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 39,92 m. Al final: 31,55 m.
Llargada del carrer: 63 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al padró de veïns de l’any
1930.
Altres denominacions: Passatge de l’Àngel (1908), Portal de l’Àngel (1910)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre 1906

Configuració urbanística: La formalització de l’actual carrer d’Isabel Galceran va venir determinada per la necessitat d’harmonitzar
i resoldre urbanísticament l’extensa illa constructiva que restava emplaçada entre els carrers de Castell d’Aro, Dr. Presas i Cabanyes, situats a
la zona nord de l’eixample de la població.
Si bé durant la redacció del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, que redactà l’arquitecte Guitart l’any 1897, hom va procurar d’acomodar
tota classe d’interessos particulars, sempre i quan no anessin en detriment del col.lectiu general, en canvi no es va considerar convenient de
detallar una problemàtica d’àmbit privat -com ho era la construcció de cases en una illa que no gaudia d’un accés públic- i que existia al sector annex del camí de la Vall d’Aro.
El cert és que fins al 16 de juliol de 1906 -estant ja en desús el Pla Guitart- Isabel Galceran no va presentar a la corporació local un projecte
de passatge d’ús privat o particular que va redactar l’arquitecte Ildefons Casamor. D’aquesta manera, l’ordenació de l’illa quedava dividida per
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un carrer de sis metres d’amplada i un pendent del 8 %, que connectava els carrers de Castell
d’Aro i del Dr. Presas. Casamor justificava aquesta actuació en voler cercar per aquelles cases
existents “de escasa superfície y habitadas por clases menestrales”, els beneficis més adients
per a la higiene i comoditat d’aquells treballadors. Sens dubte, aquest tècnic considerava que
dividir aquella illa de forma triangular, cosa que dificultava l’aprofitament racional del sòl,
facilitava una evolució constructiva més correcta per al sector.
Així, en data 28 de juliol, l’arquitecte Guitart va informar que, prèviament a l’autorització, calia
exposar l’expedient al públic per a les possibles reclamacions. Curiosament, però, després de
realitzar tots els requisits administratius que marcava la llei, l’Ajuntament va acordar a la sessió del dia 13 de setembre, que l’arquitecte asessor –en aquest cas ho era General Guitartinformés el corresponent projecte. I dic curiós perquè l’informe tècnic que el va acompanyar
no era de Guitart, sinó d’un tal General Quintana (?), datat a Barcelona el 15 d’aquell mes.
Les seves conclusions, tot i ésser correctes i coherents urbanísticament, compten amb una gran
quantitat de faltes d’ortografia de caire elemental per a un facultatiu de la talla d’un arquitecte. No obstant això, en aquesta resolució hom considerà l’esmentada via com un passatge d’ús
privat, que l’havia d’urbanitzar la propietària. Alhora, establí l’obligació d’instal.lar unes portes
de ferro a cada extrem “para que se cierren todos los días al anochecer y no se abran hasta
después de la salida del sol”.
Aquest expedient fou aprovat definitivament a
la sessió municipal del 16 d’octubre de 1906.
Així, la primera construcció que va bastir-se amb la nova normativa, va ésser l’habitatge promogut per l’empresa constructora Brusi i Labrús i Cia, el mes d’octubre d’aquell any, amb l’edificació de dos habitatges de planta baixa.

Isabel Galceràn

I

Origen i significat del nom del carrer: Inqüestionablement,

la definició de carrer
d’Isabel Galceran –apareguda oficialment per primera vegada al padró de veïns de l’any 1930fa explícita referència al nom i cognom de l’antiga propietària dels terrenys on se situa aquesta via urbana de la ciutat: Isabel Galceran i Bartra (Sant Feliu de Guíxols 1835-1910). Filla de
Jaume Galceran i Guillem, de Torroella de Montgrí i de Teresa Bartra i Bagès, natural de
Figueres. S’esposà amb l’hisendat guixolenc Àngel Patxot i Fortó, que havia heretat la finca de
l’avi matern Feliu Fortó, a l’inici del camí de la Vall d’Aro. Inicialment, però, tot i no tenir cap
designació oficial, se’n digué popularment carrer i passatge de l’Àngel, així com també Portal
de l’Àngel, en al.lusió al nom del propietari.

Isabel Galceran i Bartra.
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Nom del carrer:

Jacint de Pau

Inici: carretera de Tossa Final: sector de Monticalvari (parcialment obert.
Hom preveu d’unir-lo amb el del Montjoi)

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,25 m. Al final: 13,35 m.
Llargada del carrer: 120 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: pels volts de l’any
1885.
Edificis industrials: Fàbrica Bender (1885?). Propietari. H. A. Bender i
Fills; tècnic: no consta. Ampliacions posteriors (1906); tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La definició urbanística del carrer de Jacint
de Pau es pot considerar força recent dins del teixit urbà del sector antic del
monestir, ja que es tracta d’una via urbana que va néixer com a conseqüència de l’establiment industrial de la companyia surera -d’origen alemany- anomenada H.A. Bender i Fills, que l’any 1882 va adquirir la major part de la finca propietat de Francesc Poujarniscle i Parent.
Tot i amb això, amb anterioritat en aquesta construcció –acantonada al carrer del cementiri nou i que actualment és el primer tram de la carretera de Tossa- hi havia antigament un corriol que voltava aquella heretat que, fins a l’any 1860, havia estat propietat de l’hospital de la Santa
Creu de Barcelona.
Durant la redacció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), aquest tècnic va
preveure de continuar les alineacions que, anys abans, havien establert tant Bender com Joan
Ferrer i Gordis, amb la construcció d’un habitatge situat a l’altra cantonada de la fàbrica.
Amb aquesta nova alineació, doncs, que tècnicament enfilava cap amunt fins a trobar el carrer de
Joan d’Àustria (avui del Montjoi i parcialment obert), es varen començar a construir diversos habitatges a partir de l’any 1900. L’estructuració final, però, vindria donada per l’ampliació de les
dependències de la fàbrica Bender l’any 1906, que s’arrenglerà tot seguint la línia oficial dissenyada per Guitart.

J
Jacint de Pau

Origen i significat del nom del carrer:

El nom que identifica aquesta via de la ciutat
fa referència al suposat guixolenc Isidor Jacint de Pau (Sant Feliu de Guíxols, segle XVII?- ?) que
va detentar el càrrec de secretari del rei d’Espanya i també del nunci de Roma a Madrid. Així ho va
escriure per primera vegada Josep Andreu i Vila, en el seu Manifiesto de la verdad y vivo dibujo de
la antigua y real villa de San Feliu de Guíxols, a los 12 de mayo de 1671, on emparentava Jerònim de
Pau i Abrich, sergent major a la guerra de Flandes, i Pau Abrich, senyor de la casa i castell d’Abrich,
amb Ildefons Jacint de Pau.

Detall d’una finestra al carrer.
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No obstant això, aquest autor no indica ni els anys en què Jacint de Pau va ocupar tan alta dignitat, ni tampoc el rei que aleshores regia el
destí d’Espanya. L’única dada concreta és la que ens situa en el període de la guerra de Flandes: “Jerónimo de Pau y Abrich, sargento mayor a
las ordenes de S.M. Católica en Flandes, tuvo tres sobrinos”, un dels quals diu que és Jacint de Pau.
Si considerem que la crisi dels Països Baixos va començar amb l’organització del tribunal de la sang l’any 1566, que va crear el temible duc
d’Alba, i no hi hauria un reconeixement de la independència de les Províncies Unides fins a la pau de Münster de 1648, podem circumscriure
un probable espai de temps per a situar aquest personatge. Malauradament, cap més autor no ens dóna referències concretes sobre la seva
personalitat, i tan sols algun d’ells es dedica a esmentar les dades publicades per Andreu.
D’aquesta manera, de les consultes realitzades a l’arxiu parroquial de la ciutat, el cognom de Pau el trobem registrat per primera vegada el
mes d’agost de l’any 1612, quan fou batejat Esteve Antoni i Joan de Pau, fill d’Esteve i de Maria. Pocs anys després, aquest mateix matrimoni
va tenir tres fills més: Isabel Jerònima Antònia (2-I-1614), Joan Esteve i Gaspar (8-II-1616) i Joan Esteve i Bonaventura (21-VIII-1620).
No he trobat cap partida de baptisme ni de defunció que faci referència a Isidor Jacint de Pau, a excepció del naixement de Rafael Miquel
Isidor de Pau (19-5-1675), fill de Miquel de Pau, treballador, i de Maria. En una anterior partida de baptisme d’un altre fill, l’any 1673 diu que
vivien en una casa prop de Bujonis. Molt probablement es refereix a la que avui resta enderrocada als peus de la carretera de Pedralta, un cop
s’ha passat Santa Escolàstica, i que era anomenada Can Miquel de Pau.

Jacint Verdaguer

Jacint de Pau + jacint Verdaguer

Nom del carrer:

J

Inici: rambla d’Antoni Vidal. Final: carrer de la Creu.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,27 m. Al final: 4,06 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Llorenç, Sant Domènec i Sant Antoni.
Llargada del carrer: 126 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 de juny de 1902.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Carrer Estret (1806-1867)
Tram parcial de carrer entre la rambla A. Vidal i carrer de la Creu. Carrer Estret del Centre (1867-1902).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici-meitat del segle XIV.
Construccions característiques: Núm. 7. Casa Buxó (1881). Propietari: Jaume Buxó i
Andreu; tècnic: Jaume Amat, mestre d’obres. Núm. 24-26 Can Casas (posterior 1931); tècnic:
Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm. 27-31 Casa Ararà (reforma 1926) Propietari: Simó
Ararà i Planellas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: La disposició de l’actual carrer de Jacint Verdaguer va estructurar-se a partir de la segona gran expansió urbanística que va experimentar el nucli medieval guixolenc, entre final del segle XIII i començament del XIV. D’aquesta manera, aquell àmbit territorial
situat entre el carrer de Joan Goula fins a la rambla d’Antoni Vidal (d’oest a est) i des de la placeta de Sant Joan al Passeig del Mar (de nord a sud) va originar que s’establís –ràpidament- un nou
assentament urbà que hom coneixeria com a raval de Tueda.
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La primera ordenació constructiva d’aquesta barriada, tot arrenglerada al llarg del mur de Llevant (rambla A. Vidal), s’estenia longitudinalment
entre el que avui és el carrer de la Rutlla i el passeig del Mar, i fou inventariat al fogatge o cens cadastral de l’any 1360, on se censaren catorze habitatges.
Aquest primitiu establiment, però, va quedar aturat per la pèrdua constant de demografia humana, principalment a causa de la temible pesta
dels anys 1344 i 1362, que incidiria fonamentalment en el creixement urbanístic de la població, pràcticament durant els dos segles següents.
No seria fins al segle XVII que la vila guixolenca iniciaria un cert augment del sòl constructiu, per la bonança de l’agricultura i el feineig dels
artesans, bàsicament durant els dos primers decennis d’aquell segle. Això va permetre de definir aquella primicera filera de cases, alhora que
es deixaren espais concrets en previsió d’una connexió viària amb els carrers de la muralla. Amb aquesta actuació, es varen definir els
començaments de les prolongacions dels actuals carrers Major (del raval de Tueda) i Jacint Verdaguer, que necessitarien tota una dramàtica
centúria –sequeres, escassetat d’aliments, pesta i guerres- per a completar-ne la configuració, pels volts del primer terç del segle XVIII. Així,
hom podria dir que el carrer Verdaguer restava pràcticament format a principi de l’any 1730.
Urbanísticament, el seu traçat original -a excepció del que afrontava amb el carrer dels Arbres (rambla d’Antoni Vidal) i que fou modificat l’any
1838- ha estat respectat per gairebé tots els facultatius que han intervingut a la nostra població. El Pla Geomètric de Josep Gallart (1858) tan
sols féu avançar una part de l’alineació afrontant amb la rambla, i l’arquitecte Guitart, al seu Pla de Reforma i Millores de Sant Feliu (1897),
va polir uns insignificants cinquanta centímetres de l’alineació original del sector sud, entre la rambla d’Antoni Vidal i la segona cantonada
del carrer de Sant Llorenç.

J
Jacint Verdaguer

Origen i significat del nom del carrer:

Antigament, el carrer Estret s’emplaçava des de la riera del monestir (actual avinguda de Juli Garreta), fins a trobar el carrer de la Creu i, per tant, aleshores era considerat com una sola via urbana. Oficialment, el tram
de vial que actualment coneixem com a Jacint Verdaguer, va denominar-se carrer Estret a partir del cadastre de l’any 1806, tot i que no
fa cap diferenciació entre l’Estret d’una banda del carrer dels Arbres ni el de l’altra. No obstant això, hem de considerar-ho així, perquè
l’administració local va deixar de designar, en aquesta contribució territorial, la titulació de raval de Tueda, a totes aquelles vies urbanes
que s’estenien més enllà del Portal del Peix, en direcció a l’est. D’aquesta manera, varen
començar a aparèixer identificacions oficioses de carrers com els de Llifons (Sant Roc),
Sant Ramon, d’en Querca (Algavira), d’en Muntaner (Creu), de Sant Antoni, etc., que als
llibres d’esposoris parroquials i a les escriptures dels notaris feia anys que ja s’empraven.
A partir del padró de veïns de l’any 1867, hom decidí de distingir aquesta llarga via amb
dues designacions per als dos trams: l’anomenat carrer Estret Antic, que és l’actual
carrer Estret, i el titulat Estret del Centre, que avui identifiquem amb el de Jacint
Verdaguer, malgrat que l’amplada d’un i altre carrer variava d’un a dos metres de
diferència.
Aquesta denominació de carrer Estret del Centre va restar vigent fins a la sessió municipal
del 17 de juny de 1902, en què es proposà de “designar la calle Estrecha del Centro para
ser substituida su rotulación en placa de hierro esmaltado por el nombre de Mossèn Cinto
Verdaguer”.
Jacint Verdaguer Santaló
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Jacint Verdaguer i Santaló (Folgaroles, Osona, 1845- Vallvidrera, Barcelona 1902). Poeta i escriptor d’origen humil, va cursar la carrera eclesiàstica al seminari de Vic i, de ben jove, guanyà els primers premis a diversos jocs florals. Col.laborà en diverses publicacions com en Lo Gai
Saber, l’Avenç, La Veu de Catalunya o Joventut, entre d’altres. Hom pot considerar aquesta època com la més esplendorosa i representativa de
l’autor, amb l’edició de l’Atlàntida (1877), Idil.lis i cants mítics (1879), Cançons de Montserrat (1880 i 1889), Canigó (1886) o Pàtria (1888).
La seva particular i activa vida –mancat de bona salut, l’aconsellaren de canviar d’aires, motiu pel qual deixà la parròquia de Vinyoles i s’embarcà durant dos anys (1874-76) com a capellà del vaixell Guipúzcua, que cobria la línia regular entre Barcelona i l’Havana- repleta de profundes experiències personals i amb quantioses obres caritatives, el va deixar pràcticament a la ruïna econòmica.
S’enemistà amb el bisbe de Vic per haver-se qüestionat tots els anys espirituals de la seva existència, després de retornar d’un viatge a Terra
Santa que el va trasbalsar enormement, fins al punt d’arribar a exercitar la pràctica de l’exorcisme. Allunyat de Barcelona, va residir durant
dos anys a la població de Gleva (Osona), on es dedicà gairebé exclusivament a escriure.
Jacint Verdaguer fou rehabilitat l’any 1898 i els seus darrers anys els passà com a beneficiat de l’església de Betlem de la ciutat comtal. Després
de la seva mort es publicaren tot un seguit d’obres, de les quals cal destacar Al cel (1903), Rondalles (1905), Càntic dels cants (1907), Prosa
florida (1908) o Jovenívoles (1925).

Jaume Gras

Jacint Verdaguer + Jaume Gras

Nom del carrer:

J
Inici: carrer d’Hernan Cortés. Final: carrer d’Aden - plaça de Girona

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 31,79 m. Intermèdia: 36,34 m. Al
final: 50,45 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carretera de Girona, Huguet, Madrid
i travessia de Jaume Gras.
Llargada del carrer: 214 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre 1898

Configuració urbanística:

La formació del carrer de Jaume Gras va
quedar determinada per la redacció del Pla de Reforma i Millores de Sant Feliu,
aprovat l’any 1897, dins de la zona de l’eixample nord de la població.
Bàsicament, la funció viària restava estretament lligada a connectar els sectors nord-oest -on hi havia aleshores el tram superior del carrer
d’Hernan Cortés- amb l’eix central de la carretera provincial de Girona i, des d’aquí, unir aquest vial amb l’extrem de la part nord-est del carrer
d’Aden.
D’aquesta manera, l’arquitecte Guitart va poder resoldre urbanísticament l’enllaç constructiu de diverses illes urbanes que, amb l’establiment anterior d’una sèrie d’urbanitzacions a la zona alta del terme municipal, havien condicionat considerablement el teixit urbanitzable d’aquest sector.
La disposició viària, però, no va restar mancada de la problemàtica general que solia generar-se quan hom volia construir. Així, la finca més
important per on es traçava l’alineació era propietat d’Àngela Duran, que hi posseïa una petita casa amb era per a batre i que impossibilitava
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una correcta connexió amb la carretera provincial. Tanmateix, pel damunt del carrer d’Huguet i en direcció al d’Aden, s’havien de travessar els
terrenys de la vídua d’Isidre Ferrer. No obstant això i la dificultat d’avenir-se per a replantejar l’esmentada via, la primera edificació que es va
bastir al carrer fou la promoció de tres cases de planta baixa, construïdes per l’empresa de Sant Feliu Subirana i Cia., el mes de febrer de l’any
1898, que s’acantonaria a l’extrem dels carrers de Jaume Gras i d’Hernan Cortés.
L’any següent, Fidel Cervera va alçar un habitatge afrontant amb la carretera de Girona i el carrer Jaume Gras. Amb la posterior delimitació de la
finca, es va privar durant molts anys d’accedir correctament a la part de la calçada que havia d’unir la pròpia carretera i el carrer d’Hernán Cortés.
Com en altres vies de la població, no va ésser gens fàcil d’arribar a l’obertura completa del carrer. S’haurien de gestionar nombrosos expedients de prolongació (novembre 1899), o cessions gratuïtes com la de Francesc Baraldés (gener 1902), per tal de definir alguns dels seus trams
i esperar, d’aquesta manera, que el desenvolupament constructiu pressionés urbanísticament per acabar la seva urbanització.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació d’aquest carrer fa especial referència al suposat mariner guixolenc Jaume
Gras (Sant Feliu de Guíxols, segle XV?-?). Segons una antiga tradició -de la qual no coneixem cap document fidedigne que confirmi els fets
que hom atribueix al nostre biografiat- Jaume Gras va ésser designat com a primer patró o protopilot de la galera reial que havia de conduir
el papa Adrià VI des del port de Tarragona fins a la costa italiana, en companyia de dotze cardenals i del príncep de Portugal. El 6 d’agost de
l’any 1522 l’expedició es féu a la mar, però ben aviat es trobà amb un fortíssim temporal. Gràcies a la perícia i al domini en l’art de la navegació de Jaume Gras, es pogué salvar la nau d’un previsible naufragi. Hom diu que després d’arrecerar-se a la badia de Sant Feliu, aquest experimentat marí va tenir l’honor d’allotjar a casa seva el sant Pare i tots els seus acompanyants.
No tenim, però, cap referència concreta sobre quan va néixer aquest personatge local, ja que el primer llibre de baptisme de l’arxiu parroquial
s’inicia el 1522, precisament l’any en què –segons la llegenda- Jaume Gras va fer la travessia amb el papa Adrià VI. Tampoc no disposem, de
moment, de cap document notarial que ens confirmi la seva existència a la població, així com de la corresponent partida de defunció, aquesta darrera tal vegada produïda fora de Sant Feliu.
Si comparem la biografia oficial del papa Adrià VI (Utrecht 1459- Roma 1523) amb les que glossaven els
fets de Jaume Gras, s’evidencien unes dades cronològiques força semblants. Així, és documentalment provat que Adrià Floriszoon, per aquelles dates bisbe de Tortosa (1516-22), fou elegit papa el 1522 i s’embarcà
rumb cap a Itàlia, malgrat que no ho féu a la ciutat de Tarragona sinó a la de Barcelona.
Tanmateix, podem donat crèdit que aquest Papa va fondejar a la nostra badia entre el 7 i el 8 d’agost
de 1522, tal com ho escrigué el pare Alonso Cano, l’any 1606, fonamentant-se en una nota manuscrita de Toni Salvador, prevere de la vila en aquells temps: “En 8 de agosto 1522 años llegó a este puerto el Papa Adriano con once galeras y quatro vergantines y tomando tierra en San Feliu se vino a esta
Iglesia y se aposentó en la sala de la abadía de este Monasterio y aviendo ce....(cenado?) se volvió a
enbarcar a 9 oras de la noche y se fue a Roma llevando en sus galeras muchos marineros de San Feliu,
entre los quales avia uno que se llamava Sebastià Serralta, que era Patrón de la galera de Su Sd., y tuvo
por palacio y aposento suyo esta Sta. Casa”.
Contràriament a la tradició popular local, res no es diu sobre Jaume Gras. Ni en la declaració redactada pel prevere Salvador, ni en l’Itinerarium que va escriure P. Blai Ortiz, emparentat directament amb
el papa Adrià VI, i que l’acompanyà en la travessia cap a Roma. Cap d’ells no anotà les peripècies de

J
Jaume Gras

El papa Adrià VI s’allotjà l’any 1522 al
monestir de Sant Feliu.
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cap tempesta ni el perill d’enfonsament de la nau; un fet que, per altra banda, si hagués succeït i la perícia del guixolenc hagués estat determinant en el salvament, hauria quedat registrat en aquests documents.
De fet, la tradició va començar a conèixer-se amb un escrit de Salvador Ribas (1674), l’autor que va afirmar allò dels vuitanta capitans guixolencs
a la batalla de Lepant. Sortosament l’historiador Lluís Esteva ja es va encarregar, no tan sols de desmentir-ho, sinó de demostrar documentalment
la poca fiabilitat tant de Ribas com de Roig i Jalpí, que va fer aparèixer en aquest esdeveniment un tal “N. Gras” (aleshores, quan no es coneixia
el nom d’alguna persona, era costum d’anteposar-li al seu cognom la inicial N.) que va salvar Sa Santedat del naufragi, acompanyant-lo fins a la
badia de Sant Feliu. Quatre anys després, Roig i Jelpí (1678), recollint la declaració de Ribas, va afegir-hi “que lo hospedó magníficamente en su
casa, que tenia en la Real Villa de Guíxoles, patria suya, que por su medio se vió honrada con la presencia de un Pontífice Romano”.
S’hauria d’esperar fins a l’any 1831 en què el prevere Narcís Marsillach, a la seva Descripción geográfica e histórica de la real villa de San Feliu
de Guíxols, l’anomenés per primera vegada “Jaume Gras”, sense anotar d’on prenia aquesta informació, alhora que recollia les dades relacionades anteriorment per Salvador Ribas i Roig i Jalpí.
El cert és que la primera anotació que hom troba d’aquest cognom als llibres parroquials de la nostra ciutat apareix el mes de juny de l’any
1522, quan fou batejat un fill de “Francesch Gras e de madona Elisabet”. Vint anys després, quedaria enregistrat l’ofici i el domicili d’un camperol amb el cognom Gras: “als 8 de juliol de 1542 fou batejada Francesca filla del Sr. Entoni Gras pagès de Sans Amanç”. El mas d’aquesta
família és també relacionat al mateix llibre quan, l’any 1555, fou inscrit el bateig de “Ponç Gras, fill del Sr. Johan del Mas Gras, draper”.
Pel que sabem, a les darreries del segle XVII aquesta heretat era habitada per Pere Deulofeu, pagès del mas Gras del veïnat de Sant Amanç.
Així consta registrat a la partida de matrimoni del seu fill “Pere Deulofeu, jove, d’ofici oller” datada el 7 de juny de 1681. Anys més tard, aquesta finca seria inventariada a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729, concretament al recompte de terres i cases dels
sectors en disseminat, comptabilitzant aquesta edificació dues cambres habitables.

Nom del carrer:

Jecsalis

Jaume Gras + Jecsalis

J

Inici: plaça de Lluís Esteva i Cruañas. Final: carrer del Consolat.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,08 m. Al final: 20,82 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Castellar
Llargada del carrer: 60 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: estructurat dins del raval del monestir a mitjan segle XIV.

Configuració urbanística:

El carrer de Jecsalis, malgrat formar part del raval del Monestir, no ha estat mai una via de circulació
estructurada expressament per a la comunicació del veïnat d’aquest sector. Molt probablement la singular formació del seu irregular traçat,
costerut i encaminat cap als afores de la població, hagi estat la causa que -al llarg dels anys- no tingui una ordenació constructiva com la
resta dels vials que l’envolten. De fet, en tota la seva llargada, només hi ha dos habitatges que hi afronten directament, dels quals tan sol un
d’ells hi té l’accés principal.
Podem dir, doncs, que és una via urbana fonamentalment de pas per anar cap als paratges del Montjoi, Monticalvari i Vista Alegre, disposat
en forma de pas de vianants i que hom supera el pendent mitjançant la configuració de diversos graons en la seva calçada.
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Origen i significat del nom del carrer:

Quan, a la sessió municipal del 30 d’octubre de
1896, es va designar aquest carrer amb el nom de Jecsalis, formant part del conjunt de noves vies
urbanes del Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart, es feia explícitament sobre un dels suposats noms que en l’antigor hauria tingut la vila guixolenca.
D’aquesta manera, el pare Alonso Cano, que va escriure el Discurso general de este antiquísimo Castillo y
Monasterio de San Feliu de Guíxols l’any 1606, diu: “había una pequeña población llamada Iecsalis, fundada en la lengua de tierra que está entre los dos puertos”. El pare Cano es referia al promontori del Fortí
o punta dels Guíxols, on hi va haver el primer poblat estable d’aquests voltants. En canvi, l’eminent investigador González Hurtebise, en el seu Bosquejo histórico de la Villa de San Feliu de Guíxols (1905), reconegué que no tenia un criteri fix en la recerca d’aquesta difícil etimologia que se li plantejava. No obstant, assenyalà que li semblava lògic que del grec xetay§–que significa litoral marítim, terme del continent- derivés Guíxols, per transposició Jeisol i d’aquí Gísol, citat en un document de l’any 968 Jecsalis.
Lluís Esteva i Lluís Pallí, en el seu llibre Els llocs de la Vall d’Aro, Gissalis i el Monestir guixolenc 881-1999
(1995), ens donen una explicació més concreta de Iecsalis: El document de 17 de maig de l’any 968 del
diploma del rei franc Lotari a l’abat Sunyer el situa “en el lloc anomenat Iecsalis, molt probablement es refereix a Gissalis –anteriorment citat a l’any 961 i 962- i que per equivocació de l’amanuense escrigué Iecsalis”.

J
Jecsalis + Joan Casas, Ronda de

Nom del carrer:

Joan Casas, Ronda de

Inici: rambla de la Generalitat. Final: carretera de Palamós.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 35,79 m. Al final: 29,46 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: President Macià, Lluís Companys,
Barraquer (en projecte), Cervantes, Santa Teresa, Fortuny (en projecte) i
passatge Sobre Via.
Llargada del carrer: 550 m. Amplada del carrer: 16 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal de l’1
de febrer de 1980.
Altres denominacions: ronda del Ferrocarril (1896-1980)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre de 1902.

Configuració urbanística: L’actual ronda de Joan Casas –avui encara
sense executar-se convenientment- antigament era anomenada ronda del
Ferrocarril, i fou projectada com a vial de circumval.lació general del sector est, dins del Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart (1897).
La seva disposició urbanística anava paral.lela i limitant amb el traçat de la via del tren, tan bon punt sortia dels terrenys de l’estació i travessava l’extensa finca del marquès de Robert (actual plaça Gaziel-can Xarrampeina) per, poc després, fer-ho amb els de la vídua Carreró i
d’Octavi Patxot.
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Al llarg del seu recorregut, diversos carrers projectats dins l’eixample est del Pla Guitart s’anaven enllaçant amb aquesta nova ronda que, després d’un llarg camí, s’unia finalment amb la carretera de Palamós a l’alçada del carrer de Guifré.
En un futur immediat, l’adequació d’aquest important vial ha de donar la solució per a descongestionar l’intens trànsit que suporten els carrers
urbanitzats del sector, principalment el de Gravina, entre el tram de calçada Bourg de Péage i carrer del Rufo.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de ronda del Ferrocarril va formar part d’aquelles noves denominacions que havien
d’identificar els carrers de l’eixample o sòl apte per urbanitzar, projectat dins l’expedient del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, aprovat
l’any 1897. La seva titulació feia referència al traçat del ferrocarril de Sant Feliu a Girona, que s’havia inaugurat amb gran expectativa i solemnitat cinc anys abans.
Aquesta ronda parcialment oberta, però sense comptar encara amb la convenient urbanització, va ésser substituïda a la sessió municipal de
l’1 de febrer de 1980, per la designació de ronda de Joan Casas, el guixolenc que –juntament amb Enric Heriz- fou l’ànima de la construcció
del tren de Sant Feliu, així com de l’organització de l’exposició de Belles Arts de l’any 1892. Es feia finalment justícia en el nomenclàtor de la
nostra ciutat a un dels personatges locals que més va procurar que la seva població se situés en un dels llocs preeminents de la província. S’ha
de dir, però, que, mentre el seu tarannà social és digne d’esment, en canvi el seu pas per la política municipal, concretament durant el seu
segon mandat (1874-76) va ser força controvertit, en retirar un contenciós que havia iniciat l’ajuntament anterior, contra una edificació industrial que privava de prolongar la travessia de la Barceloneta (per a més informació vegeu el capítol dedicat a aquest carrer).
Joan Casas i Arxer (Sant Feliu de Guíxols 1839-1923). Industrial, polític local i batlle de la vila en tres ocasions: 1868-70, 1874-76 i 189194. Fill d’Antoni Casas, comerciant i de Teresa Arxer, va estudiar i treballar –segons Enric Bosch i Viola- a Londres, un fet poc usual, tot i que
es donava en algunes famílies benestants de la població (Daltabuit, Vilaret, Rovira, Greiner, etc.). De retorn a Sant Feliu, Joan Casas va situarse com a apoderat de la fàbrica de suro Sociedad Vinyas i Cia., domiciliada al carrer dels Arbres (actual Rambla d’Antoni Vidal), que era propietat de l’industrial Joan Vinyas i Genís. L’any 1871, Joan Vinyas i Joan Casas formalitzarien, conjuntament amb el comerciant holandès
Gerhard Johan Huygen, resident a Rotterdam, la societat Vinyas, Huygen i Cia., i poc després, la Casas, Huygen i Cia.
Cinc anys abans de la formalització de la primera empresa, Joan Casas –que aleshores comptava vint-i-set anyss’esposà amb Antònia Vinyas i Vinyas, natural de la Jonquera i que, alhora, era neboda de Joan Vinyas, el propietari de l’empresa Vinyas i Cia. Aquest matrimoni, sens dubte, li va obrir la possibilitat de poder participar en la
societat empresarial de l’oncle de la seva muller, malgrat que el seu cognom no s’associà directament amb aquesta empresa surera, fins a la contribució industrial de l’any econòmic de 1884-85, com a Casas, Huygen i Cia.
En esclatar el moviment revolucionari, el mes de setembre de 1868, que hom conegué com “La gloriosa”, o “La revolució de setembre”, amb la proclama que va fer pública des de Cadis l’almirall Topete i
que originà l’oposició de les tropes governamentals, que poc després foren derrotades a la batalla del
pont d’Alcolea (Còrdova), produint el conseqüent exili d’Isabel II, va néixer un nou govern que generà
un munt d’entusiasme a Catalunya. A Sant Feliu s’organitzà immediatament la Junta Revolucionària
Provincial, que va ésser presidida per Pere Caimó i Bascos, qui delegà la secretaria a Joan Casas i Arxer.
Aquesta designació li va comportar força maldecaps, en haver d’intervenir i posar pau davant l’animositat popular en contra del rector Joan de la Creu Geonès. A resultes de les continuades trifulgues Casas
va presentar la dimissió de la Junta, tot i que no li fou acceptada.

Joan Casas, Ronda de

J

Joan Casas i Arxer.
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El mes d’octubre, el ministeri de la Governació va dissoldre les Juntes Revolucionàries i nomenà un ajuntament provisional. Al capdavant del
consistori hi situà Pere Caimó com a batlle i Joan Casas com a regidor, els quals serien elegits democràticament dos mesos després, en les
eleccions municipals del mes de gener de 1869. Malauradament, Caimó fou empresonat el mes d’octubre d’aquell any, i fou substituït per Joan
Casas (octubre 1869-gener 1870) i Josep Batet (gener 1870-febrer 1872).
A les darreries del segle XIX, Joan Casas i Arxer es va convertir en un dels guixolencs més actius de la població i, fruit del seu treball constant,
Sant Feliu va gaudir d’uns serveis bàsics per al seu futur desenvolupament. Fou el primer president de l’Estació de Salvament de Nàufrags
(1886); engegà conjuntament amb Heriz el projecte del tren de Sant Feliu a Girona (1887), editant una memòria de tot el traçat, així com del
material mòbil que necessitava aquella explotació. Fou nomenat novament alcalde pel ministre de la governació (1891-94), i va obtenir el permís de la concessió del tren, que tantes expectatives i il.lusions creà a Sant Feliu.
El mes de juny de 1892, Joan Casas es traslladà a Madrid, on va acabar d’enllestir la tramitació administrativa que atorgava, oficialment, l’inici de
l’explotació del tren. No cal dir que quan va arribar a la nostra vila, Casas fou rebut per tota una gernació, que el considerà un veritable heroi. Així,
el 30 de juny de 1892 s’inauguraria a toc de bombo i platerets el desitjat tren que, a partir d’aleshores, identificaria perfectament l’abans i el després d’una vila abocada a les noves tecnologies de l’època. “¡¡Loor a los iniciadores D. Juan Casas y D. Enrique Heriz!! ¡¡Gloria al pueblo de Sant
Feliu!!”, deia el titular de El Noticiero. Joan Casas va rebre multitudinaris homenatges per aquella lloable iniciativa. Aprofitant aquests festeigs, l’ajuntament que presidia va organitzar la magnífica exposició de Belles Arts als jardins Ferrer i Casas, amb gran ressò a la comarca.
La seva vida privada i professional va restar vinculada directament amb l’empresa Vinyas i Cia., després anomenada Juan Casas, successor de
Casas y Huygen y Vinyas, Huygen y Cía. (1884), dedicada a la fabricació i exportació de taps de suro. Aquesta empresa disposà durant força anys
de sucursals a Algarve i Villanova de Portimâo (Portugal), Sevilla, Rotterdam (Holanda), així com dipòsits en les principals capitals d’Alemanya.
Joan Casas va morir el 25 de novembre de l’any 1923, a l’edat de vuitanta-quatre anys.

J
Joan Casas, Ronda de + Joan Goula

Nom del carrer:

Joan Goula

Inici: plaça del Mercat. Final: carrer de l’Hospital.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,37 m. Al final: 4,40 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Call, Estret, Forn Vell i Notaria.
Llargada del carrer: 130 m. Amplada del carrer: 4,50 m (de mitjana)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 25 d’octubre de 1917.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): “Carrer que parteix de la Plassa e va per l’alberch d’en Campllonch tro al mur”
(1360). Carrer de Capllonch (1602). Carrer de Campllonch (1716-1756), assignat al tram de calçada entre el carrer Estret i el mur del nord (actual carrer
de la Notaria). Carrer de la Pilota (1716-1756), assignat al tram de calçada entre la Plaça i el carrer Estret. Carrer de la Pilota (1759-1917) agrupació
definitiva dels dos trams de carrers. (Llibres d’esposoris parroquials) Carrer de Campllonch (1669); Carrer Campllonch dit de la Pilota (1681 i 1774);
Carrer de Campllonch, dit del joch de la Pilota (1699); Camplloch, per altre nom de la Pilota (1742); Carrer de la Margura (1752); Carrer de l’Amargura
(vulgo la Pilota) (1753). (Popular, sense tenir cap tipus d’oficialitat) Carrer del Rellotge (per estar en línia a la torre del rellotge de l’Ajuntament).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici-meitat del segle XIII.
Construccions característiques: Núm.10-12 Casa de la Marquesa (s. XVII?). Propietari (al segle XVIII): Narcís de Domènech. Núm. 17.
Casa Serrats (s. XVIII?). Edificis industrials: Impremta Comas (1910?) Propietari: Joan Comas i Pagès; tècnic: no s’ha trobat l’expedient.
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Configuració urbanística:

L’ordenació de l’actual carrer de Joan Goula –antigament conegut
com de Campllonch i de la Pilota- delimitava estructuralment, i pel seu eix viari, els dos grans desenvolupaments urbanístics que va realitzar la nostra població, quan va travessar a l’altra banda de la riera
per establir-se en un nou assentament urbà: a l’oest, entre el primer rengle de façanes del carrer Goula
i l’actual avinguda de Juli Garreta, la primera disposició constructiva que assolí el nucli medieval guixolenc a inici del segle XIII; i cap a l’est, delimitada pel mateix eix d’aquest carrer i el mur de llevant
(actual rambla d’Antoni Vidal) i el raval de Tueda, la segona gran implantació urbana, a partir de la meitat del segle XIII en amunt, molt probablement tot coincidint amb les franquícies atorgades per l’abat
Gelabert l’any 1287, fins a la meitat del segle XIV.
L’antic carrer de Campllonch, posicionat en un indret privilegiat dins el nucli medieval emmurallat, va
esdevenir un dels vials més actius i dinàmics del centre de la vila, tant comercialment com en el temps
de lleure per als seus ciutadans. Situat, doncs, al davant de la “plaça major”, hom practicava en el seu
primer tram –Plaça-carrer Estret- el joc de la pilota.
Pel fogatge realitzat l’any 1360, podem saber que aquest vial comptabilitzava un total de 22 cases. Així,
al cens o relació que realitzaren els jurats de la vila l’any 1602, s’identificaren 21 habitatges, una casa
més que quan es va redactar –cent catorze anys després- l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19),
oficialitzat el 1729 i que inventarià un màxim de 20 edificis (entre Pilota i Campllonch).
D’aquesta manera, a mitjan segle XIX, el padró d’habitatges de 27 de febrer de 1858 va concretar 27 construccions bastides dins del carrer de
la Pilota. Nou anys després, al cens de veïns de 1867, s’avaluaren un total de 30 habitatges amb 37 famílies residents.
La tipologia i característiques constructives dels edificis d’aquest carrer varen restar pràcticament inalterades fins a la redacció del Pla de
Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897). D’un total de 33 cases edificades al carrer de Joan Goula, tan sols se n’havien enderrocat i
reedificat cinc, conservant els límits de propietat de les finques originals. D’aquesta comprovació, podem dir que divuit edificis no depassaven els 5 metres d’amplada de façana, que equivalia al 54,54 %; deu cases comptaven entre 6 i 9 metres de llargada (30,30 %) i 5 més no arribaven als 10 metres (15,15 %).

Joan Goula

J

Origen i significat del nom del carrer:

No hi ha dubte que la primera identificació d’aquesta via urbana, enregistrada al fogatge de
l’any 1360 com a “carrer que parteix de la Plassa e va per l’alberg d’en Campllonch tro al mur”, fa referència al domicili del prohom guixolenc Arnau
de Campllonch. Aquest antic personatge, que seria diverses vegades jurat de la Universitat entre els anys 1356 i 1391, va realitzar importants serveis en benefici de la col.lectivitat general de la població. Així, una de les ajudes més recordades va ésser la financiació econòmica de la torre propera a la muralla de la riera (avui la situaríem entre l’av. Juli Garreta-passeig del Mar), que hom coneixeria com a torre de Sant Joan, després de
Campllonch i finalment de la presó (1368), en no comptar el municipi amb la corresponent despesa econòmica per afrontar les seves obres. Arnald
de Campllonch va avançar, doncs, i sense cap interès afegit, la suma de 416 lliures,16 sous i 4 diners barcelonins, a retornar en vuit terminis anuals.
La designació de carrer de Campllonch va estar vigent fins al cadastre de Patiño (1729), en què es varen diferenciar dues parts d’aquest carrer.
El tram que anava des de la Plaça fins al carrer Estret l’anomenà “carrer de la Pilota”, pel fet que es jugava en aquest lloc l’antic joc de passar-se una pilota. I carrer de Campllonch, a la part de calçada que s’emplaçava entre el carrer Estret i el que havien estat els murs del nord
(actual carrer de la Notaria).
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No seria fins al cadastre de l’any 1759 que l’administració local va decidir d’unir, sota una mateixa identificació, aquestes dues parts de carrers
que passaren a anomenar-se indistintament “carrer de la Pilota”. Amb aquesta decisió es perdia per sempre la seva primera denominació de
carrer de Campllonch, que l’havia caracteritzat des de mitjan del segle XIV, quan es va realitzar el primer fogatge de la vila.
No obstant això, els documents parroquials d’aquell segle que, fins aleshores, havien designat amb intitulacions similars aquesta via urbana, van batejarla durant uns quants anys amb el nom de carrer de “l’Amagura” (7-XI-1752), concretament en el casament que es va celebrar a la casa de Pere Torres,
entre els vidus Josep Casellas i Rigau i Gertrudis Torres. L’any següent, aquest vial va tornar a identificar-se als llibres d’esposoris com a “carrer de
l’Amargura (vulgo de la Pilota)”, quan s’esposaren, a la casa de Sabastià Anglada, negociant, Andreu Delemus, jove treballador, i Maria Bosch (8-I-1753).
El nom de carrer de la Pilota va estar vigent fins a la sessió del 25 d’octubre de 1917, quan l’ajuntament guixolenc va decidir de substituir-lo per
la denominació de “carrer de Joan Goula”, en homenatge a l’insigne mestre i director musical Joan Goula i Soley (Sant Feliu de Guíxols 1843Buenos Aires 1917). Nascut a l’antic carrer de la Pilota, a la casa coneguda com a “ca la Pintora”, Joan Goula va traslladar-se a l’edat de disset
anys a Barcelona, on inicià estudis musicals amb el reputat compositor Nicolau Manent. L’any 1866, va ésser contractat com a director del teatre líric de Palma de Mallorca, moment que va aprofitar per crear i organitzar l’orfeó Mallorquí que tants de dies de glòria donà a “ses Illes”.
En començar el decenni dels anys setanta, Goula va passar a dirigir el Teatre Líric Imperial de Moscou, i assolí gran rellevància musical entre els més
acreditats directors del vell continent. L’estiu de l’any 1871, va dirigir els famosos concerts de Baden, davant les famílies més aristocràtiques d’Europa.
Tres anys després, la ciutat de Barcelona el nomenà director general dels Cors de Clavé, en reconeixement a la tasca realitzada en pro de la música.
Joan Goula va aconseguir un èxit aclaparador amb la direcció de les òperes de Giuseppe Verdi, fet que li reportà de poder dirigir-les en els
escenaris més qualificats d’Europa: Lisboa, Sant Petersburg, Berlín, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Hamburg, etc. De retorn a Rússia l’hivern de
1877, va compondre i dedicà la Gran Cantata al tsar Alexandre II, cabdill victoriós de la guerra d’orient al Kurdistan.
L’any 1880, Goula va abandonar el Teatre de l’Òpera Italiana de Sant Petersburg, i anà a dirigir el Teatro Real de Madrid, entre les temporades de
1881-84 i amb un èxit sense parangó. A començament de 1890, l’actiu mestre i director guixolenc es plantejà de implantar l’òpera espanyola a
Amèrica. Dos anys després, dirigí per primera vegada una obra operística a l’antic Teatro Nacional de Buenos Aires, i seguidament passà al
Poliorama durant unes quantes temporades. A Catalunya, Joan Goula va dirigir l’any 1902 –entre constants viatges d’un a l’altre continent- l’última òpera al Liceu, per passar tot seguit a residir definitivament a l’Argentina.
La darrera etapa activa del mestre Goula l’engegà poc després de casar-se, als seus seixanta-cinc anys, amb
Elisabeth Grasot i Sant Martí, de trenta-quatre, i filla d’una de les famílies catalanes més influents de la capital argentina. Al teatre Colón de Buenos Aires, donà a conèixer l’any 1910 l’obra de Felip Pedrell Els Pirineus.
En aquell mateix període, fundà el Conservatorio Argentino de Música y Canto que actualment imparteix
tota la docència a escala nacional, a més d’ésser un dels socis fundadors del Casal Català d’aquell país.
Malgrat ésser més reconegut en el món de la música com a director d’orquestra i de masses corals que
com a compositor, Joan Goula va deixar escrites excel.lents partitures de música religiosa, òperes i balls
d’espectacle. Entre les més conegudes figuren les peces: La campana de la Unió, A la voreta del mar,
Clye o el triumf de Venus, La gran cantata, Gloria al arte, Ave Verum, La fraternitat, i una Salve en honor
de Nostra Dona de Montserrat.
Joan Goula i Soley va morir el dia 12 d’agost de 1917, a la seva residència de Buenos Aires. Dos anys
després, concretament el dia 7 de setembre de 1919, se li féu un emotiu homenatge a Sant Feliu, on
es descobrí una làpida commemorativa a la façana de la casa on va néixer.

J
Joan Goula

Joan Goula i Soley.
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Nom del carrer:

Joan Maragall

Inici: carrer de la Creu. Final: plaça de l’Empordà.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,06 m. Intermèdia: 11,11 m.
Al final: 8,59 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Algavira, Girona, Eres, travessia
Nova de Sant Ramon, Bartrina i Tueda.
Llargada del carrer: 310 m. Amplada del carrer: 8 m (10 m a l’inici del carrer de la Creu).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
25 d’octubre de 1917.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Camí ral de Palamós (esmentat al segon terç del s. XVII) Carrer
de la Processó (1829) (Llibres parroquials d’esposoris) Carrer de la
“Professó” (1808)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjans segle XVII.
Construccions característiques: Núm. 5. Casa Miquel (1860?). Propietari: Carles Miquel (indià arribat de Cuba) Tècnic: no consta. Núm.
6. Botiga de “Can Plàcido” (186?). Propietari: Plàcid Bou. Núm. 7 Casa Ribas (1881), cantonada carrer Algavira, 11. Propietari: Agustí Ribas;
tècnic: Manuel Almeda, arquitecte. Núm. 9. Casa Callicó (1883). Propietari: Joaquim Callicó, tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
Núm. 12. Casa Soler (1931), cantonada carrer Girona. Propietari: Joan Soler i Cazeaux; tècnic: J. Reig, aparellador. Núm. 23. Casa Isern
(1898). Propietari: Narcís Isern i Ferrer; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Núm. 24-26. Casa Alsina (1886-86). Propietari:
Joan Alsina i Tur; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 27. Casa Fontlladosa (anterior 1864?). Núm. 30. Casa Calvet (reforma façana 1888), després del metge Martí Casals. Propietari: Agustí Calvet i Serra; tècnic: no consta. Núm. 31-33. Casa Abellí (1871), després Cabré. Propietari: Nicolau Abellí; tècnic: Josep Llach, mestre d’obres. Núm. 32. Casa Estrada (1908). Propietària: Teresa Estrada i
Bernich; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Núm. 34. Casa Calvet “Gaziel” (1880). Propietari: Agustí Calvet i Serra; tècnic: Pere Pascual
i Baguer, mestre d’obres. Núm. 38. Casa Basart (1906), després Cruañas. Propietari: Josep Basart i Sentí; tècnic: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres. Núm. 76. Casa Labrús (reforma façana 1927). Propietari: Narcís Labrús i Molleda; tècnic: no consta. Font d’aigua d’en
Pere Màrtir Estrada (1863), cantonada al carrer de les Eres. Edificis industrials: Núm. 61. Can Pernal (1900). Propietari: Isidre Pernal;
tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Edificis industrials enderrocats: Fàbrica d’aiguardent de Pere Carrera (1886), cantonada
carrer de les Eres. Propietari: Pere Carrera i Moret; tècnic: Francesc de P. Ciriquián, enginyer. Fàbrica Estrada i Cia. (1877), cantonada carrer
de les Eres. Propietari: Pere Màrtir Estrada i Cama; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Joan Maragall
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Configuració urbanística:

L’actual carrer de Joan Maragall antigament havia estat el camí ral d’anar a Palamós. La disposició viària
va venir determinada, doncs, per aquest traçat que comunicava d’antuvi ambdues viles marineres. D’aquesta manera, dins del sistema defensiu medieval guixolenc –descripció que ens féu del recinte murat el notari Joan Blanch, a les darreries del segle XVII- hi havia el portal anomenat de Palamós, més tard conegut com a torre Barbeta, i que s’emplaçava al davant mateix del carrer Travesser (actual carrer Estret).
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Malgrat que en aquells temps l’assentament urbà de la població encara no havia consolidat el raval de Tueda, ja hi havia alguna edificació
aïllada lluny del centre urbà. Així era el cas d’una construcció ruïnosa alçada just a tocar el camí públic d’anar a Palamós, que l’any 1672 Antoni
Prats, fuster de Riudellots de la Selva i resident a Lloret, va vendre a Pere Deulofeu de Sant Feliu, per a fabricar olles de terrissa. (Avui la situaríem, més o menys, entre una de les cantonades del carrer de Girona i Joan Maragall). Amb els anys, aquest edifici va ésser comprat per la
Universitat (29-XII-1695) i es convertiria en el primer escorxador municipal fora muralles.
La disposició constructiva de l’actual carrer Joan Maragall va venir produïda pel desenvolupament urbanístic que s’originà al voltant del
Drassanal (Rambla del Portalet), a partir del primer terç del segle XVIII, i que esdevindria el primer recolzament urbà que s’alineà seguint el
recorregut del camí de Palamós. No obstant això, s’ha de precisar que en el punt on hi ha actualment les cantonades dels carrers de Girona i
Joan Maragall, en aquell segle, divergien dues vies depenent si hom sortia de Sant Feliu, o bé hi convergien si s’arribava des dels afores, i que
eren els camins rals d’anar a Girona i Palamós. Per a fer-ho més entenedor: el tram de cases que avui hi ha al carrer de Joan Maragall i que
va dels números 17 (antiga fleca de can Baus, ara Farreras) fins al 27 (casa Fontlladosa) i que, a hores d’ara, encara forma una pronunciada
esgaiada cap enfora de la calçada, pertanyia al camí de Girona. En canvi, la part dreta del carrer a partir d’on hi hagué emplaçat l’antic teatre
Alsina –avui hotel-residència Rex II, números 24 i 26, en direcció cap amunt- corresponia al camí de Palamós.
Cal considerar com a fonamental per a aquesta consolidació el ràpid establiment urbà dels carrers de Sant Roc, Sant Ramon i sobretot el d’Àngel
Guimerà, que s’anaren estructurant a recés i, alhora, en direcció cap al camí de Palamós, refermant així la importància de la via. El cert és que, l’any
1757, Josep Castelló i Pistolet, d’ofici traginer, va vendre un saió de terra a diversos convilatans per a fabricar cases “en lo territori de Tueda d’Avall”. Un
any després, el seu veí Benet Estrada, pretenent fer el mateix amb un camp de la seva propietat, va demanar que es personessin sobre el terreny els
regidors de l’Ajuntament, per a dictaminar l’espai que havia d’ocupar el futur carrer públic “des de la Horta de Font, al camí públic que ba a Palamós”.
Sens dubte, l’activitat constructiva i constant d’aquest sector va desenvolupar el teixit necessari per a convertir un paratge bàsicament dedicat
a hortes de conreu en una important barriada de la població. Així, el 27 de juliol de 1759, la corporació local va adreçar-se al governador de
Girona per fer-li saber el nou assentament que es configurava a Sant Feliu, tot ampliant la població: “Que al salir de dicha Villa por la parte de
Oriente y en un paraje montañoso nombrado el Molí de Vent de baix que mira al puerto, se va construyendo dicha Población de algunos años
a esta parte, y formando una nueva calle, en el camino que guia avui las Villas de Palamós, Calonge, Palafrugell y todo el Ampurdán”.
Malgrat l’interès que tothom mostrava per resoldre, de la millor manera, la problemàtica urbanística que generava la designació per on havien
de passar els nous carrers, sovint s’havia de nomenar una comissió per decidir l’emplaçament més idoni i beneficiós per al conjunt del municipi. Aquest va ésser el cas d’un dels vials d’aquest sector (carrer de Tueda), en què els industrials Isidor Massanés i Joan Baguer, fusters, i Josep
Juera i Gerònim Rosselló, mestres de cases, acompanyats del batlle i regidors, hagueren de decidir, en data 25 de juliol de 1787, si el futur
carrer s’havia de situar en la propietat d’un tal Pallí o a la d’en Soler: “y mirant lo menos perjudici abem quedat animes conformes que passa
lo carrer per lo de Soler, motiu que deixaré lo carrer a la part de Soler, queda est ab obertura linia recta per anar a lo que novament se ha establert a la part de Tueda, y dóna al carrer públic del camí ral que ve de Palamós, i davant lo carrer ahont havia disposat los Srs. Regidors del
any 1784, queda aquell carrer sense sortida, motiu de venir al frente del carrer, una casa nomenada de Quera, y per conseqüent mirar més útil
y convenient al públic y per la política y el hermoseo que quedia lo carrer de la part de Soler conforme está disposat, que no a lo terreno de
la part de Pallí, que Ilstrs. Mgcius, dispondran lo de son agrado en quant a la paga del terreno”.
Entre els anys de 1815-25, podem dir que l’aleshores anomenat carrer de la Processó havia consolidat pràcticament tota la seva banda dreta.
Oposadament, el seu lateral esquerre, fraccionat pel roquís que s’enfilava i limitava amb l’antic camí de Girona (actual carrer de les Eres) i amb
el carrer del Corral (Bartrina), tardaria molts anys a entrellaçar les seves edificacions. Tot i això, no seria fins al decenni de 1860-70 quan aques-
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ta via urbana obtindria les millores urbanístiques pròpies d’un carrer de la població. Així, a la sessió municipal del 16 de juny de 1863, l’alcalde i alhora industrial guixolenc Pere Màrtir Estrada, soci principal de les aigües potables anomenades del Nord, va cedir a perpetuïtat i sense
cap tipus de despeses la desena part del total de les plomes resultants del nou repartidor construït a l’Algavira “en las afueras de esta Villa y
calle de Gerona”. L’Ajuntament acceptà amb gratitud tan generós gest i acordà, en aquell mateix ple, d’instal.lar una canonada des d’aquell
dipòsit fins a la cantonada de la casa-fàbrica propietat de Pere Màrtir Estrada (carrer de la Processó-Eres) on es col.locà una font “para la
comodidad del vecindario de aquel barrio”.
Set anys després (13-V-1870) la comissió de Policia Urbana va manifestar al consistori la conveniència d’assenyalar el preu del sobrant de via
pública, que havien de satisfer els propietaris de la banda esquerra del carrer, per tal d’avançar les noves construccions a la línia establerta pel Pla
Geomètric de Josep Gallart. Com que feia pocs anys que s’havien realitzat obres d’urbanització a la calçada, s’establí un preu unitari de 4 rals el
pam quadrat de terreny municipal. Això va permetre que immediatament dues noves edificacions se situessin a l’alineació oficial, com fou el cas
de l’habitatge de Nicolau Abellí, que demanà llicència el mes d’abril de l’any 1871, i que anys més tard hom coneixeria com casa Cabré.
Aquesta via urbana va millorar considerablement quan es va construir, en la seva banda est, el pont d’obra sobre la riera de Tueda, l’any 1892
(plaça Empordà-carrer Cúbias- Bourg de Péage). Amb aquesta actuació constructiva, es va poder solucionar la dificultat que suposava de travessar aquella torrentera, quan hom volia accedir o sortir per aquesta part de la població.
Malgrat això, el carrer de Joan Maragall –antany camí ral de Palamós i després conegut com el de la Processó- ha restat constructivament estructurat per tres parts ben diferenciades: la que va des del carrer de la Creu fins al de Girona, de nivell planer i entrelligat directament amb el desenvolupament urbanístic de la meitat del segle XVIII; la tramada tortuosa que s’inicia al mateix carrer de Girona i puja cap al de les Eres, on es construïren i reformaren, a les darreries del segle XIX, esplèndides cases que ensenyoriren aquesta pujada; i la darrera part del carrer, situada entre
les Eres i la plaça Empordà, que es configurà pels volts del segon terç del segle XVIII, i que es disposà amb un seguit de petits habitatges, tot
seguint la corba del vell traçat del camí ral de Palamós.

Joan Maragall
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Origen i significat del nom del carrer: Ja s’ha exposat que el primer nom que va tenir
aquesta via urbana va ésser el de camí ral de Palamós, per ser la carretera veïnal que conduïa de
Sant Feliu a Palamós. Per diversa documentació administrativa, sabem que al segon terç del segle
XVII ja s’anomenava d’aquesta manera i, molt probablement, també amb anterioritat a aquesta
data. Així, quan, en data 11 de febrer de 1672, Antoni Prats va vendre a perpetuïtat a Pere Deulofeu,
pagès del Mas Gras, “tot aquell pati que sols hi ha algunes parets molt derruhides y espatllades que
antes, y en ocasió que lo venedor lo va comprar, era casa y avuy per los infortuits dels temps així
de pesta y guerra com per haver estat molt temps inabitada es derruhida y espatllada –anys després seria el primer escorxador municipal fora muralles (1695)- afronta mitjançant camí públic, a
Ponent, y a tramontana part ab altre camí públic”. Sens dubte, es refereix al camí ral d’anar a Girona
(actualment el primer tram del carrer Joan Maragall) i al camí de Palamós. A l’escriptura realitzada
el 8 de desembre de 1719 davant el notari de la vila guixolenca s’esmenta aquesta possessió, limitant “ab lo camí públich que allí pasa per anar a Palamós”.
Fou a partir de l’any 1808 quan aparegué per primera vegada identificat el nom de “carrer de la
Professó” (Processó), als llibres d’esposoris parroquials. Molt probablement, aquesta definició venia
Joan Maragall.
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determinada per iniciar-se -des d’allí- la cerimònia religiosa o litúrgica que recorria en solemne processó els carrers de la vila, fins arribar a l’església parroquial el dia de Corpus. Ve a confirmar aquesta suposició el que em digué el bon amic Manel Vicens i Moner, gran col.leccionista de
fotografies antigues de Sant Feliu i exalcalde de la ciutat, al qual, amb gran recança per la seva part, se li havia extraviat una fotografia de l’àlbum fotogràfic del seu pare, Artur Vicens, on es mostrava la gran expectació de públic i autoritats a l’arribada del senyor bisbe. Doncs bé, aquest
clixé captava la imatge de l’espai que formen les quatre cantonades entre el carrer Joan Maragall (Processó), l’Algavira i Girona.
Malgrat aquesta titulació als llibres parroquials, l’administració pública va continuar designant aquest carrer dins el conjunt del raval de Tueda,
talment com ho inventarià al cadastre de 1806 (Tueda i hort de Dolleida), així com al de 1818. Onze anys després, concretament durant la redacció del padró de veïns del 10 d’abril de 1829, s’oficialitzà finalment el nom de carrer de la Processó, que estigué en vigència fins a l’any 1917.
D’aquesta manera, a la sessió municipal del 25 d’octubre de 1917, la corporació local va decidir per unanimitat de substituir el nom de carrer
de la Processó pel de l’eminent poeta i escriptor Joan Maragall. Aquest literat, l’any 1904, va presidir una emotiva vetllada literària al local del
Centre Català de Sant Feliu, en companyia dels instruïts guixolencs Josep Palahí i Auter, Marià Vinyas i Vinyas i Rafael Patxot i Jubert.
Joan Maragall i Gorina (Barcelona 1860-1911). Als dinou anys ingressà a la facultat de dret, i acabà la carrera al 1884. Després de decidir
que la seva passió interna passava per a la dedicació total a la literatura –fet que ja l’havia enfrontat amb el seu pare, fabricant de teixits, que
el volia incorporar al negoci familiar- entrà a treballar al Diario de Barcelona, l’any 1890. Un any més tard, un grup d’amics intel.lectuals li
publicaren, com a regal de noces, la seva primera obra: Poesies originals i traduccions (1891). La seva condició d’hereu benestant finançada
directament pel negoci del pare, li va permetre de no haver de preocupar-se econòmicament de la seva família, i es lliurà completament a la
producció literària encaminada cap a rebutjar tota tradició burgesa, defensant l’aventurisme intel.lectual.
L’any 1895 publicà el llibre Poesies, del qual destaquen Paternal i Excelsior i, el 1900, Visions i Cants. Durant els primers anys del nou segle,
Maragall va identificar-se amb un corrent nacionalista de caire conservador i tradicionalista, molt proper a la ideologia de la Lliga Regionalista.
Escrigué per aquells temps Les disperses (1904), Enllà (1906), Elogia de poesia (1909) o Seqüències (1911), on aparegué l’Oda nova a Barcelona i
el famós Cant espiritual. Joan Maragall fou membre fundador de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, així com mestre en Gai Saber.
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Nom del carrer:

Juli Garreta, Avinguda de

Inici: plaça del Monestir.
Final: passeig del Mar.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,27 m. Al final: 3,74 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Estret, travessia de la Volta, Sant Elm, carreró de Sant Llàtzer i travessia de la Riera.
Llargada del carrer: 155 m. Amplada del carrer: 14,50 m (entre la plaça del Monestir i la Trav. de la Riera). 18,00 m (entre la Trav. de
la riera i el Passeig del Mar).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Restituït a la sessió municipal del 31 de maig de 1979.
Altres denominacions: (Administratives, cadastrals i de contribucions): Dins del conjunt del Raval del Monestir o de la Riera (13601836) Carrer de la Riera (1836-1931) dit també Carrer Alt de la Riera (1858) Avinguda de Juli Garreta (1931-36?) Avinguda Ascaso
(1936?-1939) Avenida de Calvo Sotelo (1939-1979).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segle X.
Construccions característiques: Núm. 10-12 “Cal Duro” (reforma 1900) Propietat: Teresa Jordà, Vda. Matas; tècnic: Modest Deu i
Estrada, arquitecte. Núm. 33. Casa Dawson (1941). Propietari. Mr. Dowson?; tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.
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Configuració urbanística: Sense cap mena de dubte, l’actual avinguda de Juli Garreta
l’hem de considerar una de les vies més antigues de la població i, alhora, també de les més
transformades en el seu aspecte urbanístic, ja que va passar de ser un insignificant i tortuós
carreró paral.lel a la riera del monestir, a esdevenir –amb el cobriment- un dels vials més importants de la ciutat.
Aquesta estructuració s’ha de cercar, amb molta probabilitat, pels volts del segle X, i a partir de
l’arribada dels monjos benedictins, que revifaren, amb llur presència, un nucli rural letàrgic i
encongit per les precedents dominacions visigòtica i musulmana. Fou a partir d’aquest segle
que les cases de la riba esquerra de la riera (oest) començaren a configurar-se tot seguint l’arrenglerament d’aquest torrent, fins a formalitzar el primer nucli estable de Sant Feliu (avui
identificaríem aquest espai amb els actuals carrers del Monestir, plaça de Lluís Esteva, travessia de la Riera i la banda oest de l’avinguda Juli Garreta, entre la travessia de la riera i la plaça
del Monestir).
L’embranzida d’aquest primitiu assentament va fer possible que, a les darreries del segle XII o
començament del XIII, es disposés un nou establiment de cases a l’altre costat de la riera, i s’inicià així l’origen del primer gran desenvolupament urbà, que es completaria amb anterioritat
a l’any 1231. Hom pot delimitar actualment aquest àmbit constructiu entre els carrers del Forn
Vell-plaça del Mercat (de nord a sud) i des de l’avinguda Juli Garreta-Joan Goula (d’oest a est).
El carrer de la Riera, que s’emplaçava des de la travessia del mateix nom fins al sorral de mar
–el tram des d’aquesta travessia a la Plaça del Monestir no s’estructuraria fins a la urbanització que varen sufragar Enric Heriz i els seus germans, l’any 1886- era una petita calçada que se situava entre la margenada del torrent i les cases plaçades del costat del raval del Monestir.
Comptava amb unes amplades irregulars que anaven des dels 4 metres, en la seva part més desfavorable, als 13 metres, prop a tocar el carreró de Sant Llàtzer. No obstant això, per ser un lloc considerat poc saludable per les immundícies que hom abocava continuadament a la seva
llera, no solia ésser un indret prou recomanable per a residir-hi. De fet, aquesta via era tan sols de pas per als habitants del centre de la vila
que, mitjançant ponts o passeres, creuaven el rieral en direcció al monestir.
D’aquesta manera, el primer pont que es va construir va ésser l’anomenat “pont d’en Cruïlles” (posterior a l’any 1391 i anterior al 1400), per
haver estat aquest noble, Berenguer de Cruïlles, qui en manà la construcció en la sentència arbitrària de 1391, conjuntament amb els nous
murs, torres i fossars per a la defensa de la vila. La seva edificació es féu prop de la torre de Campllonch “o un xic més amunt fins a la figuera del veguer d’en Bernat Gloris, amb les arcades al cim de la riera”, i que avui situaríem –més o menys- pel davant del carreró de Sant Llàtzer,
o entre aquest i el carrer de Sant Elm.
Fins a les darreries del segle XVI, aquest pont seria l’única comunicació viària que enllaçaria, convenientment, el raval del Monestir i el
nucli urbà emmurallat. L’any 1586 es construiria un altre pont davant el portal d’en Horé “per anar més directament a l’església” (actual
baixada del Pont-av. Juli Garreta), i que, amb els anys, esdevindria l’únic pont de pedra que travessaria la riera del monestir (sembla que
el pont de Berenguer de Cruïlles ja no existia al segon terç del segle XVIII, quan es féu aixecar un plànol de la vila durant la disputa que
varen mantenir els regidors del Comú i l’abat del Monestir, sobre els terrenys sobrants al nord i est de la muralla enderrocada l’any 1696).
La particularitat d’aquesta via urbana va raure en el fet que la seva ordenació urbanística, argollada i constrenyida físicament pel ribatge de
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la riera, no va modificar la seva configuració original fins ben passada la meitat del segle XIX. En canvi, en època de pluges, el que sí variava considerablement era el marge esquerre del torrent, al seu pas pel carrer de la Riera. Així,
quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plànol Geomètric de Sant
Feliu, l’any 1858, a més de constatar que per travessar la riera del monestir es
comptava, aleshores, amb una passera de fusta situada a la travessia del carrer
de la Volta i dos ponts d’obra –el que s’havia construït l’any 1586, i un altre gairebé afrontant amb el carrer de sant Elm-futur passeig del Mar- va establir que
la calçada del carrer anomenat de la Riera s’havia reduït presumiblement per
l’esllavissament del marge del torrent.
En iniciar-se la dècada dels anys seixanta d’aquell segle, l’Ajuntament va creure oportú posar un cert ordre a tot aquell desgavell de construccions mal engiponades, que s’arrengleraven al costat d’aquella riera. D’aquesta manera, l’any 1864 es va aprovar una nova alineació per a les edificacions de
la banda oest, que des del tram del carrer de Sant Elm –aleshores anomenat baixada de Sant Elm- fins a la casa de Francesc Serra, davant de
la palanca de la travessia de la Volta, havien d’avançar fins a situar-se en línia recta i a 6 metres de la seva riba esquerra.
Aquesta nova alineació pràcticament no arribà a concretar-se fins ben entrat el segle XX. Dels dotze habitatges, doncs, que podien guanyar
terreny a la via pública, tan sols un d’ells es va alinear amb anterioritat a l’any 1881. A la sessió municipal del 16 de gener de 1866, l’Ajuntament
va acordar de substituir la palanca de fusta que facilitava el pas des de la travessia de la Volta-carrer de la Riera, per haver-se comprovat el
seu mal estat i el perill que oferia a les persones que la creuaven. Hom decidí de construir-ne una de nova “procurando que sea con toda solidez y comodidad posible para el público”, i se n’avaluà un cost total de 102 escuts.
El mes de desembre de l’any 1881, l’arquitecte provincial Martí Sureda va realitzar un plànol sobre les noves alineacions del carrer de la Riera
que modificava les aprovades l’any 1864. Aquest tècnic, fonamentant-se en part en el plànol anterior, va allargar-les en direcció al sector de
Tetuan (actual tram entre els edificis dels bars Canari i Amura), així com per la seva banda nord, fins a la travessia de la Riera. Amb això, es
pretenia donar més amplada a la calçada del carrer, precisament en els punts on més s’estrenyia la via, malgrat que afectava –de passada- tot
el conjunt de cases d’aquest (entre el carrer de Sant Elm i Plaça de Sant Pere), en fer-les recular entre un i dos metres de l’alineació original.
Aquest projecte de noves alineacions i rasants va ser aprovat, definitivament, al ple del dia 16 de desembre de 1885. Un any abans, però, el
benefactor guixolenc Enric Heriz havia sol.licitat a la corporació municipal (13-XII-1884), en nom propi i dels seus germans Julià i Isabel, de
sufragar diverses millores per a la població, a la memòria de la seva mare Antònia Campaneria d’Heriz. Entre aquestes, proposà de canalitzar
“en una anchura constante de 7 metros la rambla o riera del Monasterio y establecer puentes de comunicación fácil y cómoda para personas
y vehículos entre las dos orillas”. Heriz considerava que, amb aquesta actuació, s’evitarien les continuades inundacions d’aquell sector i, alhora, s’embelliria el seu entorn “aumentando el valor de los edificios”. No cal dir que l’ajuntament guixolenc va rebre amb entusiasme l’oferiment
dels germans Heriz i, per unanimitat, es va aprovar el plànol de rectificació d’alineacions i l’autorització per a realitzar les obres.
En pocs mesos Heriz va enllestir la rectificació i protecció de la riera, fent construir un mur de contenció que anava des del carrer de l’Hospital
fins a la platja. A cada una de les seves bandes va fer aixecar dos ponts d’obra; un davant el carrer de l’Hospital-plaça del Monestir, i l’altre a
l’actual passeig del Mar, afrontant amb la plaça de Sant Pere, a més de dues consistents passeres de fusta i ferro que se situaren davant dels
carrers Estret i travessia de la Volta.
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Cal situar entre 1893 i 1897 el període en què l’arquitecte Guitart va començar els treballs preliminars del Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu i la posterior aprovació municipal. En aquest planejament urbanístic, hom considerava el carrer de la Riera poc higiènic i segur per al veïnat, motiu pel qual Guitart proposà de convertir-lo en una gran via que enllacés els carrers de l’Hospital-plaça del Monestir i passeig del Mar,
tot cobrint la seva llera, “que hoy resulta un peligro para la higiene pública y que, dentro de la reforma, será una de las mejores con más entusiasmo recibido y de más beneficiosos resultados”.
Per això, aquest tècnic va projectar una rectificació de les seves alineacions força raonable i conseqüent amb l’esperit d’aquella actuació, afectant una part de les cases i tanques d’obra emplaçades entre la travessia de la Riera i la plaça del Monestir. En canvi, entre aquesta travessia
i el carrer de Sant Elm, les construccions particulars havien d’avançar dins d’una franja de terreny públic i, d’aquesta manera, alinear tots els
vells edificis que s’arrengleraven des de l’origen en forma còncava; una solució urbanística que fou aprovada dins el conjunt de les millores
del plànol general.
No obstant això, el problema més greu d’aquesta zona continuava essent la riera. L’industrial alemany Heinrich Bender, afincat a Sant Feliu,
va adreçar una carta al consistori el mes de març de 1898, on alertava sobre el pèssim estat d’aquella torrentera que, cada cop més, s’estava
convertint en un permanent focus d’infeccions per al veïnat. La família Bender, que havia arribat a la nostra població a començament del
decenni dels anys vuitanta, en comprar la fàbrica de suro de Francesc Poujarniscle, va demanar amb urgència els estudis corresponents per al
cobriment d’aquesta riera. A la sessió municipal de l’11 d’aquell mateix mes, l’Ajuntament li va contestar que, si bé compartia les mateixes
inquietuds del recorrent, es veia en la impossibilitat de dur a terme aquelles obres per manca dels recursos financers del seu pressupost “a una
obra de tanto coste y difícil ejecución, sin el concurso de los propietarios más directamente beneficiados con tan importante mejora”.
Sembla que l’esquer que llençà Bender va fer l’efecte desitjat. Nombrosos veïns varen elogiar la seva reclamació perquè mai no s’havia plantejat la problemàtica tan directament a l’administració local. Fou, doncs, tan manifesta aquesta qüestió que, a la sessió plenària del 22 de
novembre de l’any 1901, es va adjudicar la subhasta de les obres del cobriment d’una part de la riera del monestir –d’uns 45 metres de llargada, entre la casa de Francesc Ferrer i Jordà, que feia cantonada al passeig del Mar i la riera, fins al pont Heriz- a la societat José Planas y
Cía., per un preu total de 15.000 pessetes.
A començament del mes de febrer de l’any següent, el regidor Fàbregas va fer una visita de comprovació a les obres que s’estaven executant
i comprovà la solidesa de la volta. Set mesos després, l’administració local va acceptar la recepció del “abovedamiento de la riera del
Monasterio”, a la sessió del 4 de setembre de 1902. Amb aquesta construcció es va poder ordenar i urbanitzar la connexió entre el final del
carrer del Mar –aleshores la via més important i elegant de la població-, la plaça de Sant Pere i els carrers de Tetuan (actual passeig de Rius i
Calvet) i de Sant Elm. Malauradament, però, no es va solucionar el problema de fons, que passava, inqüestionablement, per sanejar el llit de
la riera, així com la convenient adequació de tot l’entorn (murs de contenció i de sosteniment del vial, desguassos generals, escomeses de clavegueres particulars, etc.), fins arribar a l’imprescindible cobriment al llarg del seu traçat.
L’any 1908 seria recordat a Sant Feliu com a l’any de l’aiguat, per les grans inundacions que es varen produir durant la nit del 16 al 17 de novembre. La intensa pluja que caigué en aquell espai de temps va provocar la inundació d’una gran part de la zona baixa del vilatge i, en alguns dels
seus carrers, l’aigua arribà a tenir més d’un metre d’alçada. Les rieres de Tueda i del Monestir es desbordaren violentament i arrossegaren arbres,
parets de tanca de les hortes confrontants, així com part dels darreres de les cases que limitaven amb aquells torrents. El carrer de la Riera va
quedar pràcticament desarborat, en ensorrar-se part dels seus murs, les passeres de fusta i els extrems del pont de volta del passeig del Mar,
que Enric Heriz va fer construir l’any 1885. Amb aquest desballestament dels seus marges, varen quedar al descobert uns fonaments d’un pont
antic que, tal vegada, podien ésser les restes del que Berenguer de Cruïlles manà de construir a la sentència arbitral de l’any 1391.
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Hauria de passar gairebé un any sencer perquè la junta local d’auxilis pogués destinar una partida econòmica per a recompondre l’espatllada
riera del monestir. Així, a la sessió municipal del 3 de novembre de 1909, es va aprovar una consignació de 6.030 pessetes, per a refer 18 metres
lineals de murs i volta a raó de 335 pessetes/ml, a l’empresa constructora Anónima Claudio Durán de Barcelona, de les quals 2.439,81 pessetes corresponien a l’aportació de la junta comarcal de Palamós.
No seria fins a tocar el decenni dels anys trenta del segle XX que l’Ajuntament prendria definitivament la decisió d’encarregar un projecte tècnic que acabés, d’una vegada per sempre, amb aquella riera a cel obert. L’acord va ésser adoptat a la sessió del 22 de desembre de 1929 i, a
l’any següent, l’enginyer Jaume Lladó va presentar l’expedient tècnic per al seu cobriment, la construcció d’una claveguera general, així com
la pavimentació de la superfície resultant.
L’any 1931, Lladó va fer un altre projecte sobre el replanteig del cobriment del torrent, d’acord amb la prescripció que havia fet la corporació,
en el moment d’aprovar-se el primer estudi. L’enginyer, doncs, va redactar una actuació modèlica sobre la línia dels marges de la riera, i li conferí una amplada de cobriment del rec de 7,50 m, i una volta de 2,30 m, al seu punt central. A tot això, s’havia d’afegir la resta de 7 metres
més que s’urbanitzaven com a calçada de pas, comptabilitzant una amplada total de 14,50 metres lineals.
La seguretat va ser la màxima preocupació per aquest enginyer d’ascendència guixolenca. Calculà una càrrega uniforme de 500 kg/m2, resultant per metre longitudinal de volta uns 25.000 kg, que representava –suposadament si hom actués sobre un metre quadrat- una pressió de
2,5 kg/cm2. La construcció dels 156 metres de volta en forma d’arc de formigó va tenir un cost de 73.429,20 pessetes, que equivalia a 470,70
pessetes/m2; la claveguera general va sumar 28.322,56 PTA., i la pavimentació de terres compactades va suposar 10.378,50 pessetes, que, si hi
afegim els imprevistos i el benefici industrial, va totalitzar un import de 131.434,37 pessetes.
Aquesta important obra va executar-se durant l’any 1934, sota la direcció facultativa de l’enginyer Lladó i de l’arquitecte municipal Joan
Bordàs, recepcionada per l’Ajuntament el mes de novembre d’aquell mateix any. Finalment, el carrer de la Riera –avui avinguda de Juli Garretaes va convertir en un dels vials més importants de la ciutat, com ho eren, i encara ho són, les rambles d’Antoni Vidal i del Portalet.
Molt lluny, doncs, ens queden aquelles rondalles que la gent gran d’antany feia rimar, tot taral.lejant amb gràcia allò de “...Al raval de la riera/
n’hi ha un rellotge pintat/ que quan les dones van a missa,/ miren quina hora ha tocat./ Al raval de la riera/ n’hi ha una dona llaminera/ que
quan la gallina pon/ ja té l’ou a la paella./ Al raval de la riera/ totes cusen amb didal,/ menys la noia Vidala/ que cus amb un orinal./ Carrer
amunt i carrer avall/ hi he perdut la lligacama,/ pagaria un duro d’or/ que el meu promès l’hagués trobada”.
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Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer de la Riera va venir del fet que aquest tram de calçada era molt
proper al marge de la riera del monestir. Aquesta designació va ser inventariada per primera vegada al cadastre de contribucions de l’any 1836,
tot i que, amb anterioritat a aquesta data, hom l’emplaçava dins del sector del raval del Monestir o de la Riera (1360-1836).
A la sessió municipal del 4 de febrer de 1931, l’Ajuntament va acordar que, un cop s’enllestissin les obres d’urbanització del carrer de la Riera,
aquest passés a anomenar-se avinguda de Juli Garreta. Poc després, i en plena guerra civil, sembla que es va donar a aquesta nova via el nom
d’avinguda d’Ascaso, en al.lusió a l’anarquista Francisco Ascaso (Almudévar 1901-Barcelona 1936) que caigué abatut en intentar prendre la
caserna de les Drassanes de la ciutat comtal, al capdavant d’un grup armat de la CNT.
Amb la victòria de les forces del general Franco, aquesta avinguda guixolenca va ser rebatejada al ple del 9 de juny de 1939, amb el nom
de “Avenida de Calvo Sotelo”, en homenatge al fundador del “Bloque Nacional” i favorable a la presa de poder per qualsevol mitjà, i del
feixisme econòmic: Joaquin Calvo Sotelo (Tuy 1893-Madrid 1936), mort per un grup de guàrdies d’assalt la matinada del 13 de juliol de
1936.
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En retornar la democràcia al nostre país, l’ajuntament guixolenc va decidir, a la sessió del 31 de maig de 1979, de restituir el nom d’avinguda
de Juli Garreta a l’antic carrer de la Riera, fent justícia d’aquesta manera a un dels guixolencs més il.lustres que ha donat la nostra ciutat: Juli
Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols 1875-1925). Nascut al carrer de Sant Ramon, de ben jovenet el seu pare, Esteve Garreta -músic i
rellotger- li va començar a donar les primeres lliçons de solfeig i violí, malgrat que més tard s’encarregaria el mestre Ramon Novi i Inglada
de fer-li classes particulars de piano. L’any 1888, Juli Garreta deixà la seva vila natal per anar a Vilanova i la Geltrú, on restà durant uns quants
anys per a perfeccionar l’ofici de rellotger. Durant aquesta estada va aprofitar el seu temps lliure per a ingressar com a primer violí de la
modesta orquestra Urgellès.
L’any 1891, Juli va retornar a Sant Feliu amb la professió d’artesà rellotger ben apresa. Immediatament es va posar a treballar en la botiga que
regentava el seu pare, alhora que actuava també assíduament amb l’orquestra Vella de la població. Poc abans d’encetar-se l’any 1897, Juli
Garreta començà a sentir l’impuls de compondre alguna peça musical. Així, a l’edat de vint-i-dos anys, va compondre un vals per a piano inequívocament “chopinià”- que sobtà tothom per la jovenesa del seu autor, en intuir-se certs indicis reveladors d’inspiració prodigiosa. El mes
de juliol d’aquell any, Garreta escrigué la seva primera sardana, que titulà La pubilla, com a recordança del naixement del primer fill del seu
entranyable amic Salvador Vidal. I, l’any següent, donà a conèixer noves composicions sardanístiques, com La xerraire, La rioleta, La gelosa i
un Quartet per a piano, viola, violí i violoncel.
L’any 1902, Garreta va guanyar l’únic premi concedit pel jurat amb motiu de les festes de la Santa Creu a Figueres, amb la sardana La rondalla, que fou premiada amb la quantitat de dues-centes pessetes. Animat per aquesta distinció, va compondre i estrenar aquell mateix any La
rosada, La doncella de la costa, La pecadora, La filla del marxant, El ball de la Joana, i tot un reguitzell de composicions, que culminaren amb
un període d’investigació i formació durant un pelegrinatge a Munic i Bayreuth, el 1905.
Aquesta estada va originar un notable impacte artístic en les seves futures obres orquestrals,
iniciades amb les Impressions simfòniques, l’any 1907.
En aquell temps, la distingida cobla La Principal de la Bisbal va començar a difondre assíduament l’obra sardanista de Juli Garreta: La matinada, Somni gris, Zaira, Frisança. El mes d’octubre d’aquell any l’Orquestra Filharmònica de Barcelona, sota la direcció del mestre Lassalle, va
executar a la ciutat comtal la composició per a orquestra de corda Impressions simfòniques,
que tota la premsa especialitzada elogià satisfactòriament.
El parèntesi que va des de l’any 1909 fins al 1917 va ésser un temps de dolor personal per a
Garreta, que influí enormement en la seva producció musical. Després de la defunció de la
seva primera esposa, Josepa Vilaret (1909), tan sols hom destaca la sardana Llicorella (1911),
amb la introducció per primera vegada de la sordina en els instruments de metall de les cobles
sardanístiques. Quatre anys més tard, el 1915, s’esposà amb Isabel Pagès i Basart, de qui nasqueren dos fills varons que, malauradament, no sobreviurien més enllà del primer mes de vida.
No obstant aquest gran dolor del matrimoni, Juli va treballar en noves concepcions musicals
i, l’any 1917, estrenà l’obra Preludi mediterrani, que s’executà a gran orquestra el mes de
novembre de l’any següent, al Palau de la Música de Barcelona. El 1919, la fundació Patxot va
premiar les sardanes Recordant, Somnis i Juny, mentre que Dalt de les Gavarres era llorejada
a Girona.

Juli Garreta, Avinguda de

J

Juli Garreta i Arboix.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

335

En iniciar-se el decenni dels anys vint, Juli Garreta va continuar obtenint meritòries distincions als seus continuats treballs musicals:
La llar, Maria, Nydia, Giberola i A Pau Casals. L’obra produïda pel nostre conciutadà no passà gens desapercebuda als grans homes de
música d’aquells moments. Pau Casals fou un gran amic i admirador de Juli Garreta, així com també ho foren Felip Pedrell, Lluís Millet,
Eduard Toldrà i d’altres. L’any 1921, l’Orquestra Simfònica de Barcelona va estrenar al teatre El Dorado la Suite empordanesa, sota la
direcció del mestre Lamotte de Grignon, que obtingué un considerable èxit. L’Orquestra Pau Casals féu el mateix al Palau de la Música
Catalana, estrenant les sardanes Isabel i Pedregada, interpretada per noranta professors. L’any següent Casals també representaria el
poema orquestrat titulat Pastoral, una de les obres cabdals de Garreta, així com el quadre musical Les illes Medes, aconseguint un èxit
clamorós.
L’any 1925 Garreta el va passar component, com de costum, a la seva habitació del primer pis de la rellotgeria, alhora que, de tant en
tant, actuava amb el quintet que duia el seu cognom en petites festes locals i tradicionals. El mes d’agost, Juli va enllestir la darrera
producció de la seva vida, que titulà Concert per a violí i orquestra, la qual fou estrenada a l’Associació de Música de Cambra de
Barcelona. Preparava aquells dies un “quartet” per a instruments de corda, que havia d’ésser interpretat a París pel seu amic Pau Casals.
El destí, però, ens jugà una mala passada; quan més ens podia haver donat de la seva producció musical, Garreta morí, el 2 de desembre de 1925.
Pau Casals declarà des de Londres que havia perdut un amic, un cor noble: “Catalunya ha perdut un geni”. L’enterrament de les seves despulles va cobrar característiques de màxim dol per part del poble guixolenc. Havia mort un músic virtuós. Sens dubte, el gran revolucionari de la
música sardanística de tots els temps.

J
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Nom del carrer:

Llevant

Inici: carrer de Guardiola. Final: carrer de Copenhague (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 18,01 m. Al final: 24,57 m.
Llargada del carrer: 50 m (en projecte: 100 m). Amplada del carrer:
6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: març de 1904.

Configuració urbanística:

La formalització del carrer de Llevant va
venir originada per la confecció del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu,
redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló, l’any 1897. Situat al cim d’un
pujantor de la platja de Calassanç i connectat directament amb el carrer de
Guardiola, va quedar pràcticament descoordinat de la xarxa general de la
població, en no urbanitzar-se les prolongacions dels vials del Comerç i d’Álvarez, entre la carretera nova de Palamós i la de les Forques (actualment carretera de Sant Pol).

336

Configuració i denominació dels carrers

Tanmateix, el retard en la construcció del carrer de Colom, que havia d’entrellaçar el sector dels Guíxols amb el de Calassanç i que no s’inicià
fins ben entrat el segon decenni del segle XX, influí negativament en el correcte desenvolupament d’aquest carrer.
No obstant això, no va ser cap impediment perquè alguns guixolencs s’hi bastissin llurs habitatges. D’aquesta manera, entre els anys de 1904
a 1913, en aquesta via urbana hom edificà un total de vuit cases, un magatzem i dues amoliacions.

Origen i significat del nom del carrer: La designació de carrer de Llevant, aprovada dins el conjunt de noves denominacions per
a les vies urbanes del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart, fa especial esment a la zona d‘eixample de la població situada a la banda de llevant, precisament per on surt el sol i bufa el vent de llevant.

Nom del carrer:

Llibertat, de la

Inici: carretera de Girona. Final: carrer Antoni de Capmany.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,28 m. Al final: 7,48 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Surís, Miquel Boera i Mall.
Llargada del carrer: 207 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 21 de gener de 1887.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny de 1888.
Construccions característiques: Núm. 55. Casa Valls (1888), cantonada Ctra. de Girona.
(després casa Menció). Propietari: Joan Valls i Bosch; tècnic: Pau Simon, mestre d’obres. Núm.
45. Casa Regí (1903), cantonada carrer Surís. Propietari: Jaume Regí; tècnic: Pere Pascual i
Baguer, mestre d’obres. Edificis industrials: Fàbrica Brugada (1894). Propietari: Tomàs
Brugada i Rifà; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Llevant + Llibertat, de la

L

Configuració urbanística:

La disposició viària del carrer de la Llibertat va venir originada
per l’acabament de les obres de la carretera provincial de Girona (1865), així com per la definició
urbanística d’un sector planer de la població, que es va estructurar a l’entorn de dos vials: els
carrers de la Mercè (1860) i el d’Antoni de Capmany (1862).
Aquest fet va motivar que l’arquitecte provincial Félix de Azúa i Gasque redactés, l’any 1871, un projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers al costat de la carretera de Girona, disposant una trama
viària on s’emplaçaven les hortes Surós, Barnich, Roig i de la pubilla Jupa. D’aquesta manera, va haver d’ordenar el seu plànol d’acord amb les edificacions existents que s’havien bastit amb anterioritat i a l’empara de les alineacions establertes pel Pla Geomètric de Josep Gallart, de l’any 1858.
Tot i això, hom pot dir que el carrer de la Llibertat va quedar formalitzat mitjançant aquest primer estudi urbanístic, encara que no començaria a estructurar-se fins a l’any 1887-88 (tram Cra. Girona-Mall). Així, a la sessió municipal del 21 de gener de 1887, els germans Francesc i
Rafael Isern i Mauri demanaren que se’ls assenyalessin les alineacions dels carrers projectats dins de la seva finca, per tal de procedir a la construcció de cases unifamiliars. L’Ajuntament acordà que la comissió de policia urbana s’encarregaria de marcar els nous vials, prèviament a la
cessió dels terrenys destinats a via pública.
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El mes de juny de 1888 es va construir la primera edificació. Es tractava de la casa del comerciant guixolenc Joan Valls, que s’acantonava a la
carretera provincial i que, anys més tard, seria el domicili de l’excel.lent músic Arseni Menció, malgrat que fins a l’any 1896 no es bastiria cap
més habitatge en aquest carrer.
Amb la construcció, però, de la fàbrica de suro de Tomàs Brugada i Rifà (1894), situada entre els carrers de Capmany-Llibertat, es va delimitar una part del sector oest d’aquest vial, tot i que l’enllaç amb el tram est restà separat per la riera de Sant Amanç. No obstant això, l’estructuració definitiva del carrer va quedar encara pendent d’urbanitzar, en trobar-se una part de l’horta de Josepa Borjas, vídua de Vives, entre
els carrers del Mall i de Capmany.
Fou precisament en data 22 d’abril de 1901 quan els industrials guixolencs amb interessos directes en aquesta zona, Josep Sibils, majorista de
fustes i soci de l’empresa Boada, Sibils i Cia., i Agustí Brugada, ebenista, conjuntament amb la propietària d’aquells terrenys, varen proposar a
l’Ajuntament de prolongar aquest tram de carrer i fer-se càrrec del 60 % del total de les despeses. Així, mentre la vídua Vives aportava 1.950
pessetes, Sibils 650 pessetes, i Brugada 250 pessetes, es demanà a la corporació que hi participés amb la quantitat de 2.000 pessetes, no solament perquè hom considerava que es facilitaven les necessitats bàsiques per al desenvolupament del comerç d’aquells indrets, sinó que també
es contribuïa a millorar la comoditat dels veïns del sector.
Un cop resolta la participació del consistori municipal en la urbanització d’aquella part de carrer, faltava solucionar constructivament l’enllaç
d’aquest vial a l’alçada de la riera de Sant Amanç. D’aquesta manera, el mes de febrer de l’any 1903, els germans Tomàs i Agustí Brugada, Josep
Sibils, Robert Pecher, Josep Badosa, Josep Soler i uns quants veïns més varen adreçar un escrit a l’alcaldia on reclamaven la indispensable construcció d’un pont sobre la riera “en su cruze con la calle de la Libertad, para facilitar el movimiento comercial de las calles de Capmany, del
May, de Santa Magdalena y otras adyacentes”.
Sembla que aquesta petició va tardar cert temps a realitzar-se, perquè, a la sessió del 14 de febrer
de 1905, el regidor Lacasa va demanar que no es demorés més la col.locació del pont de fusta
sobre la riera de Sant Amanç, en l’encreuament amb el carrer de la Llibertat. El president de la
comissió de foment, atenent aquesta demanda, va manifestar “hallarse el asunto en estudio del
arquitecto, ofreciendo recomendar sea por éste activado para llevarlo a cabo con la mayor premura posible”.

L
Llibertat, de la

Origen i significat del nom del carrer: La designació de carrer de la Llibertat va ésser
aprovada a la sessió municipal del 21 de gener de 1887, conjuntament amb els noms dels carrers
Jofre, Surís i Boera, a instàncies dels germans Francesc i Rafael Isern i Mauri, que varen demanar
que, a més d’assenyalar-ne les alineacions dels vials, se’ls indiqués “los nombres con que deben ser
conocidas estas calles”.
Amb aquestes noves titulacions, l’Ajuntament només feia que oficialitzar, en aquella sessió, les denominacions que ja havia establert l’arquitecte Félix de Azúa, l’any 1871, quan
redactà el projecte d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la carretera
provincial. Hom concretà, doncs, que el carrer anomenat de la Llibertat seria “la otra calle
paralela a la primera (Jofre) y perpendicular a la carretera proyectada más al sur en el
mismo plano”.
Detall d’una finestra de la casa Valls (1888).
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El nom de carrer de la Llibertat fa referència al dret o condició de decidir per si mateix sobre la pròpia conducta i sobre el sentit o la configuració de l’ésser, emparat pel dret civil que protegeix els ciutadans dins d’una comunitat civil organitzada. Tot i tenir aquest mot una definició
imprecisa i complexa, el significat pot variar depenent del concepte que hom pot entendre, talment des del punt de restar lliure, en contraposició a l’esclavitud, o des d’una perspectiva política i en el sentit de poder decidir el propi destí, sense pertorbar la decisió d’altres grups o
persones de la mateixa comunitat.
Malgrat això, la titulació d’aquest vial podia haver estat influenciada pels anys del Sexenni Revolucionari, que donaren pas a la proclamació
de la Primera República, l’11 de febrer de 1873. És prou coneguda l’actuació de diversos federals del Baix Empordà, capitanejats pel guixolenc
Pere Caimó i Bascós, que proclamaren l’any 1869, a la Bisbal d’Empordà, la República Federal.

Nom del carrer:

Lluna

Inici: carrer Nou del Garrofer. Final: carrer de les Eres.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 17,07 m. Al final: 20,23 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: baixada del Puig, Penitència, Sant Domènec, Creu i
Algavira.
Llargada del carrer: 355 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat, al padró de veïns de l’any 1829.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVIII.
Edificis industrials: Fàbrica Pascual (1895). Propietari: Generós Pascual; tècnic: Ramon
Otzet, enginyer. Fàbrica Vilaret (1903). Propietari: Josep Vilaret i Xatart; tècnic: Pere Pascual i
Baguer, mestre d’obres. Torre-dipòsit aigües potables Oliveras (1906). Propietari: Oliveras, germans; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Ribot (1929). Propietari: Maties
Ribot i Xatart; tècnic: J. Reig, aparellador.

Llibertat, de la + Lluna

L

Configuració urbanística: L’origen urbanístic del carrer de la Lluna cal situar-lo -a l’ensems que el carrer dels Metges- a les darreries del segle XVIII, quan es començà a definir una trama
viària en sentit horitzontal, que havia d’entrelligar el creixement urbà del sector del Puig-Marí.
Bàsicament, doncs, aquest nou vial s’estenia a partir dels carrers Nou del Garrofer i Penitència, a la
seva banda oest, i connectava amb el desenvolupament constructiu del carrer de Girona i de les
Eres, a l’est de la població.
Aquesta disposició fixaria irrefutablement, i a grans trets, el teixit general de tots els ulteriors carrers que s’anirien ordenant paral.lelament
als ja formalitzats, com els dels Metges i el mateix de la Lluna, malgrat que aquest darrer necessitaria un tractament ben diferenciat de la
resta dels vials del sector, en haver de remuntar convenientment l’abrinat roquís i turó del Puig-Marí.
Tot i que, al llarg del segon terç d’aquell segle, el carrer de la Lluna va prendre consistència com a nova via urbana, no seria fins a l’any 1883
que l’hisendat gironí d’ascendència guixolenca Fernando de Moradillo i Patxot, propietari dels terrenys anomenats del Puig-Marí, on s’em-
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Font d’en Cama, a la cantonada dels carrers de
la Lluna i Creu (1859).

plaçava la fortificació militar del Puig, va demanar d’enderrocar-la i destinar part d’aquella propietat per a l’ús de solars edificables. Per aquest motiu va cedir gratuïtament a la corporació la
part de les prolongacions dels carrers que hi confluïen: Penitència, Lluna, Sol, baixada del Puig i
Metges.
Fou a mitjan any 1897 quan hom començà a reclamar per a aquesta via urbana les condicions
necessàries d’un vial general. Així, a la sessió municipal del 14 de juny, els regidors Carerach i
Pascual varen manifestar la urgència d’executar obres de condicionament al carrer; una petició
que tornarien a formular a la comissió del 26 de novembre d’aquell any “mayormente ahora en
que los propietarios interesados se hallan dispuestos a contribuir con alguna suma”.
D’aquesta manera, l’Ajuntament va acordar a la mateixa sessió d’encomanar a l’arquitecte municipal la redacció d’un expedient tècnic i pressupost de les obres, a fi d’executar els treballs d’anivellació i rasants d’una part d’aquest carrer. General Guitart va confeccionar, en data 15 de febrer de
1898, un projecte d’urbanització que actuava sobre els següents vials: Lluna, amb 132 m, des del
carrer Nou del Garrofer al de Sant Domènec; Sol, 61 m, entre el carrer Nou del Garrofer i la finca
propietat de Pere Albertí; i la baixada del Puig –Guitart l’anomenà “prolongació del carrer de la
Penitència- amb 79 m, entre les interseccions del carrer de la Lluna i el Nou del Garrofer.
Aquestes obres de desmunt, que comportaven un rebaix d’uns 2.017 m3, de roca i gresa, varen ésser
sufragades parcialment pels industrials Generós Pascual, Feliu Ribot, Teodor Mascort, Pere Albertí i
Güitó, Matias Ribot i Pere Freixes, que contribuïren amb una quantitat total de 1.500 pessetes, en beneficiar directament l’accés rodat a les
seves fàbriques. No obstant això, un dels trams del carrer de la Lluna, concretament a l’alçada de l’encreuament entre els carrers de la
Penitència i baixada del Puig, fou impossible de remuntar seguint la rasant del carrer, fet que va provocar la manca de intersecció d’una part
del seu vial.
A la sessió del 16 de setembre de 1898, el regidor Fornós va exposar la conveniència de construir una escala que connectés amb l’altra banda
del carrer. S’acordà, doncs, que el tècnic municipal estudiaria la solució més convenient, així com el pressupost de les obres. Quatre mesos després, la corporació local va decidir, al ple del 20 de gener de 1899, de procedir a la construcció de l’esmentada escala, sota un cost final de
444 pessetes. Finia d’aquesta manera l’impediment físic del turó del Puig, que privava d’enllaçar el carrer de la Lluna amb el sector oest de la
població.

L
Lluna

Origen i significat del nom del carrer:

La identificació del nom de carrer de la Lluna aparegué per primera vegada inventariat
al padró d’habitants del 10 d’abril de 1829. Amb anterioritat, aquest indret era conegut per l’administració local com la vinya d’en Pla i Puig
d’en Patxot (1822) i Puig-Marí, el 1826. La denominació –com hom pot intuir- fa referència a l’únic satèl.lit natural de la Terra, que està a una
distància d’uns 384.000 km.
No crec que aquesta titulació vingués motivada per algun fet en especial, però, tal vegada, el nomenament tres anys abans del carrer del Sol,
situat per sobre mateix i amb una consemblant disposició, tot i ésser un xic posterior en la seva configuració urbanística al de la Lluna, podria
haver condicionat la seva designació.
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Nom del carrer:

Luchana

Inici: carrer de la Indústria. Final: carrer de Gravina
(antigament projectat fins als carrers Bourg de Péage-Bailén).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,80 m. Al final: 12,04 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Comerç
Llargada del carrer: 140 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

Configuració urbanística:

Malgrat que la disposició urbanística del carrer
de Luchana vingué formalitzada per la redacció del Pla de Reformes i Millores de
l’arquitecte Guitart (1897), amb anterioritat en aquesta data ja s’havia confeccionat un projecte d’urbanització dels terrenys de Tueda i rectificació de la riera
(1881), promogut pels hisendats Vicenta Patxot, vídua Calzada, Rafael Rabell i Jaume Cibils. Aquesta actuació, tot i que es va aprovar a la sessió municipal del 30 de març de 1881, no es va portar a terme per diverses dificultats urbanístico-constructives, i hauria de ser el pla Guitart
el que definiria oficialment la seva disposició viària.
Anys després, Joan Casas, Ginès Vidal, Salvador Villà, Joan i Ricard Castelló i els també germans Lladó i Vidal varen exposar a l’Ajuntament, el
mes de febrer de 1908, que havien obert el projectat carrer de Luchana, dins de les seves propietats i en tota la seva extensió –aleshores, tal
com ho havia determinat l’arquitecte Guitart, aquesta via s’estenia des del carrer de la Indústria fins al de Bailén- i demanaren com a compensació de la millora que el consistori construís un pont d’obra sobre la riera de Tueda, en l’enllaç amb el carrer de Santa Margarida-Luchana.
Alhora, sol.licitaren també que es fes la cessió, als propietaris confrontants, del rec de l’antiga carretera de Palamós, que els malmetia les hortes, per tal de desviar-lo fins a la riera de Tueda.
A la sessió municipal del 14 d’abril d’aquell mateix any, la corporació local va accedir d’estudiar la construcció d’un pas cobert o pont, prèvia
cessió dels terrenys, així com de consentir la rectificació de les aigües del torrent “mediante la instrucción del correspondiente expediente para
depurar los derechos adquiridos”.
El projecte tècnic fou encarregat a l’arquitecte Guitart, qui va advertir des d’un principi que aquell pas o petit pont no podria considerar-se
amb caràcter definitiu, en no coincidir amb la prolongació i trasllat de la riera, tal com preveia el Pla de Reformes i Millores aprovat el 1897.
Malgrat això, va expressar la ineludible necessitat de “construir el interino puente ya que, con ello, después de responder a las laudables iniciativas de los propietarios recurrentes, se consigue el engrandecimiento de la población y de vías de verdadera entidad y porvenir así comercial como industrial”.
En data 15 de setembre, l’Ajuntament va aprovar un dictamen de la comissió de foment, en què manifestava l’increment de construccions
realitzades al paratge de Tueda i, especialment, als carrers de Gravina, Sant Isidre i Santa Margarida, motiu pel qual es feia indispensable la
construcció del pont del carrer de Luchana.
Els germans Castelló, que aleshores eren els principals promotors d’aquesta iniciativa, en tenir diverses propietats per a urbanitzar, s’avingueren a sufragar el cost de les obres del pont, a la sessió municipal del 24 de desembre de 1908, per un import total de 627 pessetes. D’aquesta
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manera, durant aquell any varen quedar perfilats i convenientment anivellats a la rasant oficial els carrers de Luchana i Gravina –executats
pels germans Castelló, tot i que reberen per part de l’administració local una subvenció de 400 pessetes, en compensació als treballs realitzats- i, a començament de l’any següent finalitzà la construcció del pont del carrer.
Un fet poc usual va modificar al cap d’uns anys el traçat d’una part de la via. En constituir-se la societat Sport Club Guixolense, que presidia
Jaume Brugada, va adquirir als germans Castelló, i en règim de lloguer, una porció de terreny situada entre els carrers de Gravina, Bailén,
Luchana i carretera de Palamós, a l’objecte de practicar-hi esports de “foot-ball”, pedestrisme, salts, gimnàs i “skating”. De seguit, però, s’adonaren que per a poder jugar a futbol, “el sport que con más adeptos cuenta esta Ciudad”, aquell solar no reunia les mesures suficients. Per
això, en data 30 de maig de 1916, aquesta societat esportiva va adreçar-se a l’Ajuntament per tal de poder unir una parcel.la confrontant
–entre el carrer de Luchana i la carretera vella de Palamós- i que comportaria el tancament al trànsit d’una part del carrer de Luchana, concretament entre el trajecte dels carrers de Gravina a Bailén.
A la sessió municipal del 27 de juny d’aquell any, la corporació acordà d’autoritzar la intercepció, en considerar que l’exercici de l’esport integrava la cultura dels pobles i afavoria, alhora, el desenvolupament físic de l’individu. Per tant, l’ocupació d’una part de la via pública per destinar-la a satisfer una necessitat de caràcter públic, comptant que aquella societat –que en aquells temps comptava amb 400 associats- oferia també a les escoles de la localitat d’utilitzar-la un dia a la setmana, resultava completament justificada en benefici de la col.lectivitat.
Malgrat això, la concessió estava condicionada per determinades disposicions de les quals cal destacar l’ús a precari de les instal.lacions, així
com la col.locació de portes de fusta de dues fulles als extrems de cada carrer, de la mateixa amplada que el vial.
Sembla, doncs, que l’Sport Club va engegar la temporada esportiva aquell mateix any. El mes de novembre de 1917, aquesta societat va demanar pròrroga de sis mesos per a donar compliment a les condicions del conveni de l’Ajuntament, tot i que tres anys després, a principi de 1920,
es va dissoldre sense haver complert totes les condicions.
L’any 1924, el capità inspector delegat de governació va dirigir un ofici a la corporació en què la instava a reobrir l’accés d’aquella part de
carrer; una comunicació que fou adreçada als germans Castelló, donant-los un termini de tres mesos per adequar la via a les necessitats del
trànsit rodat. Al cap d’uns anys, aquest carrer tornaria a quedar interceptat en fer-s’hi el camp d’esports de l’Ateneu Deportiu Guíxols, entre
1945-80.

L
Luchana

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer de Luchana,
aprovat a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, conjuntament amb altres
85 designacions de noves vies urbanes i 9 places pertanyents al Pla de Reformes
i Millores de l’arquitecte Guitart, fa referència a la batalla de Luchana, que tingué
lloc el 24 i 25 de desembre de 1836, durant la primera guerra carlina (1833-40).
Aquest enfrontament armat entre el general governamental Baldomero
Espartero i el cap carlí Eguía, per alliberar la ciutat de Bilbao del setge que
havien imposat les tropes carlines en aquella plaça, va ésser resolt el mateix dia
de Nadal en un acarnissat combat, on les forces lliberals derrotaren els absolutistes que lluitaven a favor del pretenent Carles Maria Isidre. Per aquesta feta,
el general Espartero va rebre el títol del comtat de Luchana, l’any 1837, en
memòria d’aquella batalla.
Detall de la barana del pont de Tueda a l’inici del carrer de Luchana (1909)
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Nom del carrer:

Major

Inici: rambla d’Antoni Vidal. Final: carrer de Girona.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,01 m. Al final: 4,07 m.
Carrers que hi conflueixen: Sant Llorenç, Sant Domènec, Sant Antoni, Creu,
Algavira i rambla del Portalet.
Llargada del carrer: 175 m. Amplada del carrer: Mitjana de 7 m (entre
la rambla Vidal i carrer de Sant Llorenç) Mitjana de 9 m (entre carrer Sant
Llorenç i rambla del Portalet)
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat –com a únic carrer Major- a partir del 16 de
juliol de 1907. Restituït a la sessió del 9 de juny de 1939.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Dins del
conjunt del Raval de Tueda (primer cens de 1360). Carrer Major, com a prolongació de l’antic carrer Major (A. Clavé )(1760-1867). Carrer Major del Centre (1867-1907). Carrer major (1907-33?) Francesc Macià (1933?-39)
(Llibres parroquials d’esposoris) Carrer del Raval de Tueda (1739); Carrer Major del Raval de Tueda (1766 i 1769), Carrer de Tueda Major (1769).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici-meitat del segle XIV.
Construccions característiques: Núm. 1. Casa Bonet (1894). Propietari: Domènec Bonet i Farriol; tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Núm. 2-6. Caixa de Pensions (1922). Propietari: Caixa de Pensions; tècnic: Rafael Masó i Valentí, arquitecte. Núm. 5. Casa Gandol (s. XVIII?).
Núm. 8. Casa Andreu (1895), cantonada carrer de Sant Llorenç, després coneguda com a can Tell. Propietària: Dolors Ball-llovera d’Andreu; tècnic: Esteve Cateura, mestre d’obres. Núm. 10-12. Casa Baster (1901), cantonada carrer de Sant Llorenç, actual edifici de l’agència de la Seguretat
Social. Propietari: Rafael Baster i Llagustera; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 26. Can Canals (1866) ampliació planta segon
pis (1889). Propietari: Josep Canals i Malla; tècnic: de l’ampliació Josep Llach, mestre d’obres. Núm. 33. Casa vídua Sabater (1909) actual farmàcia Ruscalleda. Propietària: Mercè Casanovas; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Núm. 35-37. Casa Baguer (1890), cantonada carrer
de la Creu. Propietari: Pere Baguer i Barnich; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 42 Casa “La Masia” (s. XVIII?).

Major

M

Configuració urbanística: L’estructuració primària de l’actual carrer Major va venir concretada per la segona gran expansió que
dugué a terme el nucli medieval guixolenc, entre final del segle XIII i començament del XIV, que va consolidar definitivament el nucli principal de la població. Aquest important desplaçament urbà en direcció a la plana de llevant, a partir de l’actual carrer de Joan Goula i cap a l’est
(rambla Vidal) va originar, pràcticament al mateix temps, l’emplaçament d’una primitiva ordenació constructiva al llarg de la muralla, que es
concretà des de l’actual carrer de la Rutlla fins al Passeig del Mar, i que seria conegut com a raval de Tueda.
D’aquesta manera, quan l’any 1360 es va confeccionar el primer fogatge o cens cadastral de Sant Feliu, aquest raval comptabilitzà un total
de catorze edificis. De fet, la nova barriada es disposà urbanísticament, i al llarg del temps, com una mena de calc de la distribució constructiva del nucli emmurallat, confrontant els inicis de les seves noves vies (carrer Major i Verdaguer) amb els eixos dels carrers ja existents (A.
Clavé i Estret). D’antuvi, però, l’actual carrer Major va configurar-se més folgadament que els altres vials de la població, malgrat que la seva
estructuració edificatòria trigaria molts anys a desenvolupar-se.
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Diverses foren les causes que influïren en l’escàs creixement urbanístic d’aquest nou sector durant els segles XIV al XVII, però principalment
la reducció de la població per la pesta dels anys 1344 i 1362, que va endur-se la majoria d’infants del vilatge. Així, en gairebé dos-cents anys,
tan sols s’edificaren un total de trenta-tres habitatges, i no seria fins als dos primers decennis del segle XVII que aquell raval i, consegüentment, el seu carrer principal, consolidaria la seva primicera trama urbana.
Entre els anys 1600 i 1650 es pot dir que la barriada de Tueda ja era un important nucli del poble a recés de la vila fortificada. L’expansió,
emplaçada aleshores no més enllà de l’actual carrer de Sant Domènec, tot i comptar amb una petita tanca de seguretat de la qual destacava
la seva portalada o “portalet” (actualment situat entre l’encreuament dels carrers Major, Algavira i rambla del Portalet) va ésser deturada violentament per les forces de Felip IV, que l’incendiaren i arrasaren despietadament, entre els dies 16 i 17 de juny de 1652.
Haurien de passar encara molts anys per tal que el carrer Major de Tueda quedés completament ordenat. Això no s’escauria fins als anys 173050, en què les seves edificacions arribaren pràcticament a tocar el Drassanal.
L’actual carrer Major ha estat al llarg dels anys una via poc modificada, si exceptuem les obligades rectificacions de les alineacions d’alguns
dels seus habitatges. El mestre d’obres Josep Gallart, el primer tècnic que va elaborar un pla geomètric a la població (1858), tan sols va esmenar la línia de cases de la façana sud. En canvi, l’arquitecte Guitart, quan va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), acabà
de corregir les alineacions del cantó nord que es disposaven irregularment en tota la seva llargada -formant diversos queixals constructius- i
assenyalà l’arrenglerament oficial que havia de prendre definitivament aquesta via.

Origen i significat del nom del carrer: Com ja s’ha exposat amb anterioritat, l’actual carrer Major restava inclòs dins la denominació del raval

M
Major

de Tueda, talment com fou inventariat al fogatge o cens cadastral de l’any 1360 i, consegüentment, d’aquesta manera, fins al cadastre oficial de Patiño de
l’any 1729. És a partir dels documents parroquials d’esposoris de la vila –aleshores les parelles de nuvis podien triar de celebrar el seu casament a l’església
parroquial, o bé a casa d’algun familiar o amic- en què apareix per primera vegada una definició específica
sobre aquesta via urbana. Així, en esposar-se dos joves guixolencs l’1 de febrer de l’any 1739, s’esmenta precisament la casa del negociant Gerònim Baster “sita en lo carrer del Raval de Toeda”. Sens dubte, aquest
document es refereix al carrer més important d’aquella barriada, que era l’actual carrer Major, designació que
tornarà a sortir relacionada en els anys de 1766 “en casa de Salvi Torres, sita en lo carrer Mayor de lo Rebal
de Tueda”, i al 1769 “en casa de Vicens Bosch, mariner, cita en lo carrer de Tueda Major”.
No obstant això, l’oficialitat del seu nom no era encara acceptada per al tram de via del sector de
Tueda, malgrat haver aparegut en un plànol dibuixat pels volts de l’any 1760, sobre la disputa d’uns
terrenys lliures d’edificacions entre els jurats de la vila i l’abat del monestir (rambla Vidal i NotariaHospital). Aquest croquis recollí perfectament el nom de “calle Mayor”, com a prolongació del vial
del centre urbà (actual Anselm Clavé) concretament en la part del raval de Tueda i que avui el
coneixem com a carrer Major.
Provadament, doncs, el carrer Major va identificar-se a partir d’aquells anys com un sol vial, que
s’iniciava a la Plaça de la vila i finalitzava al capdavall del Drassanal. D’aquesta manera ho va considerar també Josep Gallart, quan projectà el Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols
(1858), i el reconegué com una sola unitat, tot i que en aquesta redacció urbanística s’aprofitaria
per a batejar algun carrer que encara no disposava de titulació oficial.
Antiga casa de la vídua Sabater (1909).
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No seria fins a la confecció del Padró d’habitants de l’any 1867 que es varen diferenciar aquestes vies urbanes amb els noms de carrer Major
Antic (Plaça-rambla Vidal) i Major del Centre (rambla Vidal-rambla del Portalet). El nomenament gairebé definitiu de carrer Major es produí
quan l’Ajuntament va acordar, a la sessió municipal del 16 de juliol de l’any 1907, de designar amb el nom d’Anselm Clavé el tram de vial
conegut com a carrer Major Antic, passant immediatament a ésser reconeguda com a únic carrer Major la part de via urbana situada entre
el carrer dels Arbres (rambla Vidal) i el Portalet.
I dic gairebé definitiu, perquè el nom de carrer Major va ser substituït l’any 1933 (?), en temps de la Segona República, pel del president de la
Generalitat, Francesc Macià i Llussà (Vilanova i la Geltrú 1859-Barcelona 1933). Acabada, però, la guerra civil espanyola, les noves autoritats
locals varen acordar al ple del 9 de juny de 1939 retornar el nom de carrer Major a aquesta antiga via de la ciutat.

Nom del carrer:

Mall

Inici: carrer de l’Hospital. Final: col.legi públic Gaziel.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,97 m. Al final: 8,98 m.
Carrers que hi conflueixen: Garrofer, carretera de Girona, Mercè,
Concepció, Marquès de Robert, Llibertat, Francesc Jofre i Santa
Magdalena.
Llargada del carrer: 380 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, a l’esborrany del cadastre
de Patiño (1716-19). Restituït a la sessió municipal del 12 de juliol de
1990.
Altres denominacions: (administratives, cadastrals i de contribucions) Camí del Mall (1716-1932), també oficialitzat May. Carrer
Ferrer i Guàrdia (1932-39). Carrer del Mall (1939-50) o May. Carrer
Sant Antoni Maria Claret (1950-90). (Llibres parroquials d’esposoris) Carrer del Mall (1724) (Documentació notarial) Camí del Mall (1685).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVII.
Construccions característiques: Núm. 2-4 Casa Dalmau (1891), actual farmàcia Sallés. Propietari: Salvador Dalmau i Beya; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 6 Casa Soler (1904), després conegut com a Can Llonch. Propietari: Salvador Soler i Batlle; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 17 Casa Maruny (1909). Propietari: Josep Maruny i Puigmiquel; tècnic: J. Casadó i Tisans,
arquitecte. Núm. 31 Casa Burgell (anterior a l’any 1860). Núm. 39 Casa Roig. Propietària: Carme Roig de Coll; tècnic: Carles Bosch, mestre d’obres. Núm. 51 Casa Lloveres (1884). Propietari: Pere Lloveres; tècnic: Manuel Almeda, arquitecte. Núm. 56. Casa Vilaret? (1893).
Propietari: Josep Vilaret; tècnic: Josep Bori, arquitecte. Núm. 57-68. Edifici de les Vetlladores (1902). Propietari: Germanes Vetlladores de
Sant Josep; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 81-85. Casa-fàbrica del Gas (1906). Propietària: Isabel Alech, vídua Ferrer;
tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Edificis industrials: Fàbrica de Gas (1891). Propietària: Isabel Alech, vídua Ferrer; tècnic:
José Cierro Sincleir, enginyer. Fàbrica de taps Reynal (1894), cantonada carrer Llibertat. Propietària: Catalina Reynal i Clarà; tècnic: Ramon
Otzet, enginyer.
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Configuració urbanística: La disposició urbana del carrer del Mall surt inventariada per primera vegada a l’esborrany del cadastre
de Patiño de l’any 1716-19, oficialitzat el 1729. Tan sols una única edificació de tres cambres es trobava en aquest senderol que conduïa al
veïnat de Sant Amanç, tot i que hom fa suposar que existia amb anterioritat a aquesta data. Diverses peces de terra campa i vinya foren numerades en aquest cens de contribució territorial, on s’especificà que s’hi cultivava mestall, faves, llegums, cànem i lli. Per altra banda, si consultem els plànols més antics en els quals hi ha representat l’àmbit constructiu de la població (Port de San Feliu de Guixols. Service des vaisseaux du Roi. 1770, i el Plano del Fondeadero y villa de San Feliu de Guíxols, 1783) podem dir que aquesta edificació no arribava més enllà de
la cantonada de l’actual carrer Mall-Hospital.
A mitjan segle XIX aquest traçat prengué una certa progressió edificatòria, en bastir-se diversos habitatges aïllats al llarg del seu recorregut. Malgrat
això, el camí del Mall esdevenia de difícil circulació tant per a vianants com per als carruatges, en estructurar-se d’acord amb antigues partions de
solars que obstaculitzaven, amb llurs marges, la lliure i còmoda circulació. D’aquesta manera, a la sessió municipal del 2 de juliol de 1867, l’Ajuntament
va advertir seriosament Domènec Arxer, per tal que arrangés la margenada de la seva horta que impedia el pas de veïns i mercaderies, precisament
en un lloc que el Pla Geomètric de Josep Gallart (1858) ja havia delimitat com alineació de carrer. A tal efecte, doncs, la corporació li donà un termini de vuit dies per a treure les runes i sorres dipositades, ”que en la actualidad ocupan parte de la mencionada calle”.
Aquest mateix any, el primer tram del carrer del Mall (placeta de Sant Joan-Garrofer) va ésser modificat com a conseqüència, primerament,
de la nova carretera provincial de Girona (1865) i, posteriorment, de sol.licitar Josep Surís i Reig les noves alineacions de l’habitatge a reedificar entre el carrer del Mall i el Garrofer. La “Sección de Fomento” de la Diputació va fer aixecar un plànol per a determinar les línies de construcció dels nous edificis arrenglerats a la carretera o a la seva zona d’influència. El projecte tècnic, redactat per l’enginyer Gabriel March, tot
i que va assenyalar oficialment una amplada de 7 metres –aleshores aquesta tramada de carrer comptabilitzava escassament 4,30 m- no
esdevindria l’alineament definitiu (10,50 m) fins a l’expedient de rectificació anomenat “Ensanche del May” promogut per l’Ajuntament, en
convenir la reforma amb els propietaris de les finques de la façana Est, entre el mes de setembre de 1889 i novembre de 1890.
Sens dubte, ordenar mínimament la vialitat d’aquest llarg camí va portar molts treballs i durà força anys. Cada cop que hom avançava ocupant les velles hortes de conreu, apareixien nous entrebancs que s’afegien als que encara restaven per solucionar. Així, el mes d’agost de l’any
1868, diversos propietaris i veïns del carrer varen adreçar-se a la corporació local queixant-se del fangueig que es formava continuadament
en la calçada, en no disposar d’un acurat desnivell o cunetes que fessin
escórrer l’embassament. A més, també demanaren que l’antic corral de bestiar que existia en aquell carrer i afrontant amb el de la Mercè desaparegués el més aviat possible “no sólo por lo que afea a la vía pública sino porque además de obstruir el paso a los vecinos, principalmente al retirar-se
de noche, por la facilidad que aquellas runas ofrece de poder esconderse
en ellas cualquier malévolo y verse sorprendidos”.
L’Ajuntament, conscient d’aquest focus d’infecció, va decidir als plens de 14
d’agost i 17 de novembre de 1868, respectivament, de sanejar el carrer i
encarregar, alhora, l’aixecament d’un plànol al mestre d’obres Pere Pascual
–prèvia autorització del governador de la província i de l’enginyer en cap de
carreteres- per solucionar el desguàs de les aigües plujanes d’aquell sector;
projecte que fou signat i lliurat l’11 de desembre d’aquell mateix any.
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La progressió constructiva d’aquesta via urbana va quedar reflectida al projecte d’obertura i rectificació d’alguns carrers al costat de la carretera provincial, redactat per l’arquitecte Félix de Azúa i Gasque, l’any 1871. Inqüestionablement, era el vial més important del sector, amb una
llargada edificatòria pràcticament continuada d’uns 200 m, a partir de l’encreuament amb la carretera de Girona.
Tal vegada, la millor actuació urbanística que es dugué a terme en aquest carrer va ésser la que va donar l’entitat necessària per eixamplar
l’entrada del Mall (placeta de Sant Joan-carretera de Girona). I la descric com la més satisfactòria per a tothom –administració local, propietaris afectats i població- perquè va ésser realitzada amb molta cura i seny per part de tots els implicats.
Sabut és que la Llei d’Eixample de 1864 va declarar d’utilitat pública, a efectes d’expropiació, totes les obres de carrers i ampliacions de poblacions. Aquesta gestió la portaven a terme els ajuntaments amb fórmules de finançaments especials (contribucions, emprèstits, etc.), alhora
que es creaven juntes d’eixample que exercien funcions de control tècnic i fiscalització econòmica. Això, sense cap tipus de consens previ,
sovint esdevenia un veritable fracàs, en no posar-se d’acord les parts negociadores.
Amb bon criteri, doncs, el mes de setembre de 1889 l’ajuntament guixolenc va oferir la possibilitat als propietaris d’aquell tram de carrer
–Isabel Vergoñós, hereus de Josep Surís, de la senyora Gorgoll i Maria Massanés- de trobar un mitjà que fes factible aquella millora, sense
representar un forta càrrega financera per a l’erari municipal. D’aquesta manera, es partia d’una idea concertada d’acord amistós, a base de
satisfer l’import total de l’expropiació de les finques dins d’uns terminis ajornats. Sembla que la proposta fou acceptada en principi. A la sessió del 4 d’octubre s’acordà d’instruir el corresponent expedient de valoració dels terrenys, i s’encarregà al mestre d’obres Pere Pascual la taxació de les propietats.
La despesa total d’aquella actuació fou peritada en 48.541,50 pessetes, de les quals 22.459,50 pessetes pertanyien a l’expropiació de dues cases
d’Isabel Vergoñós. Així, mentre la resta de propietaris afectats es va manifestar conforme a rebre les indemnitzacions en deu terminis, a l’interès del 6 % anual, la senyora Vergoñós reclamà de rebre el rescabalament en el moment de l’enderroc dels habitatges. L’ajuntament guixolenc, en no poder fer front a tan important despesa econòmica, i per tal de continuar endavant aquella millora urbanística, va deixar en suspens l’acord amb aquella propietària i oficialitzà les escriptures amb la resta d’afectats.
El mes de juny de l’any 1890 es començà a enderrocar la casa número 2 del carrer del Garrofer-Mall, i poc després seria aterrada la de
Maria Massanés. Com que la reforma que s’estava portant a terme embellia aquella part de carrer, s’arribà a un compromís amb Isabel
Vergoñós el mes d’agost del mateix any, per tal d’acabar d’enllestir l’entrada del carrer del Mall. L’administració local va abonar en
metàl.lic 11.709,50 pessetes, que li permetien d’iniciar les obres d’enderroc dels dos habitatges de la seva propietat, i per a les restants
10.750 pessetes, es féu mitjançant un pagaré amb venciment a l’1 de març de 1892. Finia així una de les actuacions urbanístiques més
consensuades que s’han dut a terme a la nostra vila-ciutat –tot i que no mancada de certes reticències- que beneficià amb escreix la
població en general.
En el cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858, el carrer del Mall comptabilitzà un total de 23 habitatges. Nou anys després, al padró de veïns
de 1867, s’inventariaren 29 cases i 1 magatzem. Ja quasi al segle XX, quan l’arquitecte Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897), es va avaluar als parcel.laris del carrer un màxim de 42 estatges, 1 edifici teatre (Goula) i 1 fàbrica.
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Origen i significat del carrer:

La primera vegada que trobo escrit en un document oficial el nom de camí del Mall és en un testament que Pere Capa, fuster de la vila, va realitzar el 16 de novembre de 1685 davant el notari Joan Blanch, “dins una cambra de la casa situada en lo camí del Mall i prop lo portal de Gerona”. Mig any després, apareixerà la mateixa definició a la deixa de Margarida Montcada, muller
de Feliu Sabater, de data 28 de maig de 1686.
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Casa del notari Josep Maruny (1909).

El nom de camí del Mall el trobem recollit també a l’esborrany del cadastre de Patiño (171619) que s’oficialitzà el 1729; per tant hem de suposar que ja s’emprava amb anterioritat en
aquestes dates. El significat, però, és una de les grans incògnites de la nomenclatura guixolenca, tot i que algun autor ha apuntat possibles interpretacions per tal d’esclarir-ne la identificació. Mossèn Llambert Font escrigué a La Costa Brava (18-III-1933), sota el pseudònim de
“Torre del Fum”, que el carrer del Mall, contràriament a semblar una abreviació del nom religiós Sant Delmai, s’anomenava així perquè “durant més d’una centúria vivien en el susdit carrer
els fabricants de malls, indústria que durant algun temps fou molt extensa a la vila guixolenca”.
No tinc cap dubte que a Sant Feliu –com en altres poblacions- hi hagué diversos industrials
que fabricaven malls per als forjadors i picapedrers. De fet, el mestre i investigador Lluís
Esteva ens donà tota una acurada relació d’oficis a La població treballadora guixolenca
1556-1645, on hi ha relacionats un munt de manyans, ferrers i serrallers. No obstant això,
calia, per altra banda –seguint l’afirmació de mossèn Llambert Font- que en aquell camí es
realitzés, inqüestionablement, l’activitat que li donava el nom. En canvi, quan apareix per primera vegada la definició de camí del Mall l’any 1685, tan sols hi ha plaçat un casalot pertanyent al canonge Codolar, situat no gaire lluny de l’actual carrer de l’Hospital, fet que és
confirmat a la relació del cadastre de Patiño -tant al llistat d’habitatges urbans, on s’especifiquen les característiques dels edificis unifamiliars, plurifamiliars i botigues-tallers, com a
l’inventari de les cases en disseminat- així com a l’estudi dels plànols més antics de la vila.
Per tant, molt difícilment hom podia designar-lo així amb anterioritat en aquell llistat de contribucions, si pràcticament no hi existien edificacions.
Tal vegada la seva denominació faci referència al joc anomenat “mall”, que consistia a fer córrer per terra diverses botxes de fusta d’uns 7 o
8 centímetres de diàmetre, donant-los cops amb unes maces de fusta per tal de desplaçar-les d’un lloc a l’altre. Aquest joc, del qual no he trobat cap referència específica a la nostra vila, no diferiria gaire del que dóna origen als carrers anomenats de la Rutlla, dit així perquè al segle
XVI hom hi jugava a “rutlla”, o a l’antic carrer de la Pilota, avui Joan Goula, i que a començament del segle XVIII se l’identificava així perquè
la gent s’hi divertia llançant la pilota.
No s’hauria de deixar de considerar -per altra banda- tot i que amb certes reserves, la possibilitat que la paraula Mall, per deformació reiterada de la seva pronunciació, derivés de maell, amb què antigament hom designava l’escorxador o carnisseria de la vila. Així, una notícia solta
apareguda als Manuals d’Acords ens permetrà de lligar la possibilitat que, pels voltants d’aquest indret, hi hagués hagut d’antigor una edificació d’aquestes característiques o “maell”. Es tracta d’un escrit datat el 7 de juliol de l’any 1800, en què l’abat del monestir va recriminar a
les autoritats locals la construcció d’un escorxador per al bestiar de la vila, precisament en el lloc anomenat “era de l’Hospital” del camí del
Mall. Immediatament, doncs, va manar que s’aturessin les obres “por una y más veces y cuantas sea necesario, que habiéndola denunciado,
cesen y se abstengan de pasar adelante dicha obra”. L’Ajuntament contestà l’endemà mateix que “el nuevo corral se hizo con Resolución del
Consejo Superior del Reyno: Que si licencia se hubiese de pedir, era de la incumbencia del Ayuntamiento anterior, en cuyo tiempo se fabricó
y no hubiera el Monasterio disimulado tanto tiempo en caso de haberle asistido derecho”.
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Podem dir que el coneixement d’aquesta construcció ens sobta, i més quan el primer escorxador municipal que es va bastir fora muralles fou
plaçat al sector de les Aixades, després Drassanal (rambla Portalet-Maragall-Girona), durant l’any 1695. Era, per tant, l’única edificació on es permetia matar el bestiar, i cal no confondre-ho amb la carnisseria de la vila, emprada només per a la venda i subministrament de la carn. Aquest
corral va restar dempeus fins a l’any 1796, en què es decidí de traslladar-lo –per la manca d’higiene del veïnat- al sector del Molí de Vent de baix.
En cap altra documentació municipal no s’esmenta la mínima expressió d’un altre edifici o corral per a la població que no siguin les tres construccions que ha tingut Sant Feliu al llarg dels anys: el del Drassanal (1695-1796), el del Molí de Vent (1796-1890), o el de Sant Pol (1890-1993).
Per tant, hom pot preguntar-se raonablement el perquè d’aquest nou escorxador, precisament quan tan sols feia tres anys que s’havia traslladat, amb moltes dificultats econòmiques i administratives, l’antic edifici de l’any 1695, que causava una greu problemàtica higiènico-sanitària al seu veïnat. Incomprensiblement, doncs, l’era de l’Hospital amb l’estable –segons descripcions posteriors que consten als Manuals
d’Acords- restava situada al bell mig de l’encreuament dels actuals carrers del Mall i de la Mercè, molt a la vora del nucli urbà existent i amb
unes expectatives de progressió urbanística més importants que no pas l’emplaçament allunyat del Molí de Vent de baix.
Fou tal vegada l’aprofitament d’algun antic corral o el lloc que hom coneixia d’haver-hi existit en temps passats el “maell” de què he parlat?
Curiosament, l’eminent lingüista Joan Corominas, en el seu Onomasticon Cataloniae, quan parla del topònim Mall, diu que és una rara definició que als Pirineus centrals hom ha pres en el sentit de gran puig rocós, per la comparança amb un enorme “mall de ferrer”. En canvi, quan
descriu el nom de Maella, que prové del llatí “macella”, plural de “macellum”, el relaciona directament amb un “mercat” o “carnisseria”.
Encara, però, em resta exposar una altra possibilitat, malgrat que s’haurà de prendre també amb tota la prudència que cal tenir amb les toponímies de difícil identificació. De fet, bàsicament és la mateixa interpretació de l’antiga paraula “maell” (escorxador) conferida a l’estament
judaic establert a Sant Feliu. Provadament, avui sabem, per la recerca de diversos investigadors (vegeu per a més informació el capítol dedicat al carrer del Call), que a la nostra ciutat residia una comunitat jueva de més o menys importància, que convivia amb la resta de ciutadans
dins la vila emmurallada. Exemples d’això els tenim, no tan sols en la conservació de denominacions pròpies com el carrer del Call, i, molt probablement, el topònim Montjoi, sinó que a l’arxiu municipal es conserven dos documents originals litúrgics de la Torà, dels segles XIII-XIV,
que els jueus feien servir en llurs rituals religiosos. Tanmateix, diversos cognoms guixolencs tenien ja al segle XIII arrels d’origen jueu, com és
el cas de Guillem Benejam, propietari d’un solar afrontant a la plaça de la vila l’any 1231, o de Maimonus Ponç, guardià del port, el 1341. Fins
i tot ho podríem fer extensiu a l’inici del segle XVIII, que apareixen propietats afrontants amb el camí del Mall de possible significat hebreu,
com els cognoms Salamó o Babiloni.
Provadament, aquesta comunitat restava obligada a realitzar, fora del nucli urbà i allunyada del vilatge, diversos actes íntims directament relacionats amb la seva religió. Així era el cas dels enterraments dels seus difunts, per haver estat rebutjats dels fossars cristians, i que hom feia
als afores de les poblacions, mirant a sol ixent i en direcció a Jerusalem (Montjoi?). D’aquesta manera, el “maell”, una antiga paraula catalana
que deriva del llatí “macellum” i que significa escorxador, era també emprada pels judeo-catalans per a designar el local públic on mataven el
bestiar. Sense cap mena de dubte, després de la sinagoga, l’edifici públic més entranyable per al jueu de la Baixa Edat Mitjana era el “maell”,
per a fer la “Shejità” dels jueus.
La carn, doncs, per la seva especial qüestió religiosa d’una banda, i la subordinació de les seves estructures comercials a la dependència institucional de l’altra, fou l’aliment més problemàtic entre ambdues comunitats jueva i cristiana. Fins i tot, a partir del segle XIII, s’hagué de distingir, inqüestionablement, entre la “carn per als jueus” i la “carn per als cristians”. D’aquesta manera, el maell, disposat generalment als afores dels pobles i de vegades compartit amb els musulmans –talment com ho eren els molins fariners d’ús exclusiu per als jueus- hom hi venia
la carn (Kasher) a la seva ciutadania.
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Pogué alterar-se amb els anys la paraula Maell, per una deformació reiterada en la seva pronunciació, i esdevenir l’actual Mall?
Malauradament, en no disposar d’una documentació fidedigna que ens aclareixi el topònim que us he exposat, tot això són només benevolents conjectures que calia exposar.
Dues denominacions oficials més ha tingut aquesta via urbana: la de carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella 1854-Barcelona 1909), pedagog d’idees republicanes afusellat a Montjuïc, i que fou aprovada a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932. I la de carrer de Sant
Antoni Maria Claret (Sallent 1807-Fontfreda 1870), missioner que predicà a Sant Feliu l’any 1845. L’ajuntament guixolenc acordà d’identificar
aquesta via urbana amb el seu nom a la comissió permanent del 3 d’octubre de 1950.
No seria fins al ple municipal del 12 de juliol de l’any 1990, després que el guixolenc Ramon Tauler i Valls sol.licités de restituir l’antic nom del
carrer del Mall, que la corporació local va acordar –previ informe favorable dels serveis de cultura de la ciutat- de retornar la vella identificació a aquest indret que hom coneixia des de final del segle XVII.

Nom del carrer:

Mar, Passeig del

Inici: avinguda de Juli Garreta. Final: rambla del Portalet.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,74 m. Al final: 4,00 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: 1ª, 2ª, i 3ª, travessia de la Plaça, Sant Joan, Sant Pere, rambla d’Antoni Vidal, Sant Llorenç, Sant
Domènec, Sant Antoni i Creu.
Llargada del carrer: 349 m. Amplada del carrer: Passeig 44 m (9 m de calçada i 27 de passeig de vianants i 8 m d’aparcament).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: restituït popularment el 14 de gener de 1931.
Altres denominacions: (cadastrals, administratives i de contribucions) Platja del Mar (1716-19); carrer del Mar (1834); passeig de
Cristina (1834); carrer i “alameda” de Mar (1838); passeig d’Espartero (1854-58); carrer del Mar (1858); passeig del Mar (1877); passeig
d’Emilio Barrera (1929-31). (Llibres d’esposoris parroquial) Davant mar (1718-34-43); frontera de Mar (1759); carrer del Mar en lo Arrabal
de Tueda (1765).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: començament del segle XIII.
Construccions característiques existents: Núm. 17-18.Casa Thomas (1895) actual restaurant Bahia. Propietari: J. Thomás de Cuevas;
tècnic: Miquel Pascual i Baguer, arquitecte. Núm. 19-20. Casa Ribot (1904). Propietari: Maties Ribot i Xatart; tècnic: Pere Pascual i
Baguer, mestre d’obres. Núm. 21. Casa Perdrieux (1892), després Sibils. Propietari: Lluís Perdrieux i Cateura; tècnic: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres. Núm. 22. Casa Perdrieux (1891), després Rabell. Propietari: Lluís Perdireux i Jofre; tècnic: Ramon Otzet i Corominas,
enginyer. Núm. 39. Casa Patxot (1883; observatori 1895). Propietària: Clara Jubert de Patxot . 1883 Planta baixa; tècnic: Manuel Almeda,
arquitecte. 1895 Observatori; tècnic: Francesc del Villa i Carmona, arquitecte. Núm. 40. Casa Patxot (1917), actual Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació. Propietari: Rafael Patxot i Jubert; tècnic: Albert Joan i Torner, arquitecte. Construccions característiques enderrocades: Cases Llagustera. Propietària: Teresa Llagustera i Suris (1890); tècnic: Antoni Serra i Pujals, mestre d’obres.
Propietària: Elvira Llagustera i Surís (1889); tècnic: Antoni Serra i Pujals, mestre d’obres. Casino La Unión (1889). Propietari: Societat
Recreativa Casino La Unión; tècnic: Manuel Almeda, arquitecte. Casa Calvet (1894). Propietari: Agustí Calvet; tècnic: Pere Pascual i
Baguer, mestre d’obres. Casino El Guixolense (1931). Propietari: Societat Casino El Guixolense; tècnic: Joan Bordàs i Salellas-Josep Maria
Rodríguez i Lloveras, arquitectes.
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Configuració urbanística: L’esplèndid espai urbà que configura
la façana actual del Passeig del Mar va començar a estructurar-se a
principi del segle XIII, a partir d’un mur de protecció o muralla que delimitava l’espai entre el sorral de mar i el que hom considera el límit de la
primera gran expansió urbanística del municipi, a l’altre costat de la riera
del monestir. De fet, es pot dir que aquesta extensió que –amb el tempsha esdevingut la via urbana més important de la nostra població, restava condemnada pràcticament a ser una zona de feineig per a les activitats relacionades amb el mar i poca cosa més. Les altes muralles amb
fossat que protegien el vilatge dels continuats atacs de la pirateria barbaresca feren d’aquest indret un dels més descurats i poc higiènics de la
vila.
A final del segle XIV, un nucli dinàmic i paral.lel al predecessor creixia al
seu costat formant el primitiu raval de Tueda. Una de les seves línies constructives estava encarada a mar, malgrat que no comptava amb
cap tipus de defensa per salvaguardar-se dels pillatges i les guerres. Tot i això, aquesta barriada va reeixir dels infortunis de pesta i altres
hostilitats i, a les darreries del segle XVII, alguna de les seves cases i hortes de conreu arribaven a tocar el que avui coneixem per carrer de
Sant Domènec.
Un acte violent capgirà de cop el sentit urbanístic en què s’havia organitzat d’antic la població. Amb l’esclat d’un nou conflicte bèl.lic entre les
monarquies hispànica i francesa (1683-84) i, més tard, amb la guerra de la Lliga d’Augsburg (1689-97), va trobar-se, de sobte i per l’enderroc
violent de les muralles, lliurada a uns nous espais i concepcions urbanes, on l’abans i el després es cohesionarien ràpidament en una sola unitat territorial. Així, entre els dies 11 de setembre i 4 d’octubre de 1696, les tropes franceses, comandades pel duc de Vendôme, dinamitaren les
fortificacions de la vila.
Aquesta destrucció va ocasionar que aquell indret, aleshores afrontant amb la platja, oferís una visió de tots els darreres de les edificacions
de la Plaça, a més de les mitgeres espatllades de les cases situades entre la Plaça Major fins al carrer del Mur (actual rambla d’Antoni Vidal).
Inicialment, però, aquest nou espai, situat entre el que havia estat mur de migdia i el fossar, no va quedar ocupat immediatament per altres
edificacions, fet que queda confirmat a l’inventari del cadastre de Patiño (1729), en què tan sols es relacionen dos habitatges confrontants
amb la “Platja de Mar” i la riera del monestir, propietat de Joan Anglada i Josep Comas, ambdós pescadors. (Dues botigues propietat de Benet
Quirch també foren censades limitant amb la platja. Aquestes, però, estaven situades al sector del raval de Tueda, és a dir: entre l’actual rambla Vidal i el carrer de Sant Domènec).
En canvi, quan el municipi va pledejar amb l’abat del monestir per la possessió d’uns nous espais que havien quedat lliures amb l’enderroc de
les antigues muralles, i es féu aixecar un plànol del nucli urbà (1760), ja s’observaven nombroses edificacions bastides al cim del fossat,
avançant d’aquesta manera l’antiga alineació del sorral.
Malgrat això, aquest espai que limitava amb la “frontera de mar” continuava éssent –tot i les noves edificacions que s’arrengleraven davant
la platja a mitjan del segle XVIII- un paratge dedicat a diverses activitats comercials. D’aquesta manera, no només es realitzaven allí les tasques relacionades amb el feineig del mar, sinó que en aquella època es bullia pràcticament la totalitat del suro que s’elaborava a Sant Feliu;
una tasca que evidentment enlletgia i degradava el paratge.
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La fesomia constructiva de les edificacions particulars del futur Passeig del Mar restaven perfectament estructurades cap al darrer decenni
del segle XVIII. La seva definició arquitectònica i, sobretot, la unitat parcel.lària cadastral de les finques, gairebé no variaria en un centenar
d’anys. No obstant això, la tipologia general d’aquests habitatges, senzilla i sense cap mena d’ornamentació, molt més propera a la composició del nucli rural, era un fidel reflex de la poca importància urbana que hom conferia a aquest lloc. Així, entre la riera del monestir (avui
av. Juli Garreta) i el carrer dels Arbres (rambla Vidal), s’alçaven un total de divuit habitatges, dels quals nou es configuraven en planta baixa
i pis; vuit de planta baixa i dos pisos, i un de planta baixa. A l’altra costat, la línia de cases que havia format la façana de mar del raval de
Tueda, és a dir: entre el carrer dels Arbres i el Drassanal (rambla del Portalet), s’emplaçaven catorze construccions, repartides en parts iguals
entre edificis de planta baixa i pis i planta baixa i dos pisos, tots ells, tant d’una banda com de l’altra, amb accés directe des del davant del
sorral de mar.
No fou, però, fins a l’any 1834, que es decidí d’ordenar, en aquest indret, un passeig que unís dues vies importants de la població, com ho
eren el carrer dels Arbres i el Portalet. Així, a la sessió municipal del 26 d’abril d’aquell any, la corporació local va acordar d’adreçar un escrit
al governador de la província, on se l’informava de les intencions urbanístiques de l’ajuntament guixolenc: “Esta Villa tiene dos calles llamadas la una de los Arboles y otra del Portalet, las que están adornadas con dos hileras de árboles y sirven de paseo, el que podría mejorarse plantándose otras dos hileras en la calle del Mar que, uniéndose con las indicadas calles, formarían un hermoso paseo, adornaría la
Villa y a más serviría de recreo para estos habitantes. Las casas que forman la expresada calle del Mar distan de la orilla de éste como unas
ochenta canas catalanas, a cuyo terreno existe un Astillero, o se fabrican los barcos, pero aunque tenga este destino, no quedará perjudicado, aunque se ponga en planta el paseo proyectado y que desean ver realizado la mayor parte de sus vecinos, quienes gustosos se han ofrecido plantar a sus costas los árboles, cada uno por lo corresponediente al frente de su casa”.
En no trobar-hi cap inconvenient el governador, el municipi va aprovar la construcció del passeig, al ple del 20 de juliol de 1834. Tot seguit
s’inicià l’anivellació de les terres del nou espai, així com la plantació de les dues primeres fileres d’arbres al flamant “Paseo de Cristina”. Dinou
anys després, concretament el 1853, l’arquitecte provincial Martí Sureda i Deulovol va realitzar per encàrrec del municipi el pla geomètric del
carrer del Mar, passeig de Cristina i plaça de la Constitució. Bàsicament, Sureda va reordenar les alineacions dels vells habitatges afrontats
en aquesta ampla via, tot determinant uns terrenys alineables que havien d’ésser utilitzats pels diversos particulars per tal d’avançar-los a la
nova línia grafiada. Així, la zona que hom preveia avançar i, per tant, la que havia de guanyar més metres en direcció cap al passeig, era el
sector de l’oest, prop a tocar la riera del monestir i on, anys més tard, s’hi bastirien els casals de les famílies Ferrer, Bartra i Llagustera.
Aquest és, doncs, el plànol més determinant que fixà l’ordenació de les alineacions de l’antic Passeig del Mar i, alhora, fou recollit íntegrament,
cinc anys després, pel mestre d’obres Josep Gallart quan va redactar el Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols (1858). De fet, quan
Martí Sureda va dissenyar el nou alineament del carrer del Mar, aleshores prou ben diferenciat el carrer del seu passeig, les edificacions no
diferien gaire de com eren gairebé cent anys abans. Tan sols tres d’elles havien estat enderrocades i edificades de nou (cantonades est dels
carrers Sant Joan, Arbres i Sant Domènec) i quatre més havien ampliat la seva alçada amb un altre pis. La resta, llevat d’algunes modificacions
en les obertures, restaven igual que al segle anterior.
D’aquesta manera, es pot dir que, a partir del segon terç d’aquell segle, la urbanització del passeig, amb les seves primeres edificacions de certa
importància arquitectònica, començava a donar prestigi a aquesta privilegiada part de la població. No hem d’oblidar, però, que, a principi dels
anys seixanta, part del sorral que limitava amb la calçada del passeig encara es destinava regularment a diverses activitats industrials. Fins i
tot, hom hi enterrava el bestiar mort, com cavalls, porcs, i d’altres bèsties. L’any 1861, l’Ajuntament seguia autoritzant als propietaris particulars la matança i neteja de porcs casolans a la platja, concretament davant els punts anomenats “llocs de matança”. Aquest indrets estaven
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situats davant els carrers de la Creu, Sant Pere i afrontant amb la casa Llagustera, a una distància mínima de 100 pams (20 m) de la zona destinada a passeig.
Tot i això, hi foren alçats els habitatges dels hisendats Miquel Surís i Llorenç (1859), els tres edificis del marquès de Robert (anteriors a 1860),
els de Joan Roig (1864) i Francesc Ferrer i Jordà (1866), així com l’edifici de les escoles municipals (1879), que conferiren a aquest lloc la primera distinció de passeig. Pocs anys després, i mentre la corporació local en va anar completant la urbanització (bancs, fanals, etc.), noves
construccions s’afegiren a aquest indret: casa d’Elvira Llagustera (1889); casino La Unión (1889); casa de Teresa Llagustera (1890); cases de
Lluís Perdrieux i Jofre (1891) i de Lluís Perdrieux i Cateura (1892), més tard reconeguda com a casa Sibils; casa d’Agustí Calvet (1894); casa de
J. Thomás de Cuevas (1895) o l’observatori i casa Patxot (1895).
Quan l’arquitecte General Guitart i Lostaló va redactar el Plànol de Reformes i Millores de Sant Feliu (1892-97), la línia de les edificacions existents, i l’estructuració del passeig estaven prou definides. És cert que encara hom hi llençava runes per tal de guanyar nivell i de poder gaudir d’una rasant continuada des dels habitatges en direcció al mar. Malgrat això, la intervenció tècnica de l’arquitecte Guitart no va ésser
necessària, ja que ja se n’havia estudiat en profunditat l’ordenació, gairebé quaranta anys abans. L’arquitecte municipal, doncs, tan sols es va
limitar a donar fe gràfica de l’estat en què es trobaven les construccions, modificant puntualment les alineacions obliqües de la primera i segona travessia, on s’emplaçava l’edifici consistorial i les escoles municipals.
D’aquesta manera, a tocar el segle XX, el tram de cases del carrer del Mar que s’arrengleraven perfectament a l’alineació del Pla Sureda (1853),
revisat i contemplat posteriorment per Gallart (1858) i Guitart (1897), era el de la part dels habitatges del sector est, concretament entre les
rambles d’Antoni Vidal i la del Portalet. La seva privilegiada situació va fer que, anys després, s’acabessin d’edificar nous edificis d’exquisida
categoria: la casa de Maties Ribot (1904), la casa Patxot (1917) o la seu social del casino El Guixolense (1931).
Malauradament, bona part d’aquest reguitzell de singulars construccions que tan dignament afavorien la façana marítima de la nostra ciutat
varen ésser enderrocades per donar pas a l’especulació urbanística i immobiliària de començament dels anys setanta. Incomptables interessos privats i partidistes, de vegades en connivència amb les mateixes autoritats locals i provincials, prevalgueren pel damunt del benefici
col.lectiu de la població. Actualment, d’aquells sumptuosos edificis que s’alçaren a partir del segon terç del segle XIX, només en resten dempeus cinc, d’un total de divuit magnífics casals.
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Origen i significat del nom del carrer:

L’actual nom de passeig del Mar, que per altra banda inclou també tots els edificis que donen
façana en aquest espai, és tan sols l’evolució identificativa d’una actuació
urbanística -la construcció d’un passeig- del paratge on s’emplaçaven les
cases que donaven al sorral. Fou a l’esborrany del cadastre de Patiño (171619) oficialitzat el 1729, quan s’emprà per primera vegada la definició de
“Platja de Mar”, a un grup de dues cases i dues botigues que s’alçaven en
aquest paratge, mirant a mar, prop a tocar la riera del monestir.
Així, als llibres d’esposoris parroquials ja és inventariat el mes de juliol de
1718, en celebrar-se un casament “en casa de Joan Anglada, sito en lo
carrer Devant Mar”. Altres partides de noces aniran esmentant aquesta
mateixa designació, o amb petites variacions (1734 i 1743) anomenant-lo
Rellotge de sol de la casa Patxot (1917).
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també “Frontera de Mar” (1759) i “carrer del Mar en lo Arrebal de Tueda”, precisament en un casament del 25 de desembre de 1765 “en una
de las cassas novas de la Sra. Escolàstica Befarás”.
Al cap d’uns anys, a la sessió municipal del dia 26 d’abril de 1834, en decidir-se de formalitzar un passeig amb plantació d’arbres entre el carrer
dels Arbres i el Portalet, ja s’esmenta el carrer del Mar. Malgrat això, al ple del 29 d’aquell mateix mes, l’Ajuntament va acordar de donar-li el
nom de “Paseo de Cristina”, en honor de la reina regent d’Espanya Maria Cristina de Borbón (Palerm 1806-Sainte Adresse 1878).
Malgrat la designació oficial del passeig, diversa documentació consultada d’àmbit local insistia a identificar-lo com a “calle del Mar y alameda de Mar” (1838), talment com consta a l’expedient tècnic i administratiu per a l’enderroc de les velles peixateries del carrer dels Arbres.
Aquesta titulació seria canviada a la sessió del 20 d’octubre de 1854 per la de “Paseo de Espartero”, en consideració al militar i polític espanyol Baldomero Joaquín Fernández Espartero (Granátula 1793-Logroño 1879) que fou president del Govern de la nació entre els anys 1854 i
1856. Destituït aquell darrer any pel cop d’estat del general O’Donnell, el seu nom va passar ràpidament a l’oblit i, així, durant la redacció del
Pla Geomètric de Josep Gallart (1858), hom retolà aquesta part de via transitable del passeig com a carrer del Mar.
Fou a partir de l’any 1877 que el nom de passeig del Mar començà a aparèixer a la documentació oficial de l’Ajuntament, i hi tingué presència fins a les darreries dels anys vint del nostre segle. A la sessió municipal del 12 de juny de 1929, la corporació local va decidir de batejar-lo amb el nom de “Paseo del General D. Emilio Barrera” (Burgos 1869-Guadalajara 1936), que aleshores era el capità general de
Catalunya.
Afortunadament per al nomenclàtor guixolenc, poc temps va durar aquesta identificació tan poc escaient. D’una manera més o menys oficial,
a principi de l’any 1931, l’hisendat Rafael Patxot i Jubert va regalar unes plaques al consistori guixolenc, on constava definitivament el nom
de Passeig del Mar.
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Nom del carrer:

Marquès de Robert

Inici: carrer del Mall. Final: carretera de Girona.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,12 m. Al final: 8,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Surís
Llargada del carrer: 72 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 4
d’agost de 1893.
Altres denominacions: inicialment aquest tram de vial formava part del
carrer de la Concepció.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre de 1896.
Construccions característiques: Núm. 8 Casa Iglésia (1896). Propietari:
Carles Iglésia i Juera; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: L’actual carrer del Marquès de Robert va venir disposat tècnicament, com a conseqüència del desenvolupament urbanístic del sector oest, conegut com a “l’eixample”, en estructurar-se constructivament els carrers de Capmany i de la Mercè, cap
a final dels anys seixanta del segle XIX. Tot i que aquestes dues vies urbanes ja havien estat previstes al plànol geomètric de Josep Gallart
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(1858), la seva ordenació va venir motivada per l’augment de les edificacions que hom bastia en aquest indret, sense que el planejament general hagués previst les possibles alternatives de construcció, pel damunt mateix del carrer de la Mercè i la riera de Sant Amanç.
Aleshores Félix de Azúa i Gasque, arquitecte de la província, va realitzar, l’any 1871, el projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers al
costat de la carretera provincial de Girona, per tal de donar les solucions més adients a la vialitat d’aquest sector. Azúa, doncs, va ordenar
urbanísticament tota una sèrie de carrers basant-se en les realitats físiques de l’entorn, i va preveure també les futures ampliacions de la
població. En aquest pla parcial es determinarien els vials que havien de formar la distribució d’un nou assentament urbà, precisament en els
terrenys que ocupaven les antigues hortes Roig, Robert, Surós, Barnich i de la pubilla Jupa, i que se situaven entre els carrers de la Concepció
–aleshores urbanitzat entre Capmany i Mall- i una nova via que finia a manera de delimitació d’aquella ordenació, que més tard seria coneguda com a carrer de Santa Magdalena (entre els carrers de Capmany i Nou del Garrofer).
Malgrat l’aprovació d’aquest projecte, hi hagué alguns carrers que encara tardarien molt temps a executar-se, com els Surís, Llibertat, Jofre i l’actual Marquès de Robert. Aquest darrer, que havia estat concebut com a la prolongació natural del carrer de la Concepció -entre Mall i la carretera de Girona- no podia obrir-se perquè quedava interceptat per l’horta dels Ametllers, propietat de Robert de Robert i Surís, marquès de Robert.
En aquells moments, com que el creixement urbanístic d’aquesta part de Sant Feliu es decantava principalment entre els carrers de Capmany,
Mall i la carretera provincial en direcció cap al nord, no fou necessari de plantejar-se la immediata obertura. En canvi, al cap d’uns anys, quan
la vialitat d’aquest indret es va fer indispensable per a entrellaçar els diversos carrers i formalitzar-ne, així, les illes constructives, l’Ajuntament
es veié en l’obligació de negociar amb la propietat d’aquells terrenys.
Això va passar el mes d’agost de l’any 1890, quan la corporació local proposà al senyor Robert “la apertura del trozo de calle que atraviesa la
huerta de su propiedad y cuya urbanización empieza a llevarse a cabo”. Sembla que Robert va accedir a cedir la part de via pública que havia
de travessar la seva finca, malgrat que sota la condició que hom li donés el nom de Marquès de Robert. D’aquesta manera, a la sessió municipal del 27 d’agost, la proposta fou àmpliament debatuda al ple, i s’acordà que, vist que les dues úniques vies projectades en el terreny ja estaven retolades amb els noms de Surís i Concepció, no era possible satisfer la seva petició i, per tant, es deixà en suspens aquella obertura fins
que no se sol.licitessin noves construccions.
Tres anys després, l’Ajuntament va decidir nomenar una comissió per tal de negociar la prolongació del carrer de la Concepció, entre el Mall i
la carretera provincial, precisament en terrenys del senyor Robert. Aquest propietari va demanar novament que, a canvi de renunciar a l’expropiació forçosa de la finca, se l’anomenés oficialment amb el cognom del seu llinatge.
Fou a la sessió del 4 d’agost de 1893 –malgrat l’oposició del regidor Vendrell- que es designà a tots els efectes que el perllongament d’aquest
vial tingués el nom de carrer del marquès de Robert, “en atención a los servicios que lleva prestados a esta Corporación, considerándole acreedor a ello”. Fins i tot hi hagué una proposta realitzada pel regidor Estrada, que demanà que aquesta denominació es fes extensiva a tot el
carrer de la Concepció. Afortunadament, el sentit comú de la resta dels membres de la corporació, amb l’alcalde Joan Casas al davant, determinà que amb la nova titulació en aquell tram de carrer quedava resolta definitivament la qüestió.
Aquell mateix mes, l’alcalde Joan Casas, el regidor Joan Vidal i el marquès de Robert escripturaren, davant el notari Sala, els terrenys de cessió que passaven a ésser via urbana. Encara, però, s’hauria d’acordar la indemnització de l’hortalà Joan Lloveras i Pujol, que demanà una important quantitat de diners per abandonar la terra i la vianda conreada. En vista de la nova problemàtica, el consistori municipal va pactar amb
la propietat, a fi d’evitar qualsevol conflicte, de suspendre la presa de possessió del terreny per a carrer, fins que l’arrendatari no hagués recollit tots els productes del camp que havia sembrat, i l’advertí de no fer cap nova operació agrícola “a fin de abrirlo al público a finales del
corriente año”.
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Robert de Robert i Surís.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer del marquès de Robert
fa referència a qui fou l’excel.lentíssim senyor Robert de Robert i Surís (Barcelona 1851-1929). Advocat
i emparentat amb diverses branques d’origen guixolenc, com les de Gorgoll i Baster, era alhora propietari d’extenses finques i habitatges a Sant Feliu. Robert de Robert estava en possessió dels títols de
marquès de Robert; cavaller de la Gran Creu del Reial Orde d’Isabel la Catòlica; comendador de nombre i placa de l’Ínclit i Militar Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem; comte de Torroella de Montgrí; Gran
d’Espanya, comte de Serra i Sant Iscle –substituït l’any 1928 pel de marquès de Serralavega- Gran Creu
de Carles III, així com la Gran Creu al Mèrit Militar. Casat amb Dolors Carles i Ferrer, fou diputat a Corts
i senador electe per la província de Girona. Hom comprova per la documentació consultada que, en
més d’una ocasió, essent senador a Madrid, s’oferí a la corporació local per resoldre o tramitar interessos municipals, fora de la jurisdicció catalana.
Enamorat de Sant Feliu, Robert no dubtà de proposar diverses actuacions urbanístiques per millorar i embellir la nostra població, talment com ho féu en una instància datada el 19 d’agost de 1884. En aquest escrit
exposava que les autoritats municipals rectifiquessin la línia d’edificacions del carrer del Mar i reordenessin,
al mateix temps, aquell passeig, “verdadera joya de que con razón está San Feliu orgullosa, sitio de esparcimiento y de recreo del vecindario todo, y por su grandiosidad y especial situación causa la admiración y envidia de cuantos visitan nuestra villa”.
També exposà la necessitat d’eixamplar el carrer del Mall, justament en el punt d’intersecció amb la carretera Provincial-placeta de Sant Joan,
així com la restauració i ampliació de les cases consistorials, amb l’adquisició de les finques annexes de propietat particular, per tal de dotar
l’Ajuntament de les corresponents dependències.
No podria dir si la corporació municipal va seguir al peu de la lletra el seu projecte. El que sí és cert és que, uns quants anys després, es varen
executar actuacions molt semblants a les que va proposar Robert de Robert, talment com l’avançament dels habitatges del carrer del Mar
–previst pels tècnics Martí Sureda (1853) i Josep Gallart (1858)- així com la rectificació de les cases del carrer del Mall (1890), concretament
en l’espai comprès entre aquest vial i la placeta de Sant Joan.
Malgrat que Robert de Robert i Surís va morir a la ciutat de Barcelona, les seves despulles foren traslladades al cementiri guixolenc, on reberen sepultura dins el monumental edifici-panteó que es féu construir l’any 1884, sota el disseny i direcció facultativa de l’arquitecte Joan Martorell i Montell.

M
Marquès de Robert + Mascanada

Nom del carrer:

Mascanada

Inici: carrer del Bruc. Final: carrer de Pecher.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,26 m. Al final: 15,25 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Doctor Rovira
Llargada del carrer: 220 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: No té data d’aprovació, ja que al Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart no se’l considerà com a carrer. El seu topònim surt inventariat a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: les terres del Mas Canada, que actualment s’acantonen al carrer del Dr. Rovira, estan
inventariades a principi del segle XVII.

356

Configuració i denominació dels carrers

Configuració urbanística: Curiosament, el que avui coneixem com
a carrer de Mascanada, situat sobre el vell camí d’anar a la masia del mateix
nom, no té oficialment caràcter de via urbana de la ciutat, puix que la seva
situació urbanística es va considerar provisional, dins el Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart (1897), mentre no s’urbanitzessin els carrers
de Gayarre, Largacha, la ronda de Mascanada i la prolongació del Doctor
Rovira.
Aquests nous vials, que havien de formar les illes constructives de les finques de Francesc Ferrer (després fàbrica Ileco) i la de Roc Sala (fàbrica
Greiner), han quedat actualment en desús, principalment per iniciar-se a
l’horta de Salvador Vidal (en l’actualitat zona d’equipaments de la ciutat, on
hi ha el teatre i pavelló municipal) i que havien d’entrellaçar urbanísticament el sector oest de l’eixample de la població.
En un futur no gaire llunyà, quan hom decideixi d’ordenar parcialment les finques d’aquest indret, molt probablement aquest camí quedarà
reordenat i perdrà el traçat que antigament servia per anar a l’únic mas que s’alçava en aquest paratge. Sens dubte, si no hi ha cap altre estudi de caràcter general que modifiqui el Pla de Ricard Pié (1985) i reculli tots els antics elements del bell traçat vuitcentista, tot zigzaguejant
l’exquisida tanca dels jardins de la vídua Ferrer, perdrem un dels pocs recorreguts originals que ens queda dins el nucli urbà. Qui s’atrevirà,
doncs, a escatimar-nos un caminoi de tan singular encant i proporcionalitat?

Mascanada

M

Origen i significat del nom del carrer:

La definició de carrer de Mascanada pren el nom del mas que s’alça –fins no fa gaire
temps amb contraforts inclosos- just a la cantonada d’aquesta mateixa via amb la del Doctor Rovira, molt proper a la riera de les Comes. El
cognom Canada és força conegut i apareix en diversos documents municipals i parroquials de les darreries del segle XVI. Al cadastre de Patiño,
primerament a l’esborrany de 1716-19 i posteriorment al llibre oficial de 1729, hi consta una peça de terra campa situada al Mas Canada, on
se sembrava cànem i lli.
Per un document datat el 21 d’agost de 1715, sabem que el notari Geroni
Axandri, que regia aleshores la notaria de la vila, va escripturar una peça de
terra a favor de Joan Asols d’una vessana de superfície poc més o menys (2.187
m2), que afrontava a sol ixent amb la riera de les Comes i part amb l’hort de
l’hereu Joan Blanc; a migdia amb la mateixa finca d’en Blanch i part amb l’horta del monestir i amb el saió de Feliu Pagès, pescador, “sempre camí per qual se
va de dita vila present a la de dit Mascanada mediant”.
L’antic nom de Canada, tal com va indicar Lluís Esteva i Cruañas, hom creu que
deriva de la paraula cànem, conreu que hauria estat sembrat en aquest paratge durant molts segles. Així ho avala perfectament la documentació del cadastre de Patiño, quan identifica el tipus de cultiu que se sembrava pels voltants
d’aquest mas, propietat del clergue Joan Vicens.

Portalada d’entrada als antics jardins Casas.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

357

Nom de la plaça:

Mercat

COTA TOPOGRÀFICA: entre 3,29 m i 4,00 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia primera (afrontant amb el
carrer d’Especiers); travessia segona (afrontant amb el carrer de Joan
Goula); travessia tercera (afrontant amb el carrer de la Volta); carrer
d’Anselm Clavé, Especiers, Joan Goula, Volta i travessia de la Volta.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: Comissió de Govern del
7 de febrer de 1990.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions):
La Plaça (1231-1360); plaça Major (1360 i 1602); Plaça (1716, 1750, 1806,
1817); plaça de la Constitució (1836-73); plaça de la República (187374?); plaça de la Constitució (1874?-1931; plaça de la República (193139); plaza del Caudillo (1939); plaza de España (1939-90).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici del segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 6-9. Ajuntament. Núm. 8. Antiquari de la Plaça (edifici segle XVIII?). Núm. 23 Casa Paré (1908),
actual casa Pedro. Propietari: Josep Paré i Coll; tècnic: J. Casadó i Tisans, arquitecte. Núm. 17. Casa Matas ( 1900) actual casa rectoral.
Propietària: Teresa Jordà, vídua Matas; tècnic: Modest Deu i Estrada, arquitecte. Núm. 10. Edifici del mercat municipal (1930); tècnic:
Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Font de la Plaça (1859).

M
Mercat

Configuració urbanística:

La disposició actual de la plaça del Mercat l’hem de situar –molt probablement- cap a final del segle XII o
començament del XIII, quan hom decidí de travessar a l’altra banda de la riera del monestir, per a establir-se en un nou espai que estructuraria poc temps després el nucli social i econòmic de la població. Sabem per una documentació que roman a l’arxiu municipal que la Plaça -com
a element públic i espaiós- un carrer i el mur ja estan inventariats en data 12 de juliol de 1231: “afronta a orient amb el carrer, a mig dia amb
el solar de Guillem Benejam, a occident amb el vall i a cerç amb la Plaça”. Per tant, per tal de poder identificar-ho així, hi havia d’haver una
determinada configuració constructiva que ordenés, alhora, aquest indret al voltant d’un àmbit principal (la plaça) per a cohesionar la primera gran expansió urbanística de la vila.
El posicionament inicial en relació a la superfície total del primer assentament urbà (inici segle XIII,) d’1,05 ha, situat entre la riera del monestir fins a l’actual carrer de Joan Goula (d’oest a est), i del Forn Vell a la muralla de migdia (de nord a sud), comptabilitzava aproximadament
uns 2.700 m2, que equivalia al 25,72 % de la totalitat d’aquella nova extensió urbana. En canvi, amb el segon emplaçament constructiu, realitzat en menys de cent anys, entre els actuals carrers Goula i rambla Vidal (oest-est) i des de la placeta de Sant Joan al mateix mur de migdia (nord-sud), s’amplià la zona edificable fins a les 2,16 ha, situant aquella amplitud en el 12,56 % de zona lliure.
De fet, podem dir que l’estructuració de la plaça –rectangular i en part porticada- esdevingué no tan sols el pulmó econòmic i social de la vila
medieval, sinó que també es va convertir en un espai folgat a cel obert, ben contraposat a l’ordenació estreta i tortuosa dels carrers i les muralles.
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L’any 1360, en redactar-se el primer fogatge o contribució cadastral sobre les ciutats i viles que formaven el braç reial de les Corts del rei Pere
el Cerimoniós, es varen comptabilitzar un total de 14 cases construïdes a la plaça. No hem d’oblidar que el privilegi que havia atorgat el rei
Jaume II, l’any 1323, per poder comptar amb un mercat setmanal i una fira anual, va enfortir i al mateix temps va dotar de consistència aquest
indret, que es convertí en el més dinàmic del vilatge.
A començament de l’any 1407 el consell municipal, format per jurats, consellers i prohoms singulars de la vila, que fins aleshores es reunien
a la capella de Sant Nicolau, prop del monestir, inicià les seves assemblees a la sala de la torre del portal de la Plaça, que esdevingué així lloc
de la jerarquia oficial. Així, a partir d’aquell moment, la torrassa de la plaça va passar a denominar-se popularment torre del consell. Com molt
bé diu el bon amic Àngel Jiménez, aquest és, sens dubte, l’origen de la futura casa de la vila i posteriors edificacions fetes a tocar l’antic portal de la Plaça.
Dissortadament, aquest ampli espai també va servir com a seu d’alguna o altra execució pública, durant els segles XVI-XVIII. Aquesta plaça,
doncs, veié ajusticiar algun condemnat a mort, penjant-lo de l’alt i vell om que s’enfilava al bell mig del recinte.
Constructivament hem de dir que els habitatges s’han mantingut sempre pels voltants de les vint edificacions: 14 cases l’any 1360; una mitjana de 19 habitatges el 1602; 25 habitatges hom comptabilitzà al cadastre oficial de Patiño (1729) i 23 cases al cens d’habitatges de 1858.
Sense cap mena de dubte, la Plaça ha estat l’element urbanístico-constructiu més unificador de la vida social i comercial , així com centre
polític i administratiu de Sant Feliu. En l’actualitat, però, tan sols la rambla d’Antoni Vidal i el Passeig del Mar es disputen, conjuntament amb
la plaça del Mercat, aquesta mena de supremacia o punt neuràlgic de la ciutat, on la dinamització comercial i l’oferta lúdica ha apaivagat, en
certa manera, la preeminència urbana de què gaudia des d’antigor aquesta plaça.

M
Origen i significat del nom del carrer:

Mercat

Al llarg de gairebé vuit centúries el nom de la
Plaça ha anat variant tan sols en el complement circumstancial, depenent generalment dels episodis polítics de la nostra història, que han afegint o tret l’adjectiu complementari quan ha convingut. De fet, entre el segle XIII i el primer terç del XIX –salvant una única al.lusió de Plaça Major al
cens de 1360, quan hom diu “carrer d’en Camps ab les traveses tro a la Plassa Major” i més tard la
de l’any 1602- a aquest espai se l’havia anomenat de sempre la Plaça, molt freqüentment escrit
“Plassa”. Fou a partir de 1836, que hom començà a denominar-la oficialment plaça de la
Constitució –segons Lluís Esteva, a partir del 6 de desembre d’aquell any- una identificació que
restà vigent fins al 9 de febrer de 1873, quan, amb l’abdicació d’Amadeu I, el Congrés i el Senat
proclamaren la República. Aleshores, el federal Pere Caimó i Bascós, que detenia el càrrec d’alcalde popular, va exposar la conveniència de rebatejar aquell indret amb el nom de plaça de la
República.
Sembla, però, que en dissoldre violentament les Corts el general Pavía i instaurar-se el govern autoritari del general Serrano, aquesta plaça va passar a anomenar-se altre cop plaça de la Constitució,
tot i que no ens consta la data exacta de l’aprovació. Malgrat això, hem de suposar que hauria d’ésser molt propera a la restauració de la monarquia borbònica, i com a data més tardana l’hauríem
de situar el 1876, quan Alfons XII promulgà la Constitució de la Restauració.
Amb la darrera denominació hom identificaria aquesta plaça durant més de cinquanta anys, fins
Mènsules decoratives a l’edifici de l’Ajuntament.
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que, com a conseqüència de l’entusiasme popular -després de dimitir el general Primo de Rivera- es proclamà la II República, que engegaria
una nova etapa en la història de Catalunya i Espanya. Així, a la sessió municipal del 21 d’abril de 1931, es va decidir per unanimitat que la
plaça de la Constitució s’anomenés plaça de la República. Aquesta designació va ésser oficial fins a l’acabament de la guerra civil espanyola.
Les noves autoritats locals decidiren, al ple del 9 de juny de 1939 -atenent a les normes establertes per l’exèrcit de Franco de 13 d’abril de
l’any anterior- de substituir aquest nom pel de “Plaza del Caudillo”. Un mes després (8-VII-1939), aquesta denominació va ésser novament
canviada per la de “Plaza de España”, i el nom de “Paseo del Generalísimo Franco” s’imposà a l’antic passeig dels Guíxols.
La titulació de “Plaza de España” va restar vigent durant cinquanta-un anys, tot i que durant l’etapa de transició política (1975-79) hom pogué
catalanitzar-ne l’ortografia com a plaça d’Espanya fins a l’any 1990.
El mes de febrer d’aquell any la Comissió de Govern de l’Ajuntament va acordar de donar el nom de plaça del Mercat a aquest indret. D’aquesta
manera hom aparellava dues definicions històriques per aquest espai: la Plaça, com a element urbanístic important de caire polític, administratiu, social i comercial. I el Mercat, en recordança al privilegi que va concedir el rei Jaume II l’any 1323, per a celebrar-hi el mercat setmanal.

Nom del carrer:

Mercè, de la

Inici: carretera de Girona. Final: carrer del Callao.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 7,50 m. Al final: 5,60 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Mall i Antoni de Capmany
Llargada del carrer: 230 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 31
d’agost de 1860
Altres denominacions: Enric Heriz (1933-39)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: agost de 1860.
Edificis industrials: Núm. 7-9. Magatzem Pascual (1896). Propietari i tècnic: Pere Pascual i Baguer (Primerament emprat com a fàbrica de cànem
de Diego Roura i després com a edifici de la Companyia d’Electricitat de
Sant Feliu de Guíxols). Núm. 48. Saló Roca (1867) després Teatre Goula.
Propietari: Narcís Roca i Cibils, tècnic: Esteve Muxach, mestre d’obres.

M
Mercat + Mercè, de la

Configuració urbanística:

La delimitació d’una part de l’actual carrer de la Mercè va quedar disposada oficialment al plànol geomètric del mestre d’obres i director de camins Josep Gallart, l’any 1858. Aquest planejament d’àmbit general va venir a ordenar tècnicament els
eixamples urbanístics que s’estaven desenvolupant al voltant del nucli urbà i, en especial, molt propers als sectors de Tueda i del Puig Marí.
Malgrat això, la zona planera dels camps de l’hospital municipal –entre el carrer del mateix nom, la riera del monestir, el Mall i la futura carretera provincial a Girona- també va merèixer l’atenció d’aquell facultatiu, que estructurà dues vies de caràcter principal situades l’una paral.lela
al carrer de l’Hospital (oest-est i futur carrer de la Mercè) i l’altra en sentit transversal i afrontada al carrer de la Pilota, després Goula (sudnord) i que esdevindria anys més tard el carrer d’Antoni de Capmany.
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L’obertura vingué motivada per la demanda que va realitzar el veí Pau Camprobí, en voler construir un habitatge al carrer del Mall “contiguo
a la casa de José Pascual Molins”. Aleshores, l’ajuntament guixolenc, prenent en consideració el plànol general d’alineacions, que preveia un
carrer travesser, just pel bell mig del terreny d’aquell propietari, va acordar a la sessió municipal del 28 d’agost de 1860 d’autoritzar l’edificació, condicionada que “a la distancia de 79,5 palmos de la casa de Pascual y Molins deberá abrir una calle en dirección de Oriente a Poniente
y paralela a la casa del solicitante (actualment del carrer del Mall cap al de Capmany) dejándole el ancho de 30 palmos, o sean 6 metros”.
D’aquesta manera, i a la mateixa comissió, el consistori va determinar d’expropiar la part de solar que hom destinava a via pública (4.612,4
pm2) amb la indemnització d’un import taxat de set quartos i mig el pam quadrat, que donà un resultat total de 203 duros i 10 rals.
Tot i haver-se urbanitzat, en part, el tram de carrer que s’havia convingut amb Camprobí, quedava encara per eixamplar la franja de vial que
havia d’entrellaçar el tram entre el carrer del Mall i la nova carretera provincial. La venda d’aquest terreny i la posterior construcció d’una sala
de ball i d’espectacles per part de Narcís Roca (1867) en determinaria la prolongació l’any següent. En vendre’s aquest solar Maria Villà i Gros,
vídua Ramon, va facultar notarialment Narcís Roca per tal de poder obrir les corresponents portes i finestres a l’edifici que limitava al nord
de la seva propietat. Altrament, hom acordà que ni la venedora ni els seus hereus podrien denegar ni privar el pas per anar a aquelles obertures “aunque no esté actualmente declarada como calle”.
El cert és que, entre el saló Roca (després Teatre Goula) i la casa de la vídua Ramon, hi quedà plaçada una vella i atrotinada portalada que, a
més de servir per accedir a l’habitatge de la propietat mitjançant un passadís o carreró entre ambdues edificacions, fermava el pas cap a l’interior de l’antiga horta. La corporació local, anhelosa de resoldre definitivament la comunicació d’aquell veïnat amb la carretera de Girona, va
decidir, a la sessió municipal del 10 de setembre de 1867, d’adreçar-se al governador civil, per si considerava oportú declarar aquell tros de
carrer com d’utilitat pública.
Estudiada la situació, l’autoritat provincial hi estigué conforme i passà immediatament l’expedient a l’enginyer en cap de carreteres Gabriel
March, qui va emetre un informe favorable en data 23 de gener de 1868, amb la condició que el municipi assumís totes les despeses d’urbanització del vial, inclòs el servei de clavegueram. Al ple del 27 de març, l’Ajuntament va donar conformitat a l’ofici de Governació i, tot seguit,
s’iniciaren els contactes per a prolongar aquesta part del carrer.
Sembla, però, que les converses amb la propietat no arribaren a bon fi, i no se’n té notícia fins vuit anys després, en què Eliseu Forest demanà
d’edificar un habitatge “al lado del salón de baile del Sr. Roca”. La instància i el projecte porten data de 30 de març de 1876, i en el plànol de
situació de la casa ja es representa la cantonada i tanca d’obra per on s’entenia que havia de prolongar-se el carrer de la Mercè. A la sessió
del 6 d’abril, s’acordà de concedir l’autorització sol.licitada, amb l’obligació que Forest havia de deixar un espai suficient entre la seva propietat i el saló de ball “en cuyo espacio ha de servir para prolongar la calle llamada de la Merced”.
Per tal de pactar la indemnització d’aquest terreny es nomenaren els perits Narcís Roca i Joan Mascort, que havien d’avaluar el cost real de la
meitat de l’expropiació del carrer, perquè Forest havia convingut de cedir gratuïtament l’altra part per a vial públic. Malauradament, el mes de
maig d’aquell any es va notificar formalment el desacord dels dos professionals que havien de valorar aquell terreny, fet que obligà
l’Ajuntament a nomenar l’arquitecte provincial Martí Sureda perquè realitzés la corresponent valoració. Tot i amb això, el mes d’abril de l’any
següent encara no s’havia arribat a cap acord, i hom resolgué de demanar el parer a dos perits més.
D’ençà aquesta darrera resolució, no he trobat cap més dada que faci referència a l’obertura del tram de carrer. He de considerar, però, que
les obres es dugueren a terme entre l’abril de 1877 i l’any 1885, quan l’enginyer naval i capità de fragata Rafael Pardo de Figueroa va aixecar
aquell any el “Plano del Fondeadero de San Feliu de Guíxols”, on figura perfectament perfilada l’ampliació del carrer de la Mercè.
En aquells temps, la llargada total del carrer –com la del de la Concepció- no ultrapassava, per la seva banda de ponent, el curs de la riera del
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monestir. El torrent formava una mena de delimitació urbana de l’eixample oest de Sant Feliu i, més enllà del seu curs, hom trobava només
extenses hortes de conreu fins al camí nou d’anar al cementiri (actual primer tram de la carretera de Tossa).
L’any 1893, el mestre d’obres Pere Pascual i Baguer va comprar la finca propietat d’Agustí Castelló, al davant mateix dels carrers de la Mercè
i Concepció, a l’altra banda de la riera. Aleshores, Pascual va adreçar-se a l’Ajuntament en data 13 de novembre, i exposà la intenció de prolongar el carrer de la Mercè i, d’aquesta manera, poder urbanitzar aquella part de la població. Per aquest motiu va proposar de cedir gratuïtament la part de via pública que havia de travessar la finca i, a més, s’oferí també a contribuir amb la meitat de les despeses que ocasionaria la construcció d’un pont de fusta sobre el torrent del monestir. No obstant això, quedava per solucionar el perllongament d’aquesta mateixa via entre el solar de Josep Falgueres i el camí vell del cementiri (avui part del carrer de Callao), pel qual el propietari demanava que se li
satisfés, a manera de indemnització, la part de terreny que perdria en creuar-li el nou vial.
Vist l’interès de Pere Pascual en aquesta actuació, es va convenir amb el consistori municipal que, malgrat que no es portés a terme l’obertura del carrer en el solar de Falgueres, s’iniciessin els treballs en la seva propietat i amb les mateixes condicions que havia proposat anteriorment. Tanmateix, Pere Pascual deixava prou clar que si, al cap dels anys, l’Ajuntament indemnitzava Josep Falgueres per a obrir la part del vial
que mancava per executar, ho hauria de fer també amb els 4.875,75 pm2 de superfície que ocupava aquella prolongació dins la seva finca.
A la sessió del 22 de novembre d’aquell any, l’administració local va acordar d’allargar aquest carrer dins la nova horta Pascual, i autoritzà la
construcció del pont de fusta, sempre i quan anés al seu càrrec la despesa econòmica i s’acordés que la direcció tècnica la realitzés l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló. L’Ajuntament, però, s’oferí a subvencionar Pasqual amb 1.000 pessetes, atenent els beneficis que
comportaria per a la vila aquella millora urbanística, malgrat que amb la condició indispensable de portar-se a terme la totalitat de les obres
i d’escripturar la cessió gratuïta del terreny corresponent. Tres setmanes després, el promotor de la idea va presentar per escrit la seva avinença i, dos mesos més tard, la comissió de govern del 9 de febrer de 1894 donà la conformitat al projecte de pont redactat per Guitart, que
fou aprovat definitivament i sense cap tipus d’al.legació a la sessió del 7 de març següent.
La millora que va representar aquesta prolongació –escassament 40 metres lineals- va servir, primerament, per superar la barrera natural i
gairebé infranquejable que havia suposat fins aquells moments la riera del monestir en aquest paratge (pocs mesos abans s’havia construït el
pont del carrer de Santa Magdalena). I en segon lloc, perquè hom desplaçà el sentit d’assentament
urbà cap a l’oest, tot i que, contràriament a la prolongació del carrer de la Concepció, que anys després arribà fins al carrer del Callao, el de la Mercè no ho faria fins al decenni dels anys cinquanta
del segle XX, quan fou aprovat el projecte i conveni amb Joaquim Falgueres i Dalmau (7-V-1953),
per a la prolongació del carrer de la Mercè, sota la direcció tècnica de l’arquitecte Joan Bordàs.
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Origen i significat del nom del carrer: La designació del nom de la Mercè va quedar
oficialitzat a la sessió municipal del 31 d’agost de 1860, quan l’Ajuntament guixolenc va acordar
de “poner el nombre de la Merced a la nueva calle transversal que debe abrirse perpendicular a la
del May, según acuerdo de la sesión celebrada el 28 del corriente”.
A manca de cap notícia aclaridora sobre la seva designació als Manuals d’Acords, sembla que faria
referència a l’advocació de la Mare de Déu de la Mercè, que –segons la tradició- s’aparegué la nit
del 2 d’agost de 1218, a sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i a Jaume I, per manar-los la
fundació d’un orde per a redempció dels captius.
Rajola decorativa al carrer de la Mercè.
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Aquest nomenament fou canviat durant els anys de la Segona República, concretament al ple del 10 de novembre de 1932, per la denominació de carrer d’Enric Heriz, enginyer de professió i promotor, conjuntament amb Joan Casas i Arxer, de la construcció del tren de Sant Feliu
(vegeu per a més informació el capítol dedicat al carrer que porta el nom d’aquest personatge).
En finalitzar la guerra civil espanyola, hem de creure que hom retornà automàticament la identificació de carrer de la Mercè al nomenclàtor
de la ciutat, malgrat que al llistat que realitzaren les autoritats locals d’aquella època (9-VI-1939) no està inclòs el seu nom com a substitució de les diverses titulacions de vies urbanes, rebatejades durant els anys de la República.

Nom del carrer:

Metges, dels

Inici: carrer de la Penitència. Final: carrer de les Eres.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 19,49 m. Intermèdia: 7,85 m. Al
final: 19,35 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Domènec, Creu, Algavira i
Girona.
Llargada del carrer: 310 m. Amplada del carrer: 4,75 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, a partir del padró d’habitants del 10
d’abril de 1829. Amb anterioritat a aquesta data, apareix reconegut com
a carrer dels Metges en un document notarial de l’any 1784.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XVIII.
Edificis industrials: Fàbrica Vilaret (1886), cantonada amb el carrer de
l’Algavira. Propietari: Miquel Vilaret i Feliu; tècnic: Esteve Muixach, mestre d’obres.

Mercè, de la + Metges, dels

M

Configuració urbanística: La formalització del carrer dels Metges va venir originada en definir-se pels volts de les darreries del segle
XVIII el teixit viari horitzontal que començà a entrellaçar el desenvolupament urbanístic d’aquest ampli sector. Sens dubte, les prolongacions
dels carrers de la Penitència, Sant Domènec, Creu, Algavira, així com el d’en Lloveres (actual de Girona) que s’havien iniciat allà pel segon terç
d’aquell mateix segle, i que empenyien en direcció cap al Puig Marí, determinaren la conformació de diversos trams de nous carrers.
A diferència, però, dels nous vials que se situaven parcialment oberts i recolzats entre les dues vies urbanes de més projecció d’aquell paratge, com
ho eren el Nou del Garrofer i Sant Domènec –que formarien d’aquesta manera els primers trams dels carrers del Sol, Sant Martirià, Santa Magdalena
i Santa Llúcia- el carrer dels Metges, com el de la Lluna, s’estructuraria des de l’inici al llarg de tota la seva actual tramada.
A l’Arxiu Històric de Girona, dins de la secció de protocols notarials, es conserva un document de compra-venda d’una finca realitzada davant
el notari Josep Pujals, de data 16 de maig de 1784, on Martirià Juera, mestre de cases guixolenc, vengué a Joan Batlle una peça de terra vinya
“per a fabricar casa o cases situat en lo carrer dels Metges que és part y de número de aquella pessa de viña plantada cituada en la sobredita vila y en lo territori del Puigmarí, que afronta a tramuntana ab dit carrer dels Metges”.
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Provadament, l’emplaçament topogràfic d’aquest carrer, condicionat fortament per les dues elevacions rocoses que s’alçaven a cada banda
dels seus extrems (turons del Puig, a l’oest; i del Molí de Vent de Baix, a l’est), motivà una curiosa distribució constructiva; és a dir: contràriament a la idea que les edificacions s’haguessin bastit a la zona planera del vial –més o menys entre els carrers de Sant Domènec i l’atual de
Girona- la configuració constructiva s’arrambà molt propera als trams costeruts dels carrers de Sant Domènec-Penitència, a ponent, i GironaEres a llevant. Això tenia una evident explicació: mentre que aquestes vies s’estructuraven fonamentalment seguint els camins que conduïen
cap a la Vall d’Aro i la ciutat de Girona, al sector planer d’aquest lloc, doncs, només s’hi trobaven les finques rústiques de les famílies
Campaneria, Gorgoll, Moradillo-Patxot i Mas.
A partir de l’any 1859, precisament un any després que es redactés formalment el plànol geomètric de Josep Gallart, es començà a edificar
contínuadament a la part més planera del carrer. A la sessió municipal del 21 d’octubre d’aquell any, Ciprià Prats va demanar, en representació de la seva esposa Gertrudis Fortó, que se li marqués la línia que havia d’adoptar per a edificar “en el terreno de su propiedad del extremo
de la que fue huerta y formar calle desde la de Santo Domingo a la de la Cruz, titulada dels Metges”. L’Ajuntament acordà, tot seguit, d’assenyalar l’esmentada prolongació del carrer, des de la casa propietat de Pelegrí Oliver, “que forma esquina con la calle de Santo Domingo a la
de Francisco Gispert, que también forma esquina con la de la Cruz”.
Al padró de veïns de l’any 1867, el carrer dels Metges ja comptava aleshores amb vint-i-dues cases i una fàbrica. Setze anys després, Fernando
de Moradillo i Patxot, hisendat gironí d’ascendència guixolenca i que era propietari dels terrenys anomenats del Puig Marí, va demanar d’enderrocar la vella fortificació militar del Puig i, d’aquesta manera, destinar part de la propietat a l’ús de solars edificables. En pocs anys, aquesta via urbana va quedar pràcticament edificada, comptabilitzant al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart un total de quaranta-vuit
habitatges, dels quals vint es consideraren de recent construcció.

M
Metges, dels

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer dels Metges, identificat
així tal com s’ha exposat anteriorment al document notarial de l’any 1784, no seria oficialment reconeguda per l’administració local i de l’Estat fins al cens de veïns del 10 d’abril de 1829. No obstant
això, a l’arxiu municipal hi ha una relació sobre els caps de família i homes de més de setze anys, datada el mes d’agost de l’any 1808, on figura l’illa de Patxot “en comensant al carrer del metges en aball”.
En aquest llistat que comptabilitza un total de 18 illes del sector de Tueda i del Puig Marí, amb 423
censats, s’esmenten diverses designacions d’aquestes delimitacions –generalment per quadrícula urbana o illa constructiva- on destaca el propietari més conegut o influent: “Ysla del carrer d’en Mundo,
Ysla de Julià Martí”, etc. Doncs bé, en les dues illes anomenades de Cosme Patxot, ambdues limítrofes
amb el carrer dels Metges, figuren enregistrats tres doctors, un en lleis i dos en medicina: el doctor en
dret civil Cosme Patxot i Carreras, de 56 anys; el doctor Josep Pujal, cirurgià de 48 anys, i el també doctor i cirurgià Josep Canet, de 23 anys, a més d’Ignasi Balcells, apotecari. Pot ésser aquest l’origen de la
seva intitulació de carrer dels Metges, per residir-hi els tres llicenciats en medicina? Sens dubte és una
possibilitat a tenir molt en compte. Pensem que en totes aquestes divuit illes hom comptabilitzà un
total de cinc metges: el doctor Esteve Grau, a l’illa de Julià Martí; el doctor Andreu Geroni Cabra i Arxer,
a l’illa de Salamó o manyà; el doctor Joan Garimany, cirurgià a l’illa del Sr. Geroni Patxot, a més dels
dos facultatius i apotecari a l’illa del Dr. Patxot del carrer dels Metges.
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Si prenem, doncs, com a base les xifres que ens dóna Josep M. Mussons, al seu estudi sobre els alumnes del Reial Col.legi de Cirurgia de
Barcelona entre els anys 1760 i 1843, els matriculats en medicina originaris de Sant Feliu sumaven un total de 12 estudiants, dos dels quals
abandonaren llurs estudis després d’aprovar el primer curs. D’aquesta manera, la nostra població que comptava amb un cens de 5.090 habitants, disposà durant vuitanta anys de tan sols 17 metges, incloent els foranis que s’establiren a la vila durant aquell temps. Això comportava que per cada cent ciutadans guixolencs hi havia menys de la meitat d’un metge (0,33 %) per atendre tot tipus d’urgències i malalties. No
seria gens estrany, doncs, que, amb la formació d’un nou carrer a les darreries del segle XVIII al sector Eres-Puig Marí, on passaren a residir de
cop dos metges del vilatge i un apotecari, se l’anomenés popularment “carrer dels Metges”. Altrament, sabem, per una relació de professionals
de la vila de 1804, que la nostra vila comptava aquell any amb onze metges. Sis anys abans, però, el 1798, només hi consten inventariats tres
professionals: Salvi Castellar, Joan Torroella i Pere Cabra.
Malgrat això, cal tenir present que tot això exposat pot ser tan sols una casualitat, i que el nom del carrer dels Metges faci referència als germans sant Cosme i sant Damià (nats a Tir de l’Eufrates, cap al segle IV) i que als Països Catalans són coneguts com a Sants Metges, patrons
de la professió mèdica i farmacèutica. La tradició popular de batejar carrers de poblacions amb diversos noms de sants –molt estesa aquesta
pràctica en nombrosos països de la Mediterrània- tenia com a principal finalitat preservar els residents d’aquell indret, sota la seva advocació, de les malures i calamitats que poguessin aparèixer. No obstant això, en cap documentació oficial no he trobat anteposat al nom del carrer
dels Metges l’adjectiu de sant.

Metges, Baixada

M

Inici: carrer Nou del Garrofer. Final: carrer de la Penitència.

Metges, dels + Metges, Baixada

Nom del carrer:

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 12,81 m. Al final: 19,49 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 55 m. Amplada del carrer: 4,75 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, a partir del cens d’habitatges del 27
de febrer de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XVIII.

Configuració urbanística:

L’estructuració de la baixada dels Metges va
venir formalitzada -com ho va fer el carrer dels Metges- cap a final del segle XVIII,
en perfilar-se la trama viària horitzontal que va entrelligar la progressió urbanística que havien iniciat, a partir del segon terç d’aquell mateix segle, els carrers de la Penitència i de Sant Domènec. Recolzat, doncs, en aquelles dues
importants vies que s’unien, més amunt, per esdevenir un dels camins que conduïen cap a la Vall d’Aro i Girona, la baixada dels Metges va prendre
tot seguit, i en particular les seves cantonades, les característiques pròpies de l’ordenació de via urbana.
Des de l’origen, la conformació particular de la topografia del carrer –amb un important desnivell en ambdós extrems- va obligar de cisellar
al roquís diversos graons a partir del carrer Nou del Garrofer. D’aquesta manera, hom pogué superar amb certa comoditat la cota de terreny
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que se situava als 2,50 m d’alçada en el primer tram de vial i que representava un considerable pendent del 27,78 %, en tan sols nou metres
de llargada.
L’any 1858, quan es va inventariar el cens municipal d’edificis de Sant Feliu, aquesta via urbana comptabilitzà un total de cinc habitatges construïts. En canvi, nou anys després, en confeccionar-se el padró de veïns de 1867, tan sols quatre famílies habitaven en aquest carrer.
No seria, però, fins a partir de l’any 1883 que la baixada dels Metges quedaria completament agrupada dins d’una mateixa actuació, que promogué
l’hisendat Fernando de Moradillo i Patxot. Aquest propietari, afincat a la ciutat de Girona i d’ascendència guixolenca, va demanar a l’Ajuntament d’urbanitzar tots aquells terrenys, cedint gratuïtament i sense indemnitzacions les prolongacions dels carrers que hi confluïen, com els de la Penitència,
Lluna, Sol, baixada del Puig, i alineant també les que limitaven, com el Nou del Garrofer, baixada dels Metges i carrer dels Metges.
Al cap d’uns anys, quan l’arquitecte Guitart va confeccionar el seu Pla de Reforma i Millores de Sant Feliu (1897), rectificà tan sols l’alineació
esbiaixada que afrontava al nord del carrer Nou del Garrofer, i que afectava un metre i mig cap endins l’habitatge número 8 que s’acantonava en ambdós carrers.
Aquesta va ésser, doncs, la darrera actuació urbanística que concretà definitivament la disposició viària de la baixada dels Metges. És digne
d’esment la sol.licitud que adreçaren, l’any 1921, diversos propietaris d’aquest sector, per tal que s’instal.lés una font pública per solucionar la
problemàtica d’aigua d’aquella barriada. Així ho entengueren Joan Vilas i Josep Ferrer, membres de la comissió municipal de foment, que constataren que “la barriada obrera de que se trata se halla a considerable distancia de la misma las fuentes públicas instaladas”. Hom proposà de
posar una font a la cantonada dels carrers dels Metges i Penitència, concretament davant la casa de Joan Dalmau.
D’aquesta manera, a la sessió del 21 de setembre d’aquest any, s’acordà de realitzar les obres de la font i, dos mesos després, a la comissió de
l’11 de novembre, s’aprovà l’oferta de l’empresa d’aigües potables de la vídua de P. Coll i Rigau que donaria, finalment, abastament d’aigua per
al veïnat d’aquest barri.

M
Metges, Baixada + Milans

Origen i significat del nom del carrer:

La designació de baixada dels Metges no apareix normalitzada fins al cens d’habitatges
del 27 de febrer de 1858. Aquest nomenament, però, deuria ésser tan recent i poc conegut que no va ser relacionat al llistat de noms de carrers
del Pla Geomètric de Josep Gallart d’aquell any, precisament quan es donaren noves denominacions en algunes vies urbanes de la població.
Aquest tècnic, doncs, identificà erròniament com a un sol carrer tota la llargada de la via –des del Nou del Garrofer al de les Eres- i l’anomenà
carrer dels Metges. Al padró de veïns de l’any 1867 tornaria a definir aquesta via, talment com ho féu el cens de cases de 1858: carrer baixada dels Metges.
Quant a la toponímia, per ser de la mateixa procedència, vegeu el capítol dedicat al carrer dels Metges.

Nom del carrer:

Milans

Inici: carretera de Palamós. Final: carrer de Trafalgar.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 22,45 m. Al final: 28,57 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 70 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: gener de 1898.

366

Configuració i denominació dels carrers

Configuració urbanística: L’actual carrer de Milans va quedar ordenat
dins la zona d’eixample sud-est de la població, formant part del Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu que va redactar l’arquitecte Guitart l’any 1897. Aquest carrer,
recolzat precisament en el traçat que començava a definir la nova carretera de
Palamós, s’estructurà dins d’una de les cinc illes urbanitzables que formarien l’ampliació urbana d’aquest sector.
Ben aviat, però, l’interès constructiu dels propietaris de les antigues hortes Seriñé,
Calzada i Rigau es féu palès mitjançant un escrit datat el 9 de desembre de 1897
–justament un mes després de l’aprovació definitiva del Pla Guitart- en què demanaven que es realitzés el replanteig oficial dels carrers Milans i Guifré. Per tal que
això fos així, cedien gratuïtament els terrenys “que abarcan las dos antedichas
calles, cuando sean puestos sus afirmados”. Signaven aquella instància Joan Rigau, Salvador Villà, J. Calzada i Miquel Pagès.
A la sessió municipal dels 10 d’aquest mateix mes, l’Ajuntament va acordar d’urbanitzar els dos nous vials sol.licitats, alhora que acceptava l’oferiment generós per part d’aquells conciutadans. Immediatament, Josep Vila i Ramon Passarrius varen demanar de construir els dos primers
habitatges el mes de gener de 1898, compostos de planta baixa i sota la direcció tècnica del mestre d’obres Gregori Vicens. Aquest fet va motivar la col.locació dels corresponents passos en l’encreuament dels carrers de Milans i Guifré, amb la nova carretera de Palamós (5-XI-1899).
Malgrat això, el ferm de la calçada sovint solia quedar malmès per les aigües plujanes que provenien del carrer Trafalgar i camps superiors que l’envoltaven. El fort pendent amb què es configurava aquesta via urbana provocava importants forats i reguerons que, generalment, arranjaven els propis veïns abocant-hi algunes carretades de grava. Això ho tinc constatat des de l’any 1903 amb continuades queixes per part del seu veïnat.

Milans

M

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer de Milans -aprovat a la sessió del 30 d’octubre de 1896, dins del conjunt
de noves denominacions de vies urbanes del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart- està dedicat a un dels personatges que més es va distingir durant la Guerra del Francès. Francesc Milans del Bosch (Sant Vicenç de Montalt 1769-1834). El cognom patern era el d’Arquer, però en
casar-se el seu pare, Ramon d’Arquer, amb la rica pubilla Rafaela Milans del Bosch i Canal l’hereu va passar a anomenar-se, pels drets d’herència de les terres i el mas, Ramon Milans del Bosch i, d’aquesta manera, els fills del seu matrimoni. Francesc Milans del Bosch destacà inicialment
com a decidit guerriller enfront les forces d’invasió napoleòniques. Atacà amb èxit
diverses vegades les tropes del general Duhesme quan es dirigien cap a Girona (juny
1808) i assolí espectaculars victòries davant la ciutat de Sabadell (1810), així com
pels camps del Maresme. En acabar aquella guerra, Francesc Milans del Bosch estava en possessió del grau de general. L’any 1817, es rebel·là conjuntament amb el
també general Lacy, contra l’absolutisme de Ferran VII, però en fracassar el seu
intent s’hagué d’exiliar a França. Retornà durant el trienni constitucional (1820) i
lluità contra les partides absolutistes a Catalunya, defensant la ciutat de Tarragona
del setge que duien a terme l’exèrcit dels Cent Mil Fills de Sant Lluís. Refugiat novament al país veí, encara féu alguna incursió per l’Empordà (1830) contra el règim de
Ferran VII. Tornà definitivament a la Península després de la mort d’aquest rei.
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Nom del carrer:

Miquel Boera

Inici: carrer de la Llibertat. Final: carrer de Zorrilla.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,44 m. Al final: 15,78 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Francesc Jofre, Santa Magdalena, i Havana.
Llargada del carrer: 198 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal 21 de gener de 1887.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: febrer de 1889.
Construccions característiques: Núm. 49-51. Casa Barceló (1891) després Budó. Propietari:
Josep Barceló i Cumí; tècnic: Bartomeu Corominas, mestre d’obres (Per la tipologia a conservar):
conjunt de cases des del núm. 44 al 48 (1890). Propietari: Ferran Gispert; tècnic: Ramon Otzet,
enginyer. Edificis industrials: Fàbrica Gispert (1893) cantonada carrer Jofre. Propietari: Ferran
Gispert i Condom; tècnic: Ramon Otzet, enginyer. Fàbrica Arxer (reconstrucció 1907) cantonada
carrer Jofre. Propietari: Agustí Arxer i Viader; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

L’origen urbanístic del carrer de Miquel Boera cal cercar-lo en
el projecte d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la carretera provincial de
Girona, projectat per l’arquitecte Félix de Azúa i Gasque, l’any 1871. Aquest planejament parcial
d’un sector de la població vingué com a conseqüència de la demanda de nova edificació limitant
amb la nova carretera provincial. Aleshores, hom va considerar indispensable d’entrellaçar urbanísticament els dos vials més importants que
avançaven en direcció nord –carretera de Girona i Mall- i, d’aquesta manera, estructurar un ampli sector d’eixample apte per urbanitzar, precisament on el Pla Gallart (1858) no havia previst cap tipus d’actuació urbana (Josep Gallart havia considerat en aquells moments de prendre,
com a límit de sòl edificable, la línia que definia pràcticament la intersecció entre el camí o carrer del Mall i la riera del monestir. Avui l’emplaçaríem entre el tram de calçada que ocupa el carrer de la Llibertat, des d’aquella riera fins al Mall).
Amb aquesta ordenació va quedar formalment establerta la direcció que havien de seguir els nous vials públics –Jofre, Llibertat, Surís, Boera,
Santa Magdalena (parcial) o fins i tot el de Salvador Vidal- que configurarien posteriorment les illes edificatòries al bell mig de les hortes de
Joan Surós, Rafael Isern, Benet Salamó, Joan Reig o la pubilla Jupa.
Malgrat la seva oficialitat, encara haurien de passar uns quants anys més per fer realitat l’obertura d’aquest carrers. A la sessió municipal del 21 de gener
de 1887, l’Ajuntament va acordar d’assenyalar les alineacions de vials que havien sol.licitat els germans Francesc i Rafael Isern i Mauri, dins la finca de la
seva propietat– precisament on s’havia d’emplaçar el futur carrer de Boera- per tal de destinar-los a la construcció d’habitatges.
No obstant això, s’ha de puntualitzar que l’actual carrer de Miquel Boera obeeix a dues actuacions individuals i ben diferenciades, malgrat que
s’emplacen en els mateixos anys. Així, el tram de via que s’inicia a partir del carrer de la Llibertat fins al de Santa Magdalena estava comprès
dins l’acord urbanístic de l’any 1887, amb els germans Isern, que havien cedit gratuïtament els terrenys destinats a via pública.
En canvi, la part que es prolonga des del carrer de Santa Magdalena al de Zorrilla va ésser promoguda pels hisendats guixolencs Josep Canals,
Joan Magret i Miquel Tornabells, formant part del projecte d’urbanització de l’horta Surós que va ordenar parcialment els carrers Boera i Santa
Magdalena, així com la totalitat dels de Barcelona i de l’Havana.

M
Miquel Boera
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Hom pot dir, doncs, que en tan sols tres anys (1889-91) al carrer de Miquel Boera s’hi bastiren prop de vint-i-cinc habitatges. Això va fer incrementar el nombre de veïns d’aquella nova barriada, que reclamaren, el mes de novembre de 1894, la instal.lació d’un fanal d’enllumenat públic
a la cantonada dels carrers Boera i l’Havana.
L’any 1897, quan s’aprovà el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, l’actual carrer de Miquel Boera restava pràcticament edificat. En especial, les seves cantonades amb els carrers de l’Havana, Santa Magdalena i de Francesc Jofre quedaven prou ben definides. Per això, l’arquitecte Guitart es va limitar a plasmar tan sols un aixecament gràfic que donés fe de l’estructura urbana, sense modificar l’estructura viària inicial
que se li havia conferit en actuacions anteriors.

Origen i significat del nom del carrer: Malgrat que cal considerar a tots els efectes que el nom del carrer de Miquel Boera
–aleshores escrit Bohera- va quedar oficialitzat conjuntament amb els noms de Surís, Jofre i Llibertat, a la sessió municipal del 21 de gener
de 1887, com a conseqüència de la demanda que varen fer els germans Isern i Mauri, per tal d’edificar dins dels terrenys de la seva propietat, alhora que s’interessaren “con los nombres que deben ser conocidas las calles”, s’ha de precisar que aquestes designacions ja foren inventariades l’any 1871, al plànol de rectificació de diversos carrers al costat de la carretera provincial de Girona, projectat per l’arquitecte Félix
de Azúa.
La denominació d’aquest carrer fa referència al capità de la marina catalano-aragonesa Miquel Boera (Sant Feliu de Guíxols, segle XV-XVI).
Militar nascut a la nostra població, va estar molts anys al servei del virrei de Nàpols, Ramon de Cardona. Participà com a capità de galeres en
les campanyes del nord d’Àfrica (1510-11) i com a decisiu general dels terços de la Lliga Santa (Ferran el Catòlic, Venècia i el Papa Juli II) en la
batalla de Ravenna, als peus del mar Adriàtic, on foren vençuts per les tropes del rei Lluís XII de França, l’11 de maig de 1512. Finalitzades les
guerres d’Itàlia (1494-1515), Miquel Boera va formar part de l’alt estament de l’armada hispànica, en heretar Carles V el regne d’Aragó. Aquest
sobirà nomenà el guixolenc comandant major de les galeres d’Itàlia.
L’esquadra naval de Boera va perseguir ferotgement la pirateria que provenia de les costes d’Alger i que amenaçaven la Mediterrània occidental, especialment la costa catalana, les Balears, València i Granada. Per la seva vàlua i determinació a l’expedició de Tunísia (1535), el rei
Carles V li va concedir el títol del Gran Orde del Cavaller d’Or (1538?). Fins i tot la llegenda popular el situà salvant el mateix monarca en el
setge d’Alger (1541), al costat d’un altre almirall guixolenc, Rafael Aixada.
L’any 1543, Miquel Boera va destacar en la defensa del Rosselló contra la invasió francesa. Malgrat no saber exactament l’any de la seva mort
-que ha d’ésser posterior a 1547, en què apareix en el naixement d’una seva filla
anomenada “Miqaela, filla del Sr. Mig. Boera” i que amb molta dificultat sembla que
es llegeix “salvador del lloc de ravena”- les seves despulles foren enterrades amb
alts honors a l’església de Santa Anna de Barcelona, en un sepulcre amb estàtua
jacent i on es pot llegir: “Il.ltre Miquel Boera, cavaller llorejat qui, amb notable lluita, tingué l’honor militar de Ravena i en les conquestes de Trípoli, Bugia, Oran,
Maselquevir, que amb les seves tropes navegà i féu valents serveis a Carles V emperador dels romans que el nomenà Capità General de les galeres espanyoles que
durant temps va exercir. Joanna de Bohera i de Soler, la seva piadosíssima esposa”.
Actualment, però, el sepulcre de Miquel Boera està exposat al Museu Marítim de
Barcelona.

Miquel Boera

M

Detall escultòric en un magatzem del carrer Boera (1901)
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Nom del carrer:

Miquel Surís

Inici: carrer d’Aden. Final: carrer de Castell d’Aro.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 34,61 m. Intermèdia: 46,61 m. Al
final: 41,89 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Dos de Maig
Llargada del carrer: 210 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1897.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juliol de 1905.

Configuració urbanística:

La formalització de l’actual carrer de Miquel
Surís va venir determinada en projectar-se, l’any 1897, dins del Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart, una trama viària d’enllaç entre les diverses actuacions urbanístiques que hi havia hagut amb anterioritat a la zona nord de la població (urbanització de Bonaventura Mas, que originaren els
carrers de Sant Bonaventura, Aden, Sant Adolf, etc.) i el sector d’eixample nord-est que aquest tècnic preveia d’urbanitzar.
A la pràctica es féu del tot necessari d’unir el teixit de vies que eixien semiestructurades de la carretera provincial de Girona en direcció est, i
ordenar així la nova vialitat de comunicació a partir d’unes alineacions preestablertes i en sentit esbiaixat -com ho eren els carrers Nou del
Garrofer i Sant Bonaventura- que condicionaren la configuració dels posteriors carrers de Miquel Surís i Pitarra.
Tot i amb això, el carrer Miquel Surís va ésser projectat com a única via urbana fins a trobar el camí– després carrer- de Castell d’Aro.
Necessàriament, però, s’hagué d’ajustar a dues rasants prou diferenciades que restaven, alhora, fraccionades pel tram de la calçada ascendent des
del carrer d’Aden al Dos de Maig, i descendent des d’aquesta via urbana fins al carrer de Castell d’Aro. Així, amb l’esmentada projecció, Guitart va
delimitar, conjuntament amb la ronda –avui carrer- del Dr. Presas, els límits de zona urbana de la zona nord-est del Pla de Reforma de Sant Feliu.
La tramada, precisament aquella que era més a prop dels carrers ja urbanitzats, seria sens dubte la part de via pública en què es bastirien les primeres construccions, especialment a les cantonades amb el carrer Dos de Maig (1906-09). No obstant això, i pel fort increment d’habitatges que
experimentà la població a partir de l’aprovació del Pla Guitart, l’ajuntament guixolenc va acordar, a la sessió del 5 d’abril de 1906, d’adquirir 1.883
m2 de terreny per a la prolongació dels carrers Miquel Surís, Pitarra, ronda del Dr. Presas i Castell d’Aro, pel preu total de 1.694,70 pessetes.

M
Miquel Surís

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de Miquel Surís, aprovat a la sessió municipal del 30 d’octubre
de 1896, conjuntament amb altres noves vies del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, fa referència al filòsof i jurista guixolenc
Miquel Surís i Baster (Sant Feliu de Guíxols 1825-Madrid 1854). Nascut al carrer del Mar el dia 31 de maig de 1825 –precisament on anys
més tard s’emplaçaria l’edifici de l’antic hotel Marina- era fill de Miquel Surís i Llorenç i d’Antònia Baster i Presas, i pertanyia a una de les famílies més benestants i influents de la població. Sisè fill del matrimoni Surís-Baster: Francesca (1813); Gertrudis (1815); Feliu (1818); Victòria
(1820); Maria (1822); Miquel (1825) i Maria (1831), de petit ja es mostrà amb una salut delicada i sovint malaltissa que el féu guardar repòs
i llargues temporades al llit. L’any 1840, a l’edat de quinze anys, Miquel Surís va traslladar-se a Barcelona on inicià els estudis preliminars de
filosofia a l’Institut de la Ciutat, que era agregat a la Universitat. Malgrat restar-hi com a resident entre els anys 1840-45, Surís solia passar
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Passaport lliurat a Miquel Surís per anar a
Itàlia (1844)

els estius a la casa pairal del carrer del Mar. I, fins i tot, per un passaport que roman a l’arxiu municipal de Sant Feliu, sabem que Miquel Surís, aleshores de divuit anys, i la seva germana Maria, de tretze,
es traslladaren al port de Barcelona el 23 de juliol de 1844, per embarcar-se cap a la ciutat italiana de
Civitavechia. Presumiblement hem de creure que hi viatjaren per a conèixer la primera filla de la seva
germana Francesca, esposada amb el també guixolenc Daniel Llagustera i Baguer, Elvira Llagustera i
Surís (1843).
L’any 1845, Surís es va llicenciar en filosofia i lletres i, dos anys després, obtingué el títol de regent de
segona classe per l’assignatura de lògica. La gran disposició pels estudis jurídics el féu cursar paral.lelament, entre 1843 i 1848, les assignatures de jurisprudència i es graduà de batxiller aquell darrer any, i
en dret el 1850. Tot i les excel.lents aptituds universitàries, Miquel Surís –que aleshores comptava tan
sols vint-i-cinc anys- continuava essent una persona de poca salut. L’advocat i economista Joaquim
Sanromà, gran amic de Surís, el descrigué anys més tard com un individu de pell verdosa, aspecte
demacrat, veu apagada, cansat i amb una tos ben premonitòria.
El talent innat de Miquel Surís, però, ja s’havia manifestat durant els primers anys de carrera. D’aquesta
manera, l’any 1847, i a l’edat de vint-i-dos anys, Surís va traduir i arranjà el Cours de Philosophie de
Gérusez al castellà, que seria publicat pel ministeri d’Instrucció Pública i enviat a tots els centres
docents del país. Miquel Surís es permeté d’annexar al final del llibre, una ressenya històrica de la filosofia d’Espanya, de la qual els més entesos no s’estigueren de dir que havia tingut fins i tot presents, les addicions de Martí d’Eixalà al Manual d’Amice.
La publicació del seu primer llibre, La paz en el siglo XIX o teoría sobre...el poder político y la rehabilitación del poder moral en Europa, va causar sensació en el camp filosòfic d’aleshores. Diputat a Corts Constituents pel partit de Girona l’any 1854, defensà les tesis més avançades
amb passió i honestedat. Aquell mateix any, però, malmesa considerablement la seva salut per una tuberculosi que arrossegava durant molt
temps, morí a Madrid a l’edat de vint-i-nou anys. Les seves despulles foren traslladades a Sant Feliu per expressa voluntat de la família SurísBaster, on reberen finalment un emotiu homenatge de les autoritats locals i ciutadans de la vila.

Nom del carrer:

Monestir

Miquel Surís + Monestir

M

Inici: plaça del Monestir. Final: plaça de Lluís Esteva i Cruañas

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,18 m. Al final: 3,44 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de la Riera
Llargada del carrer: 40 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al cens de veïns de l’any 1867.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Dins el conjunt del Raval del Monestir o de la Riera (1360-1836);
“Calle Baja de la Riera” o també carrer Raval de la Riera (1858). Llibre d’esposoris parroquials: Raval del Convent, Monestir o de la Riera
(1670-1766); carrer del Monestir (1773).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: estructurat com a carrer dins del Raval del Monestir, molt probablement al
segle X.
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Configuració urbanística:

Hom pot dir que el que queda actualment de l’antic carrer
del Monestir –modificada la disposició original en estructurar-se recentment la plaça de Lluís
Esteva i Cruañas- és una de les vies més antigues de la nostra ciutat. La formalització d’un primitiu nucli de població cap a terres planeres de ponent, entre els segles II-IV dC, determinà, en
certa manera, el concepte preliminar d’ordenació territorial d’aquest vilatge. La consolidació
urbanística, doncs, s’hauria assolit perfectament a inici del segle XI, en configurar-se constructivament des de l’actual plaça del Monestir fins al carrer de Jecsalis.
Pel fogatge de l’any 1360 (primer cens cadastral realitzat a la vila) sabem que el raval del
monestir comptava amb un total de 24 cases edificades. D’aquesta manera, és molt possible
que més de la meitat pertanyessin al que posteriorment s’anomenaria carrer del Monestir.
L’evolució edificatòria, però, esdevindria lenta i sempre seguint el desplaçament en direcció al
sud. Així, a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), al raval del Monestir hi havia bastits
42 habitatges, dels quals 15 posseïen tan sols una cambra; 16 en tenien dues; 5 cases es distribuïen en tres habitacions, i 6 foren considerats com a botigues. Pel cens d’habitatges del 27
de febrer de 1858, tenim notícia que a “la calle Baja de la Riera” –tal com s’anomenava l’actual
carrer del Monestir- se li adjudicà un total de 12 habitatges. Nou anys després, al cens de veïns
del 1867, hom comptabilitzà 23 cases edificades, una xifra més d’acord amb l’estructuració
urbana d’aquells anys, així com 99 residents al carrer.
Malauradament, la distribució singular que definia l’arquitectura medieval d’aquesta zona, amb
unes vies estretes (carrer Monestir i travessia de la Riera) i un carreró interior que es disposava al seu darrere i en forma de ziga-zaga, com
ho era l’antic carreró del Monestir, han desaparegut al llarg de diverses actuacions urbanístiques, que no tingueren prou cura de preservar el
vell patrimoni local. D’aquesta manera, la primera modificació de l’alineació cal situar-la l’any 1872, quan la comissió de policia urbana de
l’Ajuntament va decidir, a la sessió municipal del 10 de febrer, la conveniència d’alinear el carrer del Monestir “quitando en parte el terraplén
que intercepta la vía pública y se arregle dicha calle alineándola, con lo cual se embellecerá el tránsito público”.
Sens dubte, aquestes vies remodelades s’han configurat en uns vial més amplis i ben alineats, que han permès l’alliberament de nous espais
d’acord amb els criteris urbans d’aquests darrers anys. Tot i això, sap greu que no hi hagués hagut cap intent per a protegir i readaptar aquesta zona talment com s’havia format d’ençà els seus orígens.

M
Monestir

Origen i significat del nom del carrer: L’actual nom de carrer del Monestir –designat d’aquesta manera i per primera vegada al
padró de veïns de l’any 1867- fa referència al conjunt monumental guixolenc fundat –tal com consideren Lluís Esteva i Lluís Pallí- abans de
l’any 939, i potser abans del 922. El cert és que el diploma que lliurà el rei franc Lotari a l’abat Sunyer del monestir de Sant Feliu, confirmant
els seus béns, data del 17 de març del 968.
Amb anterioritat a aquesta denominació, el carrer del Monestir va ser oficialment censat dins del raval del Monestir, entre el 1360 i 1836,
variant la seva designació com a raval del Convent o de la Riera. Tanmateix, als llibres d’esposoris parroquials que fins aleshores havien mantingut identificacions semblants amb les titulacions administratives, com raval del Convent (1670) del Monestir (1672) o de la Riera (1766), es
va concretar per primera vegada, i en una partida de matrimoni datada en 6 de març de 1773, que els joves Josep Remus, d’ofici mariner i la
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donzella Madrona Bas “s’esposaren en casa de Joan Bas, sita en lo carrer del Monestir”, conferint a aquest indret, per ésser el més important
del sector, el nom del cenobi guixolenc.
Oposadament a aquesta definició, la corporació municipal va continuar designant aquella barriada com a raval del Monestir (cadastrals de
1750 i 1806) i raval de la Riera (1818 i 1836). En canvi, quan es va realitzar el cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858, s’anomenaren administrativament i per primera vegada tot un seguit de vies urbanes que identificarien aquest raval com la “calle Baja de la Riera”, que és l’actual carrer del Monestir.
Al padró de veïns de l’any 1867, l’Ajuntament enregistrà en un llistat de carrers oficials el nom del Monestir per a aquesta via urbana, denominació que quedà ratificada al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, de l’any 1897.

Nom de la plaça:

Monestir, plaça del

COTES TOPOGRÀFIQUES: 5,61 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: de l’Horta, carretera de Tossa,
Callao, Monestir, Juli Garreta, Estret, baixada del Pont i Hospital.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27 de
febrer de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: edifici de l’església parroquial-monestir (s. X).
Construccions característiques: conjunt monumental del
monestir guixolenc: església-Porta Ferrada (s X); Arc de Sant Benet
(s. XVIII); Teatre-Auditori Municipal (1990). Edificis industrials:
Núm. 26 Fàbrica Andreu (1885), després Rourich. Propietari:
Miquel Andreu i Ruíz; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Monestir + Monestir, Plaça del

M

Configuració urbanística:

El que avui coneixem com a l’espai urbà de la plaça del Monestir va quedar definitivament configurat a
partir de l’any 1897, en què s’enderrocà la muralla que unia l’antic edifici de les escoles municipals, l’arc de Sant Benet i la casa fàbrica d’H.A.
Bender. Amb anterioritat a aquesta actuació urbanística, l’extensió era un indret vinculat a serveis comunitaris; és a dir: a la part del solar interior que es trobava entre el mur i l’edifici del convent, amb entrada pel mateix arc de Sant Benet, hi havia el cementiri de la vila, que estigué
vigent fins a l’any 1834. En canvi, la parcel.la del davant era tan sols un espai erm, sense netejar. A partir de la construcció del nou cementiri de Mascanada, s’hi habilità el camí que conduïa fins aquell nou indret.
D’antuvi, aquest encontorn formava part de la defensa del cenobi guixolenc. Fermat el seu accés per un muret que eixia de la cantonada lateral de les escoles, en direcció cap al pont del Piló o de Pedra (actual Baixada del Pont), aquesta feixa de terra quedava salvaguardada per les
diverses defenses d’obra, així com pel torrent de la riera del monestir.
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Amb l’expulsió violenta dels monjos benedictins l’any 1835, i el reconeixement que féu d’aquest lloc el consistori municipal, dos anys més tard,
hom pot prendre com a punt de referència l’inici de les gestions urbanístiques que conduirien -temps després- a l’estructuració urbana d’aquest espai. Fou en data 27 de juny de 1837 que l’alcalde segon, Antoni Bascós, va fer la identificació de tres peces comunals, amb possibilitats d’arrendament, que eren conegudes com a “corral” (escorxador vell, construït l’any 1695), el Forn Vell i la “Plazuela del Monasterio”.
Aquesta darrera finca, “que antes era cementerio situado al frente de la plazuela del Monasterio”, tenia 190 pams de llargada per 56 d’amplada (38 m per 19,5 m) i limitava amb les finques de Joaquim Arxer, amb un camí i diversos camps de conreu. Hom les valorà per un total de
3.200 rals de i amb una renda anual de 96 rals.
Malgrat això, la fesomia urbanística no va variar fins molts anys després. Quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plano geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols, l’any 1858, l’ordenació d’aquesta zona era pràcticament la que havia tingut des de l’antigor. No obstant
això, la disposició viària que va preveure en els camps de darrere l’hospital i la riera del monestir –futurs carrers de Capmany i de la Mercè- i
la posterior construcció, determinaren la progressió urbana d’un nou sector que, tot i que inicialment no va pressionar directament sobre la
zona del Monestir i el seu raval, originà un canvi direccional de l’assentament urbanístic de la població que, a la llarga, influiria positivament
en la formació de la pròpia plaça del Monestir.
A la sessió municipal del 4 de maig de 1866, l’Ajuntament va acordar d’enderrocar el primer tram de mur que s’alineava entre el pont de pedra
i la cantonada de les escoles municipals. Aquesta actuació va permetre que s’ampliés un espai comprimit per la vella defensa del convent, lliurat ara per a l’ús del veïnat en general.
Tanmateix, en aquella època, la progressiva construcció d’habitatges als carrers de Capmany, de la Mercè i de la Concepció –a partir de l’any 1864
es començaria també a edificar just al límit del camí vell d’anar al cementiri (tram inicial de l’actual carrer del Callao)- va provocar que l’hisendat
Salvador Vidal i Cibils, propietari de l’horta del convent, demanés, en data 22 d’agost de 1876, que la corporació local li assenyalés les alineacions
que hauria de guardar en el moment que decidís d’urbanitzar el seu terreny. Com que el plànol geomètric de la població no preveia d’ordenar
aquest indret, l’Ajuntament va comunicar-li cinc dies després “que, no existiendo plano de alineaciones del indicado sector y no pudiendo procederse a su levantamiento por no tener el Ayuntamiento Arquitecto titular, ni serle fácil encargar este trabajo a uno libre, se ofrece a la Comisión
Permanente de la Diputación para que sirva facilitarle el auxilio del Arquitecto Provincial para la formación de dicho trazado”.
No he trobat, però, cap documentació posterior de caràcter municipal que faci referència a l’ordenació dels terrenys propietat de l’hisendat
Salvador Vidal, que en aquells temps limitava amb el solar de forma irregular que configurava aquesta plaça. És més, calia tenir ben present
que l’estructuració d’aquest indret passava imprescindiblement per ajustar, adquirir o expropiar els límits més propers de les finques de
Salvador Vidal i de Francesc Poujarniscle. El generós despreniment que feren les famílies d’ambdós propietaris –malgrat que en períodes ben
diferenciats- no va fer necessari d’iniciar cap tipus d’expedient d’expropiació forçosa, en cedir gratuïtament una part de les seves finques i,
d’aquesta manera, es va poder ordenar i embellir la plaça.
Al ple del 22 de gener de 1886, l’Ajuntament va rebre 4.000 pm2 de terreny que els hereus de Salvador Vidal –benefactor guixolenc que havia
fet fortuna a Xile i Uruguai- cedien a la població per a poder escairar la plaça del Monestir “en atención de haberles llegado a notícia de los
mismos, el proyecto de regulación del afirmado y plantación de arbolado en la plazuela del Monasterio, donde radica una huerta de su propiedad”. La corporació local va acceptar amb un vot de gràcies l’oferiment dels hereus del senyor Vidal, i consignà alhora la quantitat de 500
pessetes per al pressupost de l’any següent, per tal de construir una nova paret de tanca que delimités les parcel.lacions modificades. Aquesta
darrera millora constructiva va ser assumida pels veïns confrontants Miquel Andreu i Ruíz i Jaume Arxer, amb una quantitat de 125 pessetes
i 100 pessetes, respectivament.
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Porta d’entrada del monestir benedictí (v.
1747).

Haurien de passar encara onze anys perquè la plaça del Monestir es formés dins el seu propi espai i
adoptés certa fesomia de plaça urbana. Aquest important pas va esdevenir a primers de l’any 1897,
quan el consistori, presidit per l’alcalde Ildefons Perdrieux va decidir d’enderrocar la muralla que cenyia l’edifici vell de les escoles de l’exconvent, l’arc de Sant Benet i la casa-fàbrica de can Bender.
L’arquitecte Guitart fou comissionat per a redactar l’expedient tècnic i administratiu d’aquelles obres,
que hom datà el 3 d’abril d’aquell any.
Poc abans que l’Ajuntament guixolenc iniciés la demolició del vell mur, Josep Poujarniscle va adreçarse a la corporació local per manifestar-li la seva disposició a cedir el dret de propietat d’un tros de
terreny al costat de la fàbrica Bender “con la condición expresa que, desde luego, no pueda el Municipio
o sus sucesores cederlo a particular para edificar en él”.
Amb aquesta darrera donació, les muralles foren aterrades aquell mateix any, i donaren lloc a un nou
espai lliure per a la població. Amb els anys, les posteriors urbanitzacions de la plaça han ensenyorit i
realçat el conjunt monumental del cenobi guixolenc.

Origen i significat del nom de la plaça: La denominació de plaça del Monestir ve expressament titulada així per emplaçar-se en aquest indret i des de temps immemorials l’església monacal i les
seves dependències i fortificacions. El monarca franc Lotari va confirmar les propietats del monestir guixolenc en un precepte de l’any 968, tot i que la seva fundació –tal com exposen Lluís Esteva i Lluís Pallí- podria haver tingut lloc abans del 922.
La primera designació oficial es féu al cens d’edificis del 27 de febrer de 1858, quan es comptabilitzaren dos habitatges bastits a la “plazuela
del Monasterio”. Malgrat això, vint-i-un anys abans l’Ajuntament ja l’havia nomenat així en el recompte de peces de terres comunals de 1837.
En canvi, el mestre d’obres i director de camins Josep Gallart, autor del Pla Geomètric de Sant Feliu (1858), en va dignificar el nom en assignar-li, amb molta visió urbanística, el nom de “Plaza del Monasterio”, que ha arribat fins als nostres dies.

Monticalvari

Monestir, Plaça del + Monticalvari

Nom del carrer:

M

Inici: carretera de Tossa. Final: fora vila (bosc o zona rústica).

COTES TOPOGRÀFIQUES:
A l’inici: 9,00 m. Al final: 23,77 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 115 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat, als capbreus de final del segle XVIII (17771790). Identificat com a carrer de Monticalvari en un document notarial de
l’any 1784.
Altres denominacions: Calvari (1836).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVIII.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

375

Configuració urbanística:

La formalització del carrer de Monticalvari va venir originada en concedir l’abat del monestir guixolenc
l’autorització corresponent per a l’establiment de diversos habitatges al costat de la seva propietat, cap al final del segle XVIII. Així, a l’esborrany de capbreus que roman a l’Arxiu Històric de Girona, he pogut comprovar que hi ha inventariats els ravals del Montjoi, del Raig i
Monticalvari, que els podem datar entre els anys 1777 i 1790. D’aquesta manera, al carrer de Monticalvari hom hi relaciona disset cases edificades i amb façana al carrer.
Per un estudi de la documentació notarial d’aquest mateix arxiu, podem saber que la venda de terres s’inicià l’any 1784, quan fra Ignasi Fillol,
monjo profés, sacerdot i conventual del monestir benedictí, que alhora era procurador legítimament constituït i ordenat per l’abat, va concedir el dret d’establiment, previ a la compra dels corresponents solars, d’un seguit de peces –generalment de 36 pams d’amplada (7,20 m) per
90 pams de llargada (18 m)- situades “en lo terme de la vila y en lo territori de Monticalvari”. La venda d’aquestes finques, realitzada davant
el notari Josep Pujals, va quedar condicionada al fet que els compradors edifiquessin en un termini màxim de dos anys, a partir de la signatura de l’escriptura de propietat, i a comptar una alçada total que no superés el “primer sostre”.
La disposició urbanística d’aquesta via urbana –amb un important desnivell del 12,84 % de pendent– va condicionar des d’un principi l’estructuració constructiva del carrer. Enfilat i allunyat del que hom podia considerar nucli urbà, la urbanització d’aquest vial, deteriorat pels continuats estralls que provocaven les aigües plujanes que davallaven de la zona de bosc més propera, va quedar pràcticament en l’oblit en els
pressupostos municipals per al manteniment de carrers.
Tot i aquesta manca d’inquietud per part de les autoritats locals d’adequar aquest tram de vial, l’ajuntament guixolenc, presidit per l’alcalde
Rafael Patxot, va acordar, a la sessió de l’1 de març de 1845, de resoldre el deficient abastament d’aigua de la població, amb el sobrant del
cabal de la font de Monticalvari: “en vista de la carencia absoluta de fuentes dentro de su recinto, máxime teniendo tan cerca la de Monte
Calvario, cuya agua si bien escasa es de superior calidad, se somete a deliberación del Ayuntamiento la conveniencia de realizar la conducción de aquella agua al centro de la villa, en una o más fuentes públicas”.
Aquesta decisió municipal va complaure immediatament tot el veïnat del sector de Monticalvari, en considerar que la portada d’aigües canalitzada al nucli urbà s’aprofitaria per arranjar la calçada del carrer. L’alcalde Patxot va apel.lar a la generositat dels conciutadans menys necessitats, per tal de realitzar una subscripció voluntària i sufragar les despeses del projecte. Així, el mes de maig d’aquell any, la corporació local
havia recaptat poc més de 922 duros, 50 dels quals posats pel propi batlle; 32 de Pere Màrtir Baster; 20 duros de Rafael Robert, 16 de Francesc
Llagustera, 12 del prevere Narcís Marcillach, 8 duros de Louis Perdrieux, i 8 rals del taper Bonaventura Bas.
Aquests diners recaptats encara no eren suficients per a escometre tan important obra civil. D’aquesta manera, el consistori municipal
va demanar formalment a la sessió del 12 de maig la corresponent autorització al cap suprem polític per a vendre els títols de deute
per una quantitat nominal de 60.000 rals de billó -“que ninguna utilidad redituan al vecindario”- i que posats a la venda produirien
5.000 rals en efectiu. Amb aquesta quantitat, doncs, s’intentà donar major profunditat a la mina de Monticalvari, per tal de cercar-hi
més cabal d’aigua i conduir-lo a la vila canalitzat, mitjançant una subscripció pública. Cinc dies després d’haver sol.licitat i obtingut el
permís de venda dels títols municipals, s’acordà de transferir-los a Ameri Garriga, al preu de la cotització en el mercat de Barcelona, i
al 8,5 %.
Quan tot estava a punt per a començar, el dictamen que féu el minador d’aigües Agustí Oliveres sobre l’escassetat d’aigua de la font de
Monticalvari va fer decidir l’Ajuntament de cercar un nou emplaçament per a portar l’aigua al centre de la vila. Això, evidentment, no va agradar gens els veïns del carrer de Monticalvari, que veieren com la suposada reforma i millora del vial quedava sense realitzar-se.
Durant anys, aquesta via urbana va ser arranjada pels propis residents del carrer, que invertien diversos salaris per mantenir-la en un estat
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Antiga font de Monticalvari.

acceptable. L’any 1886, el propietari Jaume Marcó i altres domiciliats en aquest
carrer varen demanar “arreglarlo a sus costas, así como construir un trozo de
pared que es de absoluta necesidad para el paso de caballerizas”. I, el 1893, la
totalitat del veïnat va adreçar un escrit a l’alcaldia, on manifestava el seu descontent “por ser olvidados de los beneficios de esta Corporación en tan escabrosa e intransitable calle”.
L’any 1909, l’Ajuntament va acordar d’instal.lar una font pública a l’inici d’aquesta via urbana, tal com havien sol.licitat diversos veïns del carrer de
Monticalvari. A la sessió del 21 de juliol, doncs, es donà conformitat a la seva
col.locació “instalándose la que actualmente existe en la plaza del Norte, que
serà substituida por otra de las de nuevo modelo que se tienen encargado”.

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer de Monticalvari, tal com s’ha exposat al capítol de la configuració
urbanística, ja fou inventariat als capbreus de final del segle XVIII (1777-90), així com al primer cadastre del segle XIX, datat l’any 1806. No hi
ha cap dubte, però, que la seva denominació fa referència al mont de Jerusalem on, segons l’Evangeli, va ésser crucificat Jesús de Natzaret.
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), calvari ve del llatí calvarium (de calvis, que és igual a calavera). Aquest pujol, situat al nord-est
de la ciutat santa, era el lloc comú on s’ajusticiaven el convictes. L’historiador local Ernest Zaragoza diu que la seva forma de genitiu Montis
Calvariï fonèticament hauria donat lloc a l’actual Monticalvari, que alhora s’hauria designat així en haver-s’hi col.locat algunes creus per fer
el Viacrucis.
Antigament, a moltes poblacions era tradicional que en temps de Quaresma o de Setmana Santa es fes un Viacrucis per a recordar la Passió.
Generalment, aquesta manifestació, instituïda pels franciscans, solia emplaçar algunes creus i capelles al cim d’un turó proper al vilatge, per
tal de recordar la crucifixió de Jesucrist, i que hom coneixia popularment com a “fer el Calvari”.
Amb aquesta identificació, doncs, ja era conegut aquest sector de Sant Feliu, a principi del segle XVII. L’eminent historiador González Hurtebise
així ho contà al Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols, quan donà a conèixer l’acord que havia pres la municipalitat l’any 1611:
“en construir lo necesario para conducir al monasterio las aguas de Monticalvari”.

Nom del carrer:

Montjoi

Monticalvari + Montjoi

M

Inici: carrer de Sant Elm. Final: carrer de Jacint de Pau (en projecte).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 25,87 m. Al final: sense rasant coneguda
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Jecsalis.
Llargada del carrer: actualment oberts 32 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: a partir de l’any 1901?
Altres denominacions: Monjoy (1716-19), Joan d’Àustria (1896-1901?). Llibre parroquial d’esposoris: Carrer del Munjoy (1770).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: edificació aïllada bastida amb anterioritat a l’any 1851. La resta de construccions
són posteriors a 1931.
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Configuració urbanística: L’actual carrer del Montjoi, emplaçat al sector del raval del
Monestir i molt proper al barri del Raig, va quedar configurat a l’expedient del Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart, l’any 1897. La projecció tècnica vingué donada en voler connectar dos
paratges distants –com ho són el de Monticalvari a l’oest de la població i el del Raig- concretament
pel mateix darrere de l’horta del monestir, tot aprofitant una topografia apropiada per a la comunicació. Malgrat la importància urbanística d’aquesta actuació que resoldria la comunicació de l’esmentada zona, a hores d’ara encara resta tan sols grafiada com un llunyà projecte.
Origen i significat del nom del carrer:

La designació inicial que va aprovar l’administració local per aquest carrer va ésser la de Joan d’Àustria, precisament a la sessió municipal del
30 d’octubre de 1896, dins del conjunt de noves denominacions del Pla de Reformes de l’arquitecte Guitart. Per altra banda, tinc els meus dubtes sobre la durada d’aquesta titulació i, malgrat no
haver trobat la data exacta –si veritablement n’hi va haver- als Manuals d’Acords del canvi de nom
de Joan d’Àustria pel de Montjoi, existeix inventariada al registre d’alteracions d’urbana del cens
municipal, datat en 20 de juliol de 1901, la compra d’un terreny per part de Josep Vilaret i Xatart,
que el situa expressament al carrer del Montjoi.
El topònim Montjoi el trobem relacionat per primera vegada a l’esborrany del cadastre de Patiño de l’any 1716-19, oficialitzat el 1729. En
aquesta contribució hom censà la botiga situada “en lo Monjoy, pròpia de dit Sebastià Bosch, estimada en 50 lliures, que afronta a solixent ab
la Playa de Mar, a migdia així mateix, a ponent ab lo Monjoy y a tramontana ab lo Rvt. Joan Sabater”. Malgrat tot, crec que aquesta denominació, tot i no aparèixer amb anterioritat a cap documentació municipal –amb la més que probable arrel hebraica- és molt antiga i estaria
estretament relacionada amb l’estament judaic de la població medieval guixolenca, que s’hauria concentrat entre els carrers del Call i de la
Volta. Tal vegada, l’exclusió del seu nom a la relació del cens que feren els jurats de la vila l’any 1602, sobre els carrers i béns municipals –on
apareix per primera vegada el nom del Call- s’expliqui per tractar-se d’una designació d’uns terrenys o muntanya fora del vilatge, que no deurien avaluar-se com a espai públic. Sens dubte, aquesta comunitat residia a la nostra vila amb anterioritat al segle XIII, i prova d’això són els
documents originals de la “Torà” que es conserven a l’arxiu municipal, així com
alguns cognoms de prohoms d’origen jueu que hi havia a Sant Feliu en aquella
època, com Maymonus Pontiï (Maimó Ponç), guardià del port, l’any 1341.
No hem d’oblidar, per altra banda, que els jurats de la vila anomenaven el metge de
la població “el físic jueu”, entre els segles XV i final del XVI. A més, una de les primeres vendes conegudes de solars que es feren durant la primera gran expansió urbanística del segle XIII, en travessar a l’altra banda de la riera, fou a Guillem Benejam,
un cognom d’evidents connotacions jueves, cap al 1231. Hauria estat, doncs, un cas
força particular que a Sant Feliu, que esdevindria el port natural de la ciutat de Girona
i amb una activa vida comercial, no s’hi hagués fet lloc el col.lectiu jueu.
Aleshores, si prenem com a un fet provat la presència d’una petita colònia jueva -talment com ja defensen obertament diversos historiadors i especialistes en el col.lectiu
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hebraic a les comarques gironines- és del tot lògic pensar que havien de comptar amb una sèrie d’inqüestionables serveis: sinagoga, escorxador,
forn de pa, cementiri, etc. (vegeu el capítol dedicat al carrer del Call) directament relacionats amb la seva cultura, tradició i religió. Per això, el mot
Montjoi, es pot assimilar a la tradició hebrea d’enterrar els difunts fora del nucli urbà i allunyats del vilatge, perquè no eren admesos als fossars
cristians. L’eminent lingüista Joan Corominas considera que l’etimologia de “juïc” és l’adjectiu que significa “pertànyer a jueus”, anteposat pel “Mont”
que en aquest cas s’hauria de prendre en el sentit d’amuntegament o “cúmul” que es va estenent cap a tota una muntanya.
El cert és que, per exemple, Montjuïc de Barcelona, provadament entrelligat amb el cementiri de jueus de la ciutat comtal, fou anomenat en castellà
antic “Monjuí, monte cerca de Barcelona”. D’aquesta manera, els Montjuïc, Montjoi, Montgoí i Montgai estan directament connectats amb el “juicïga”, que era la forma que en català ha donat “judaics”. Corominas encara ens ho aclarirà més: Montgoí de Vallver és un santuari que en el punt anomenat Vilaverd, on el camí de Valls travessa el Francolí, es diu pont de Goí, perquè des d’allí –segons la tradició- es veia el santuari, ni més ni menys,
que de Jerusalem, “des del puy de Montjoie dels Croats”. A l’Aude (França) hi ha el municipi de Montjoi, pronunciat “mounjoí” ja a l’any 1232.
Per acabar, podem afegir que la situació topogràfica i orientada del nostre Montjoi compleix tots els requisits per fer pensar en un cementiri
jueu: enfilat vers la muntanya i dissimulat cap amunt, mira expressament a sol ixent i en direcció cap a Jerusalem, la terra promesa.

Nom del carrer:

Moratín

Inici: carretera de Girona. Final: carrer de Santa Llúcia.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 17,97 m. Al final: 22,76 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 56 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: octubre de 1899.
Edificis industrials: Fàbrica Nadal (1899), després d’H. Heller. Propietari:
Josep Nadal i Mieres; tècnic: Gregori Vicens.

Montjoi + Moratín

M

Configuració urbanística: La formalització del carrer de Moratín, tot i que
se n’ha de cercar la definició tècnica i oficiosa a l’expedient del Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart (1897), té el seu origen en la demanda que varen realitzar, el mes de novembre de 1884, diversos veïns dels
carrer de Santa Llúcia, per tal que s’obrís una nova via urbana que els connectés amb la carretera provincial de Girona. Així, a la sessió del 3
de desembre d’aquell any, l’Ajuntament va acordar de reconèixer la utilitat i millora que representaria per al veïnat en general la unió d’ambdós vials. Tanmateix, com que la corporació local no comptava, aleshores, amb cap facultatiu en la seva nòmina municipal, hom decidí de
demanar l’ajut de l’arquitecte provincial “para que en su vista logre el plano de la indicada calle para los efectos oportunos”.
No tinc constància si aquesta petició local fou atesa degudament per l’estament provincial, per bé que, dos anys després, al ple del 10 de febrer
de 1886, l’Ajuntament guixolenc va encarregar al mestre d’obres Pere Pascual i Baguer la confecció d’un projecte d’alineacions del sector est
de la carretera de Girona. Es tractava, doncs, de resoldre la problemàtica de l’eixample d’aquella zona, que li mancava la necessària connexió
entre la urbanització de Bonaventura Mas (plaça del Nord, carrers de Sant Adolf, Huguet, etc.) i la carretera provincial.
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Leandro Fernández de Moratín.

El mestre d’obres Pascual va projectar una nova trama viària per entrellaçar les dues actuacions urbanístiques, encara que dos dels carrers previstos en aquell plànol no s’arribarien mai a obrir.
Curiosament, el tram final d’un d’ells coincideix perfectament amb l’actual carrer del Moratín, entre
Santa Llúcia i la carretera provincial. La seva aprovació va fer-se el 24 de setembre de 1886, sense que
es presentés cap tipus d’al.legacions en contra d’aquest planejament.
Si bé l’esmentat plànol va servir per precisar l’assenyalament d’alineacions dels carrers ja urbanitzats i
llurs prolongacions (Sant Adolf, Huguet i Santa Llúcia), el futur carrer del Moratín s’hauria d’esperar
fins a la redacció del Pla Guitart. La primera edificació –fàbrica de manufactures de suro de Josep
Nadal- no es bastiria fins a les darreries de l’any 1899 i començament del 1900.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer de Moratín, acordat a la sessió
del 30 d’octubre de l’any 1896, formava part del conjunt d’identificacions per a les noves vies urbanes
del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu. La seva designació està dedicada al dramaturg i poeta castellà Leandro Fernández de Moratín (Madrid 1760-París 1828). Fill del també escriptor castellà
Nicolás Fernández de Moratín, fou un protegit de Godoy, Jovellanos i Cabarnús. Nomenat secretari
d’interpretació de llengües, viatjà a França (1792), Anglaterra (1793) i Itàlia (1793-96). Durant la invasió napoleònica, Moratín va identificar-se plenament amb el govern francès, i va haver de refugiar-se
a València (1813) i a Barcelona (1814-17). Malgrat sortir força ben parat de les múltiples acusacions de col.laboracionista i de restituir-li els
béns, la por a les represàlies el feren exiliar-se a França. L’any 1820 retornà a Barcelona, però l’epidèmia de febre groga que assotava la ciutat comtal el va fer decidir de traslladar-se, l’any següent, primerament a Bordeus i després a París.
Autor de poesies, odes i epístoles, la seva obra és considerada el màxim exponent del neoclassicisme literari: El viejo y la niña (1790), El barón
(1803), La mojigata (1804) o la seva obra mestra El sí de las niñas (1806).

M
Moratín + Muntanyès

Nom del carrer:

Muntanyès

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 24,36 m. Al final: 20,20 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Bartrina
Llargada del carrer: 90 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril de 1887.
Edificis industrials: Magatzem Estrada (1887). Propietari: Pere Màrtir
Estrada i Cama; Francesc de Paula Ciriquián, enginyer. Fàbrica de teixits
Estrada i Girbau (1894), després de Godó i Trias. Propietari: Pere Màrtir
Estrada i Cama; tècnic: Miquel Pascual i Baguer, arquitecte.
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Configuració i denominació dels carrers

Inici: carrer de les Eres. Final: carrer d’Ixart.

Configuració urbanística: La disposició urbanística del carrer del Muntanyès va quedar formalitzada a l’expedient d’urbanització dels
terrenys de Pere Màrtir Estrada i Cama, que va confeccionar l’enginyer de camins Josep Roca i Roca l’any 1892, quan aprofità la façana d’un
magatzem bastit el 1887 per a definir l’alineació nord del futur carrer del Muntanyès.
Sense cap mena de dubte, aquesta ordenació venia produïda per l’important increment constructiu que havia experimentat la nostra població, entre els anys 1888-91, així com per la inauguració de tren de Sant Feliu a Girona (1892), que dinamitzà amb la seva activitat constant
una zona allunyada del centre urbà.
El projecte tècnic va ser redactat a partir d’uns conceptes prou clars i entenedors, com ho era la problable prolongació del carrer de Bartrina,
així com l’estructuració de la seva trama viària amb illes creuades que, amb el temps, esdevindrien els actuals carrers del Muntanyès, Ixart i
Rambla de la Generalitat.
D’aquesta manera, a la sessió del primer de juliol de 1892, l’arquitecte Guitart –que aleshores era el tècnic contractat per la corporació municipal- va informar favorablement el projecte d’ordenació promogut per l’hisendat Estrada i projectat per l’enginyer Roca. Vuit mesos després
(29-VIII-1893), l’Ajuntament acordà de ratificar l’acord anterior i l’aprovà provisionalment, per tal que fos publicat al butlletí oficial de la província. La seva aprovació definitiva es féu el 10 de maig de 1893, conjuntament amb els terrenys del matrimoni Pere Cruañas i Agustina
Domènech, propietaris de l’actual Parc de les Eres.
Malgrat això, però, la recessió que va afectar el sector de la construcció a la nostra població, precisament a partir d’aquell mateix any, de la
qual no es recuperaria fins el 1898, va provocar que aquests terrenys fossin ocupats per diferents magatzems de Pere Màrtir Estrada, dedicats a la confecció de teixits i que, a partir de començament del segle XX es coneixerien com a Estrada i Girbau.

M
Muntanyès

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer del Muntanyès, aprovada a la sessió del 30 d’octubre de 1896 dins
l’expedient del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart, rememora el combat que va mantenir el vaixell de guerra de l’armada española El
Montañés, comandat pel capità de navili Josep Jordà i Maltés, contra deu naus franceses de la flota de Toló –vuit vaixells de línia i dues fragatesdavant la badia guixolenca, el 31 de març de 1795. Aquest enfrontament quedava emmarcat dins el període d’hostilitats que enfrontà els estats
francès i espanyol entre 1793-95 i que a Catalunya seria conegut com a Guerra
Gran.
Prop a tocar el final d’aquesta guerra –Godoy signà la Pau de Basilea el 22 de
juliol de 1795, el navili el Montañés solcava les aigües properes al cap de Sant
Sebastià, en missió de vigilància ordenada pel comandant general de l’esquadra del Mediterràni. La comesa consistia a esbrinar els resultats de l’enfrontament entre anglesos –aliats d’Espanya- i francesos, davant la costa italiana.
Aquest modern navili, d’una eslora de 52 metres de llargada per 14 m, de
mànega i 15 m, de puntal, havia estat construït al port de El Ferrol l’any 1794,
amb el disseny Romero de Landa, que s’avançava als anomenats sistemes
Anglès i Gautier. Comptava amb una artilleria de 74 canons (28 peces de 24
polzades; 30 de 18 i 16 peces de 8 polzades), i desplaçava un total de 1.500
tones. A la seva proa i com a mascaró identificatiu, hi lluïa la figura d’un montanyès, substituïnt el clàssic lleó de les embarcacions antigues.
El vaixell de guerra El Montañés (1794-1810).
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Navegant, doncs, a cinc milles mar endins al nord-est del cap de Sant Sebastià, va divisar 10 vaixells que inicialment cregué que eren britànics, fet que provocà l’apropament de la nau espanyola. A una llegua de distància, però, els tripulants s’adonaren que aquells navilis que, poc
abans havien hissat enganyosament la bandera espanyola, l’arriaren i enlairaren la senyera tricolor.
Aleshores s’inicià una persecució per aquelles aigües des de les 11 del matí fins a les 9 hores del dia següent, en què pogué entrar El Montañés
a la badia guixolenca amb sobrat avantatge. Això li va permetre de fondejar i preparar-se per si decidien d’atacar-lo. Poques hores més tard,
els francesos varen iniciar un foc creuat que durà dues hores i mitja, amb centenars de canonades. El Montañés va respondre amb un total de
1.100 obusos que causaren diverses avaries en alguns vaixells francesos. Des de les bateries de Sant Elm i del Fortí, es dispararen norantaquatrecanonades contra els enemics, que poc després, comprenent la defensa numantina que duia a terme aquella única nau, viraren les seves
proes i prengueren rumb en direcció al cap de Creus.
El Montañés va patir diverses destrosses menors als seus pals majors, i en resultaren ferits el condestable i dos mariners de la fragata. L’endemà
mateix, després de reparar urgentment els aparells més necessaris, aquest vaixell va abandonar la nostra badia i es dirigí cap a Menorca, centre principal d’operacions del Mediterrani.
Aquest sorollós combat enfront de la badia guixolenca va provocar nombrosos articles al llarg dels anys, que es referien al capità de la nau,
Josep Jordà i Maltés, com a originari de Sant Feliu. El cert és que l’historiador local Lluís Esteva i Cruañas ja es va encarregar de demostrar
que el comandant de la nau havia nascut a Xàtiva, i que els autors dels articles sobre el combat de El Montañès s’havien confós amb un altre
capità de la marina mercant de la vila, Josep Jordà i Feliu que, a l’any 1795, comptava tan sols onze anys.
Anys després, aquest mateix vaixelll, comandat pel seu nou capità Francisco Alcedo i Bustamante, va participar a la batalla de Trafalgar (1805)
a les ordres dels almiralls Villeneuve i Federico Gravina. Malauradament, el 10 de març de 1810, El Montañés va enfonsar-se en un temporal
davant la costa de Cadis.

M
N
Muntanyès + Narcís Massanas

Nom del carrer:

Narcís Massanas, Ronda

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 12,11 m. Al final: 13,46 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Doctor Rovira.
Llargada del carrer: 335 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió del 30 d’octubre de 1896. Restituït el 27 d’abril de 1989.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions):
Camí nou del Cementiri (1858-96) Ronda Massanas (1896-1939)
Ronda Mártires (1939-89).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre de
1898.
Construccions característiques: Cementiri municipal (1833). Cementiri
civil (1901 i 1907). Tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte.
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Configuració i denominació dels carrers

Inici: carretera de Tossa de Mar.
Final: plaça de la Igualtat.

Configuració urbanística:

L’origen de l’actual ronda Massanas cal situar-lo dins l’expedient del Pla de Reformes i Millores
de l’arquitecte Guitart (1897). No obstant això, l’alineació venia precedida amb anterioritat pel traçat del camí nou del cementiri que,
des de l’any 1858, vorejava tot zigzaguejant les finques de Salvador Vidal i d’Elvira Llinàs. De fet, l’any 1876, l’hisendat i benefactor guixolenc Salvador Vidal i Cibils ja havia demanat a la corporació local que li marquessin les alineacions que havia d’adoptar per
a delimitar la seva finca i en previsió de construir noves edificacions, entre la plaça del Monestir i els camins nou i vell del cementiri.
No seria, però, fins onze anys després que l’Ajuntament va decidir, a la sessió del 26 d’octubre de 1887, d’assenyalar amb caràcter d’urgència
l’eixample i rectificació del camí o carretera que es dirigia cap al cementiri. Elvira Llinàs, propietària d’aquells terrenys, va cedir gratuïtament
la part de finca destinada per ampliar la calçada, amb la condició que se li construís una paret de tanca que delimités la seva horta. En aquell
mateix ple, l’alcalde va mostrar-se partidari d’accedir a allò sol.licitat per Llinàs, entenent que amb aquesta entesa el municipi s’estalviava de
redactar un expedient d’expropiació forçosa, que podia fer retardar el condicionament d’aquell camí. D’aquesta manera, el consistori va confeccionar un plec de condicions per a la construcció de 63 metres de paret de pedra i calç, que fou adjudicada al contractista guixolenc Pius
Prujà, per un import de 624,25 pessetes.
Entre el mes de novembre de 1898, data en què s’encarregà oficialment la confecció d’un plànol general per a l’adequació del recinte del
cementiri a l’arquitecte Guitart, i el novembre de 1901, quan varen finalitzar les diverses obres de reforma i millora de la seva entrada que, per
altra banda, pagà en la seva totalitat la senyora Carme Maynegre, s’esperonà el desig municipal d’urbanitzar la resta de la via urbana. Així,
l’Ajuntament va acordar, al ple del 10 de setembre de l’any 1903, la compra d’uns terrenys als germans Ponsjoan, pel preu de 7.000 pessetes
pagables en dos terminis, per tal d’eixamplar un altre tram de camí que anava al cementiri. La premsa local va agrair aquesta gestió i el setmanari Llevor, en el seu número de 17 d’abril de 1904, publicant una notícia de El Programa, apuntava que “aviat començarà l’obertura del
carrer Ronda Massanas”. Vuit mesos després, el mateix setmanari va informar de l’acabament “de l’eixample del camí del cementiri en el trajecte que voreja l’horta d’en Donatiu”.
Finalment, el mes de gener de l’any 1905, la corporació local va fer plantar a cada banda del “nou passeig de la Ronda Massanas”, una sèrie
de til.lers i acàcies que representaren una gran millora per a l’estètica d’aquest vial.

Narcís Massanas

N

Origen i significat del nom del carrer:

La designació de l’actual ronda de Narcís Massanas, restituïda la seva denominació a
la sessió plenària del 7 d’abril de 1989, està dedicada al jove capità guixolenc Narcís Massanas i Veguer (Sant Feliu de Guíxols 1786-Pont
de Molins 1811), que va participar heroicament en els setges de la ciutat de Girona (1808 i 1809) durant la Guerra del Francès. Fill de Josep
Massanas i Campaneria, d’ofici sabater i regidor municipal, i de Gertrudis Vaguer i Sentí, era el setè fill d’un total de nou germans: sis noies
i tres nois. El seu pare, amb dedicació i treball, es dedicà a la reparació de calçat, a la venda d’aiguardent i al negoci immobiliari d’aquella
època, comprant i venent tot tipus de terra campa i vinya, que el situà en un nivell força benestant dins la població. Els fills barons foren
enviats a estudiar fora de la vila i en universitats allunyades, tal com consten inventariats a la documentació militar d’aquells anys. (Francesc
seria notari de Sant Hilari Sacalm; Narcís estudiava filosofia –segons la relació que féu Telesfor Izal, professor d’instrucció pública, l’any 1865,
on donà notícia dels noms i fets dels homes distingits que va produir aquesta vila- així com el seu germà Nicolau, que també consta com a
estudiant).
En esclatar la Guerra del Francès, Narcís Massanas va allistar-se com alferes del primer terç de Miquelets de Girona, i participà en els combats lliurats davant la ciutat contra les forces del general Duhesme. Massanas va ésser l’enllaç principal entre els defensors del setge de
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Girona i el port de Sant Feliu, precisament en el lloc on podia rebre tot tipus d’ajuda: municions, homes, etc. El mateix Álvarez de Castro li
encomanà diversos serveis urgents, com el que portà a terme el mes de juny de 1809, quan se l’ordenà que noliegés un vaixell per a conduir-lo al quarter general d’exèrcit a Tarragona, amb documents importantíssims per a la defensa de la nació.
Així, entre els dies 2 i 6 de juny, Massanas va lliurar els plecs al corregidor militar Antonio de Coupigny, qui alhora li confià el lliurament de
municions per a la defensa de Sant Feliu i el subministrament de queviures i documents oficials per a la plaça de Girona. Narcís Massanas va
entrar i sortir de la ciutat de Girona altres vegades en comissions importants, i es pot dir que durant tot el setge –o bé a les seves darreries
(juny-desembre)- ho faria almenys set vegades.
Entre els dies 3 i 4 de juliol els atacs dels francesos es dirigiren contra el castell de Montjuïc, el qual va ser bombardejat per trenta-quatre
peces d’artilleria gal·les. Aquesta darrera nit, Massanas va tornar a sortir de Girona, probablement per fer algun altre servei al Corregiment,
ja que durant el dia 12 del mateix mes, desafiant el perill pel setge imposat a la ciutat i detenint el grau de tinent del primer regiment de
Girona, es va unir al capità Doria, el tinent Causa i el sotstinent Barnoya, que, amb cent-un soldats del segon terç de Miquelets amb guarnició a Hostalric, s’obriren camí i s’introduïren dins del castell de Montjuïc amb alguns civils, portant gallines, bacallà, sabó, fruites i verdures.
Malgrat això, tots aquests esforços no eren suficients per a substituir les baixes dels continuats enfrontaments. Es necessitaven uns dos mil
homes més per a garantir la seguretat d’aquell baluard i, això, sens dubte, esdevenia una empresa difícil de portar a terme, no tan sols pels
efectius, sinó pels inconvenients que això comportaria per la manca d’aliments dins del
castell. D’aquesta manera, la setmana del 13 al 21 de juliol, el tinent Massanas va esmunyir-se novament del sistema defensiu i de vigilància francès, i anà a cercar tropes de
refresc. Cinc dies després, de bon matí, el guixolenc penetrà dins les defenses de Montjuïc
amb un altre contingent de soldats. Per totes aquestes accions en què va exposar perillosament la seva vida amb audàcia i serenitat, fou ascendit a la graduació de capità el 31
d’octubre de 1809.
En capitular la plaça de Girona, Massanas va passar a les ordres del general O’Donnell, i va
combatre a Reus, la Bisbal d’Empordà, Castellfollit i Olot. Més tard, enquadrat en el comandament de les tropes de l’Empordà que manava el baró d’Eroles, participà en la reconquesta del castell de Figueres la nit del 10 a l’11 d’abril de 1811. Aquesta acció fou coneguda
popularment a les nostre comarques com a la “Rovirada”.
Malgrat la recuperació del castell de Sant Ferran de Figueres, els francesos decretaren immediatament un bloqueig imponent davant els murs d’aquella fortalesa. El dia
15 de maig, el brigadier baró d’Eroles –a qui acompanyava Massanas com a edecàtres-cents soldats d’infanteria i dos-cents de cavalleria aconseguiren trencar el setge
i arribar a Olot, on pretenien reagrupar diverses forces i escometre, a camp obert, els
napoleònics estacionats prop del castell. Malauradament, la ciutat de Tarragona havia
caigut en mans del general Suchet i les seves forces. L’exèrcit de Catalunya, doncs,
que s’havia d’unir per ajudar els assetjats de Figueres, va quedar desmembrat i dispersat.

N
Narcís Massana
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Llavors, hi hagué una simulada i traïdora ajuda oferta a Eroles per part de Josep Pujol àlies “Boquica”, que havia capitanejat una contraguerrilla de més de dos-cents homes a les ordres del general francès Lamarque. Mostrant-se penedit –segons ell- d’haver servit l’invasor, proposà
al brigadier espanyol de facilitar-li els coneixements sobre les característiques de les forces davant Sant Ferran. El baró d’Eroles, tot i saber que
existia un elevat risc de caure en un parany, no dubtà a posar-se en contacte amb Pujol, mitjançant el seu home de confiança, Narcís Massanas.
El capità guixolenc es trobà amb “Boquica” per tal negociar el lliurament del baluard, circumstància que va aprofitat Pujol per prendre’l i portar-lo emmanillat cap a la reraguarda francesa. Massanas fou conduït a la vila de Pont de Molins, on se li formà un consell
de guerra sumaríssim que el sentencià a mort: “ la Comissió se ha reunit a fi de sentenciar lo nomenat Manuel-Narcís Massanas, capità
i edecà del Baró de Aroles, natural de Sant Feliu de Guíxols en lo Ampurdan, al servey de Espanya, 3 anys ha, de cinc peus i 2 pulgades d’alsada, o de un metro 759 milímetros, cabells i cellas negras, front cubert, ulls negras, nas ben fet, boca mediana, barba rodona, cara idem, de 23 anys d’edat. La Comissió deliberant en secret ha posat la qüestió del modo següent: lo nomenat Manuel-Narcís
Massanas, és culpat del crim de soborn a la deserció? La Comissió militar declara a la majoria de cinc vots sobre set que Manuel-Narcís
Massanas és culpat del crim de soborn a la deserció. En conseqüència la Comissió militar condemna a Manuel-Narcís Massanas a la
pena de mort, en virtud de la llei de 21 Brumari any 5, títol 4, article primer. Datat el dia d’avui, 9 de juny de 1811, a una hora de la
tarda.”
Aquesta sentència va ser emesa en presència del propi Massanas que, moments abans, havia estat conduït davant el tribunal “libre i
sens ferros, acompanyat de son defensor”. Després d’haver-li donat coneixement dels fets que l’acusaven, fou interrogat pel president:
“Oit lo fiscal en la sua exposició las suas conclusions, y lo acusat en la sua defensa, lo President a demanat a los individuos de la
Comissió si tenien alguna observació que fer, y en virtud de suas respostes negativas y antes de exposar las opinions, ha manat al defensor y al acusat de sortir; lo acusat és estat conduït per sa escolta a la presó y los assitents en la junta se han retirat per ordre del
President”.
Aquell mateix dia, Massanas fou col.locat davant una fossa que havien cavat a terra uns quants veïns de Pont de Molins. Després de resar una
curta pregària, s’aixecà gallardament i amb veu de comandament ordenà als soldats: “foc, granaders!!!”. Narcís Massanas va caure travessat
per les bales franceses i es convertí, des d’aleshores, en un heroi per a tots el que el veieren actuar. Allí mateix fou enterrat el seu cadàver. En
acabar la contesa hom li dedicà un monòlit en recordança de l’execució. L’any 1830, les seves despulles foren exhumades i portades al cementiri del monestir guixolenc, per bé que canviaren de lloc i emplaçament el 1864 i definitivament el 1895, quan foren traslladades processionalment cap al cementiri de Mascanada.
Aquest reconeixement públic al seu valor es va traduir en la designació del seu cognom a una nova via urbana grafiada al Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart. D’aquesta manera, a la sessió del 30 d’octubre de 1896 s’oficialitzà el nom de Ronda Massanas, a l’antic camí
d’anar al cementiri. Malgrat això, anys després, i en acabar la guerra civil espanyola (1936-39), les noves autoritats locals varen decidir al ple
del 8 de juliol de 1939 “de cambiar el nombre de Ronda Massanas por el de Ronda Mártires”, en clara al.lusió a la trentena de soldats italians
i “flechas azules” que varen ser enterrats al cementiri guixolenc, a les darreries d’aquella guerra.
No seria fins a la sessió municipal del 27 d’abril de l’any 1989 que, aprofitant la publicació de la biografia de l’heroic capità guixolenc, es va
retornar el nom de ronda Narcís Massanas al que havia estat inicialment conegut com a camí nou d’anar al cementiri.
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Nom de la plaça:

Nord, Plaça del

COTA TOPOGRÀFICA: 26,10 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Domènec, Alba, Sant Bonaventura, Aden, Sant
Adolf i Nou de Sant Antoni.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DE LA PLAÇA: sessió municipal del 17 de gener de
1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ A LA PLAÇA: juny de 1889.

Configuració urbanística:

La disposició de l’actual plaça del Nord va estructurar-se a
partir de l’actuació urbanística, d’àmbit privat, que va promoure l’hisendat guixolenc
Bonaventura Mas, l’any 1882. La finca en qüestió –d’una superfície superior als nou mil metres
quadrats i situada al nord de la població- limitava per la façana sud amb el camí que posteriorment esdevindria la prolongació del carrer Nou del Garrofer, més enllà del carrer de Santa
Llúcia.
El mestre d’obres guixolenc Pere Pascual i Baguer va ser l’encarregat d’ordenar la nova trama
viària. D’aquesta manera, fraccionà tècnicament aquella propietat amb la distribució de sis
vials, alhora que prolongà vint-i-cinc metres els carrers ja urbanitzats de Sant Domènec i Alba.
Com que era d’imperiosa necessitat connectar aquestes dues vies amb el nou planejament, i la
seva perllongació s’unia al capdavall en una mena de triangle, Pascual va haver de projectar
aquesta urbanització partint d’un punt concret d’intersecció, on assenyalà una plaça hexagonal de 13,40 metres de radi, en què convergien sis carrers; dos dels quals (Aden i Sant Adolf) se situaren com a continuació de les alineacions
dels carrers de Sant Domènec i de l’Alba.
Així, l’11 d’octubre de 1882, Bonaventura Mas va presentar una instància a l’Ajuntament on demanava d’urbanitzar aquella finca, tot cedint a
la municipalitat, i sense cap tipus d’indemnització, els terrenys destinats a carrers i plaça pública. A la sessió municipal del 8 d’octubre, la corporació local va aprovar –inicialment- les alineacions proposades per aquell hisendat, amb l’advertiment que l’amplada de la prolongació del
carrer de Sant Domènec hauria de comptar amb 6 metres en lloc dels 4 projectats; esmena que seria rectificada i que obtingué l’aprovació
definitiva el 20 de desembre de 1882.
La formació constructiva d’aquesta plaça va fer-se el mes de juny de 1889, quan Antoni Vidal i Quera va sol.licitar de construir un habitatge de
planta baixa, xamfrà del carrer Nou de Sant Antoni i a la plaça del Nord. Amb anterioritat, però, diversos habitatges ja s’havien bastit als carrers
de Sant Adolf (gener 1883), Sant Bonaventura (març 1885), Aden (juliol 1889) o al mateix Nou de Sant Antoni ( maig 1887).
Els terrenys de la urbanització de Bonaventura Mas varen ésser ocupats –majoritàriament- per gent de classe treballadora que edificaren cases
de planta baixa, d’una seixantena de metres quadrats de superfície útil. L’any 1897, l’arquitecte Guitart va dibuixar al seu Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, la completa estructuració dels xamfrans d’aquesta plaça amb els carrers de Sant Bonaventura-Aden; Sant Adolf-Nou
de Sant Antoni i Nou de Sant Antoni-Sant Domènec.
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A la sessió del 15 d’octubre de 1903, es decidí d’instal.lar una font pública per a ús dels veïns
d’aquella barriada. Baldomer Palahí, representant de la Societat d’Aigües Potables de la Mina del
Quatre Arbres, fou l’encarregat de conduir la canalització d’aigua fins a la plaça. Sis mesos després (març 1904), l’Ajuntament acordà de plantar una sèrie d’arbres al voltant de la nova font,
per tal d’embellir el seu entorn.
No obstant això, l’increment de construccions que va experimentar la nostra població
com a conseqüència de l’aprovació del Pla Guitart, entre els anys de 1898-1904, amb un
total de 322 cases edificades, va evidenciar la insuficiència de la infraestructura de punts
de subministrament d’aigua potable –generalment fonts per a l’ús domèstic del veïnatals diversos sectors de la població, precisament on s’havia edificat massivament.
D’aquesta manera, el mes d’abril de 1908, la corporació municipal va acordar de construir diverses fonts que es distribuirien en els punts de més necessitat “y dotar del agua
correspondiente a los que actualmente se hallan establecidos en la Plaza del Norte y
Tueda”.
Finalment, al ple del 21 de juliol de l’any 1909, la corporació va decidir de reemplaçar la font
de ferro instal.lada l’any 1903 a la plaça del Nord, per un dels nous models encarregats per a
la població. L’antic brollador seria traslladat i col.locat, poc després, a l’inici del carrer de
Monticalvari.

N

Origen i significat del nom del carrer:

Nom del carrer:

Notaria

Nord, del + Notaria

La denominació de plaça del Nord va ser aprovada a la sessió del 17 de gener de 1883,
conjuntament amb els noms d’Huguet, Nou de Sant Antoni, Sant Adolf, Aden i Sant Bonaventura, que formarien els nous vials de la promoció urbanística que va fer l’hisendat Bonaventura Mas i Calzada. La seva designació, doncs, fa referència a la situació de la plaça que, aleshores, era la que es trobava més al nord de la població. Més lluny d’aquesta actuació, llevat del tram del carrer Aden que s’enfilava costa amunt
i que pertanyia a la mateixa urbanització, així com la carretera provincial de Girona que s’obria pas a l’altre costat de barriada, no hi havia res
més que camps de conreu i vinyes.

Inici: carrer de Sant Joan. Final: carrer de la Volta.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,64 m. Al final: 3,22 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Especiers i Joan Goula
Llargada del carrer: 125 m. Amplada del carrer: 4 m (mitjana).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al padró de veïns de l’any
1826.
Altres denominacions: (Llibres parroquials d’esposoris) Carrer de la Notaria (1770)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segle XVIII (vers 1760).
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Configuració urbanística: L’ordenació de l’actual carrer de la Notaria l’hem de situar a partir
del litigi que varen mantenir l’abat del monestir i els jurats municipals, en disputar-se un espai lliure
d’uns terrenys que, amb l’enderrocament violent de les muralles de la vila l’any 1696, va quedar lliurat
a la població. Antigament, però, l’alineació nord de l’esmentat carrer era el tram on se situaven el fossat i la muralla de solponent, protegida a cada extrem per les torres de les Puces (av. Juli GarretaHospital) i la de Sant Joan.
Aquesta peça de terra, d’una superfície aproximada d’uns 900 m2, va provocar un greu enfrontament
entre l’administració religiosa, representada per l’abat benedictí de Sant Feliu, que pretenia donar el
seu consentiment per a l’establiment de diverses edificacions en aquest indret, tot argumentant que
posseïa el domini directe del terme municipal, i els representants de la vila que es negaven rotundament a acceptar aquesta actuació. La seva oposició, doncs, es fonamentava en la consideració que una
tercera part d’aquell solar pertanyia a la vila “antes calle y camino que por ser Villa de Realengo no pertenece a su Abadía”. A més, hom creia que aquell espai, lliure de construccions, no tan sols dignificaria i embelliria el poble, sinó que facilitaria la comoditat dels carruatges que circulaven provinents del
magatzem de la palla (actual carrer de l’Hospital, prop del que havia estat el camí del Mall).
D’aquesta manera, cap a l’any 1760, ambdues parts decidiren d’aixecar un plànol on cadascun d’ells
exposà el que els semblaven drets irrenunciables. Finalment, sembla que hi hagué una repartició acordada: l’abat del monestir va cedir a la vila tot aquell altre espai lliure d’edificacions, plaçat entre l’actual placeta de Sant Joan i la torre vella
de davant el sorral (rambla d’Antoni Vidal), que també entrava en joc en la disputa dels solars sobrants, en desaparèixer les muralles. A canvi,
rebé un cens anual per part del municipi com a compensació i, poc després, aconseguí l’acceptació del comú per bastir tres illes de cases que
formarien els carrers de l’Hospital i Notaria.
En no haver trobat cap tipus de documentació que faci referència a aquest procés –tan sols coneixem aquest afer per l’aixecament d’un plànol del sector antic de la població del segle XVIII- he hagut de basar-me en la toponímia i propietaris de les finques, per poder situar cronològicament aquesta disputa. Crec, doncs, que amb el que exposaré tot seguit es podrà datar aproximadament l’any de la confecció d’aquest
plànol, que determinà l’estructuració del carrer de la Notaria i Hospital.
Així, amb les tres vies urbanes que tindré en compte –donaré l’any en què per primera vegada surten esmentades als documents cadastrals (DC),
notarials (DN) o parroquials (DP)- ens anirem acostant cap als anys de la seva realització. Camí del Mall, 1685 (DN) i 1716-19 (DC); portal del
Peix, 1757 (DP); carrer Major del sector de Tueda, 1766 (DP). Per tant, per la denominació d’aquestes tres vies urbanes ens estem situant entre
els anys 1757 i 1766. Així mateix, la recerca feta a l’Arxiu Parroquial sobre les partides de baptismes i defunció dels propietaris esmentats en el
plànol -dels quals anomenaré els més significatius- ens confirmarà que estem acotant, provadament, els anys de la seva confecció. D’aquesta
manera, en aquest gràfic surt anotada la casa del notari Josep Sala –actual cantonada dels carrers del Mall i Hospital- que va morir el 28 d’agost de 1763. A la cantonada del carrer Especiers, hom constata tres habitatges: el de Martirià Juera, el de Pere Calvet –ambdós amb anterioritat propietat de Sebastià Bonet- així com la casa de Josep Massanas, que havia pertangut al doctor Mateu, àlies Roig. Doncs bé, Sebastià Bonet
va morir el 26 d’octubre de 1741 i Martirià Joera, que hi figura com a estadant, ho faria el 27 de maig de 1788.
Són molt significatives les dates de defunció del doctor Mateu –apotecari segons els llibres parroquials- i de Josep Massanés, que habitava
l’immoble durant la confecció del parcel.lari. El primer moriria el 5 d’agost de 1756, mentre que el segon– Massanés- ho féu el 7 d’abril de
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1762. Per tant, després d’examinar totes les dades, podem afirmar que aquest plànol va ser dibuixat entre els anys 1756 i 1762, molt probablement cap a 1760. Confirma aquest fet el gravat publicat pel “Dépot Géneale de la Marine. Service des vaisseaux du Roi”, amb el títol Port
de San Feliu de Quíxols , gravat per Vicq i publicat cap a l’any 1770. Procedeix de la Biblioteca de París. En aquest dibuix s’observa perfectament la delimitació de les tres illes d’habitatges que formen els carrers de la Notaria i Hospital, situació que hem de situar entre 1760-70.
Sens dubte, aquestes noves illes constructives varen ésser encabides dins d’un espai de reduïdes dimensions, si les comparem amb la disposició general de les que comptava la població. Mentre la superfície mitjana d’una illa de cases del nucli antic o del raval de Tueda se situava
prop dels 1.500 m2, les que configuraven aquests nous vials no superaven els 300 m2. No és d’estranyar, doncs, que els regidors de la vila defensessin davant l’abat del monestir que aquest espai quedés lliure d’edificacions.
Quan l’arquitecte Guitart va confeccionar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), va considerar que els carrers de l’Hospital-Notaria
havien de transformar-se en una via àmplia que connectés la plaça del Monestir i el passeig del Mar, d’una banda (a l’oest) i des de la mateixa plaça, l’Hospital, la placeta de Sant Joan i rambla d’Antoni Vidal, d’una altra (a l’est). Per tal de poder executar aquesta actuació, Guitart
preveia d’eliminar les tres illes urbanes que havia fet bastir l’abat del monestir entre els anys 1760-70: “Proponemos suprimir la manzana de
las calles Hospital y Notaría y sumar el ancho con la otra, con lo que nada se pierde y mucho se gana, dando lugar a una vía de 12 metros de
amplitud, suficiente para el servicio que ha de dar”.
Com que aquest planejament va ser desautoritzat l’any 1905, l’esmentada actuació urbanística va quedar en l’oblit. Anys després, hi hagué
un seriós intent per a dur a terme aquesta millora constructiva i, fins i tot, es consignà una important partida al pressupost ordinari de l’any
1945, per tal d’iniciar un expedient d’expropiació forçosa. El cessament, però, de l’alcalde Gandol aquell mateix any va deixar aturat aquell
interessant projecte per a la població. El seu successor no va considerar factible ni convenient de reprendre aquella gestió, i es perdé definitivament una de les reformes que haurien embellit més la ciutat de Sant Feliu.

N
Origen i significat del nom del carrer:

Notaria

La denominació de carrer de la Notaria la trobo
identificada per primera vegada en un document parroquial datat el 17 d’abril de 1770 que diu: “foren
esposats en casa de Joan Oliver, mestre de cases difunt, situat en lo carrer de la Notaria, los joves Joan
Ribas, barriler i Esperança Barceló”. En canvi, aquesta designació no apareixerà als llistats oficials de
contribucions de l’administració local i de l’Estat, fins a la redacció del cens de veïns de l’any 1826.
És ben cert, però, que antigament la notaria de la vila estigué situada en diferents llocs de la població. Des del moment en què el monestir es vengué el dret del domini útil que detentava des de l’any
1354, precisament quan se signà la concòrdia sobre la jurisdicció de la vila de Sant Feliu, entre el
rei Pere IV i l’abat del monestir, que establiria el futur funcionament de la notaria, aquesta va restar plaçada en diverses dependències propietats de ciutadans honrats i entesos en lleis. Així, el
1455, el despatx notarial era dins de la casa Llendriga, al carrer que anava del raval de Tueda a la
plaça de la Vila (actual carrer Anselm Clavé). I, a les darreries del segle XVI (1578) hom feia les seves
funcions a la casa Capmany del carrer Travesser (Estret).
Per la documentació que existeix a l’Arxiu Històric de Girona (secció de notarials), sabem que la
notaria encara canviaria de lloc -com a mínim- dues vegades més, abans de situar-se al carrer de
nova construcció que l’identificaria així, a partir del segon terç del segle XVIII: la casa Aixada (1679),
Llibre d’escriptures públiques del notari Francesc
Josep Sala (1807).
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propietat de Magdalena Aixada i Masdeu, emplaçada a la plaça de la Vila; i la pròpia casa del notari Joan Blanch (1708) del carrer de Sant
Joan.
No seria fins al 22 de maig de 1766, que es decidí de construir una casa-arxiu per a la notaria que servís, alhora, com a habitatge del notari.
Aquesta dada reforça el que s’ha explicat al capítol de la configuració urbanística, quan hom situa el conjunt d’aquestes tres illes que conformen els carrers de la Notaria-Hospital, entre els anys 1760-70. Aquest edifici, tot i que el document notarial no ens aclareix el seu emplaçament, es va bastir a l’actual carrer de la Notaria, donant popularment aquesta identificació al tram de via urbana que es prolongava entre els
carrers de Sant Joan i de la Volta.

Nom del carrer:

Ortiz de la Vega

Inici: carrer Bourg de Péage. Final: rambla de la Generalitat.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 9,74 m. Intermèdia: 15,25 m. Al
final: 21,99 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Fortuny, Santa Teresa, Cervantes, plaça
Gaziel i Barraquer.
Llargada del carrer: 380 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a l’any 1931.

N
Configuració urbanística:

Carrer projectat dins la zona d’eixample nordest del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General
Guitart i Lostaló l’any 1897. La seva estructuració es fonamentava a unir l’antiga carretera de Palamós (actual carrer Bourg de Péage) que, en
direcció sud cap a nord, travessava les finques propietat de Conxita Filosa de Poujarniscle i la del marquès de Robert, fins a trobar la ronda
del Ferrocarril (avui tram ocupat en part la rambla de la Generalitat). Urbanísticament, aquesta via urbana no començaria a desenvolupar-se
fins a mitjan anys seixanta del segle XX.

O
Notaria + Ortiz de la Vega

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer d’Ortiz de la Vega, aprovada conjuntament amb un important
nombre de noves titulacions per designar les vies projectades als eixamples del Pla Guitart, fa especial referència al pseudònim que va usar
l’escriptor d’arrels guixolenques Ferran Patxot i Ferrer (Maó 1812-Barcelona 1859). Era fill de Josep Patxot i Marcillach, de Sant Feliu de
Guíxols i d’Anna Maria Ferrer, originària de Blanes. Sembla que la familia es traslladà a la ciutat de Maó, fugint dels estralls de la Guerra del
Francès. Sabem, però, que un cop foragitats els francesos, la família Patxot-Ferrer retornà a Sant Feliu, on el futur escriptor i historiador passaria bona part de la seva adolescència.
Afincat més tard a Barcelona, cursà estudis de batxillerat per, poc després, ingressar a la universitat de Cervera (1829), on estudià la carrera
de dret i es doctorà en lleis el 1835. Instal.lat novament a la ciutat comtal, exercí fins el 1846 com a fiscal de la intendència militar, però la
seva gran passió per les lletres el féu decidir de dedicar-se exclusivament a la literatura. Traduí diverses obres d’història, així com gran nom-
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Ortiz de la Vega, pseudònim emprat per
Ferran Patxot i Ferrer.

bre de recopilacions de textos i cròniques (Anqueti, Guizot, etc.). Ferran Patxot va publicar també algunes obres dramàtiques, generalment sota el pseudònim de Manuel Ortiz de la Vega, com: El bandido
(1835); El tejedor (1838); Manual del viajero en Barcelona (1840); o el Buen corazón quebranta mala
fortuna (1851).
La publicació de la novela Las ruinas de mi convento l’any 1851, basada en el tràgics successos de les
exclaustracions i crema de convents del 1835, va esdevenir un veritable èxit de vendes, d’acord amb
l’estil i sentiments a què hom responia en aquella època. Aquesta obra, que suposadament transcorria,
en part, al casal propietat de Pere Llagustera i Mauri, situat al nostre passeig del Mar, començava tot
afirmant: “Nací en medio del mar. El oceano es mi pátria. Mi padre era navegante, y su esposa quiso
acompañarle en sus viajes. No recuerdo haber sentido en mis mejillas los ósculos de una madre. Un
año tenía yo apenas cuando ella murió. Metido en un tosco ataúd, en el que ataron un cañón inútil,
abrieron a su cadáver un sepulcro en la profundidad de las aguas. Creo que por esto jamás me han
arredrado las iras de los mares. Cuando mugía la tempestad y se levantaban las olas a modo de montañas, me parecía que la espuma blanca de su cima era el espíritu de mi madre que me llamaba para
que fuese a descansar a su lado”.
L’any 1852, aquesta novel.la es va traduir a l’alemany, i el 1857 al francès i a l’italià. La versió castellana va comptar amb vuit noves edicions fins a l’any 1899. Ferran Patxot encara continuaria la trama novel.lesca amb els títols Mi claustro
(1856), i poc després, amb Las delícias de mi claustro (1858). Aquest darrer any, Patxot va fundar el diari El Telégrafo, que dirigí.
Víctima d’una tràgica caiguda per l’escala de casa seva, Ferran Patxot i Ferrer va morir a Barcelona el dia 4 d’agost de 1859, als quaranta-set
anys d’edat.

Nom del carrer:

Palamós, Carretera de

O
Inici: passeig dels Guíxols. Final: final terme municipal.

P
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Ortiz de la Vega + Palamós, Carretera de

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,80 m. Intermèdia: 39,39 m. Al final: 7,96 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de la Barceloneta, Indústria (parcialment obert) Comerç, Gravina, Álvarez, Bailén, Bourg de
Péage, Milans, Guifré, Pujades, Dr. Fleming, camí de les Bateries, camí de la Caleta, Salvador Dalí, Camí fondo, avinguda Jaume I, i
Verbania.
Llargada del carrer: 1.700 m (fins a la rotonda). Amplada del carrer: 10 m (en zona urbana).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: novembre de 1887 (integrat encara dins el carrer de Sant Feliu).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de 1896 (sector carrer de Milans i Guifré).
Construccions característiques: Núm. 194. Casa Maynegre (1898), actual hostal del Sol. Propietaris: Ramon Ball-llovera-Carme
Maynegre; tècnic: Josep Bori, arquitecte. Escorxador Municipal (1890); tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Ampliació tanca,
quadres i xemeneia (1902); tècnic: Ildefons Casamor i Calm, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica Batet (1887). Propietari: Josep Batet
i Granés; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Villà (1898). Propietari: Salvador Villà i Estrada; tècnic: Gregori Vicens,
mestre d’obres. Fàbrica de Gas (1908). Propietari: Josep Palahí i Auter; tècnic: Josep Roca i Roca, enginyer.
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Configuració urbanística: L’actual carretera de Palamós va venir originada després que el Ministerio de Fomento y Obras Públicas projectés una
nova via comarcal que millorava i ampliava l’anterior traçat que unia les viles
de Sant Feliu i Palamós. D’aquesta manera, el 3 d’agost de 1887 va sortir publicada al Butlletí Oficial de la Província l’aprovació definitiva del projecte que
substituïa -en part- l’antic camí d’entrada a la nostra població (avui carrer de
Bourg de Péage).
A la sessió municipal del 31 d’agost, l’Ajuntament es mostrà conforme amb tot
el recorregut general, en considerar-lo “el más beneficioso para los intereses
de la comarca que atraviesa”. De fet, la seva avinença a aquell trajecte ja s’havia concretat, parcialment, un any abans, en aprovar-se el plànol de noves alineacions del carrer de “Guíxols y adyacentes”, que el mestre d’obres Pere
Pascual havia dibuixat en data 20 de juliol de 1886, on s’emplaçava el nou accés que comunicava amb l’esmentat passeig.
Aquesta connexió, però, afectava necessàriament cases i propietats de la part baixa de la vila, concretament diverses finques plaçades entre
el carrer de Sant Feliu –avui primer tram de la carretera de Palamós entre el passeig i la riera de Tueda- i alguna altra del carrer de Sant Ramon.
Això comportava, doncs, l’expropiació forçosa d’aquelles heretats, i tal vegada això expliqui –si ho fem extensiu també a altres poblacions afectades- el gran endarreriment de les obres entre la seva primera aprovació (1887) i l’inici de la construcció (1895). (Cal diferenciar els treballs
de la carretera general i l’ocupació que es féu d’algunes finques annexes i properes al carrer de Sant Feliu, entre els anys 1892-95).
No tinc cap més notícia sobre l’esmentada carretera fins el mes de juliol de 1892, quan la secció de Foment d’Obres de la Província va adreçar
a l’administració local un nou projecte sobre aquesta travessia, que fou aprovat al ple del 27 de juliol d’aquell any. Tres mesos després, els
hisendats guixolencs Salvador Pujol, Joan Fabrellas, Cosme Calzada i Joan Sibils varen cedir gratuïtament, i en data 4 d’ocubre d’aquell any, la
part proporcional dels terrenys de la seva propietat que havien de servir per a via pública; cessió que fou acceptada per la corporació local a
la sessió municipal del 7 d’octubre de 1892.
Fou aleshores quan l’Ajuntament va encarregar a l’arquitecte Guitart la confecció dels plànols i rasants per a la rectificació de la riera de Tueda i
prolongació del carrer de Sant Feliu, a fi de legalitzar les edificacions que hom volia bastir en aquest paratge. Paral.lelament a aquest projecte, el
consistori va possessionar-se del terreny que havia cedit Cosme Calzada per a la prolongació del carrer de Sant Feliu, amb una amplada de vuit
metres, seguint les indicacions assenyalades per l’arquitecte municipal “quedando desde luego abierta al tránsito público la meritada vía”.
No seria, però, fins a començament de l’any 1895, que el president de la Diputació Provincial va notificar a l’Ajuntament que havia estat aprovat l’expedient del “Plan Extraordinario para las subhastas de las carreteras de Caldas a Llagostera y de San Feliu a Palamós”. Aquesta comunicació va satisfer tota la corporació, moment en què s’aprofità per demanar que hom donés les ordres oportunes a l’enginyer de la província “a fin de que a la brevedad posible se practique el respectivo replanteo previo”. Mentrestant, l’arquitecte Guitart va presentar el projecte
d’alineacions i rasants del carrer de Sant Feliu, que es corresponia amb la travessia de la nova carretera de Palamós i que obtingué la seva
aprovació definitiva a la sessió del 4 d’octubre d’aquell any.
En aquells temps, l’Ajuntament guixolenc atorgava llicències d’obres de nova planta a tot el llarg de la recent via estructurada. D’aquesta
manera tenim que s’estava edificant a l’alçada de la carretera vella de Palamós (entre els carrers de Milans i Guifré) cap al mes de desembre de 1896. En canvi, la zona baixa, precisament on l’hisendat Batet tenia diverses construccions que ocupaven part del vial projectat, res-
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tava encara sense estructurar a mitjan any 1897, tot i que aquest industrial s’havia manifestat a favor de pactar una permuta dels seus
terrenys.
Entre els anys de 1898 i 1904, hem de situar cronològicament la concreció i acabament de la carretera nova a Palamós. El seu traçat comarcal, doncs, estava en avançada construcció cap al juliol de 1898. A la nostra població, però, calia portar a terme la part més dificultosa d’aquesta actuació: l’enderroc de diverses cases plaçades entre el passeig dels Guíxols i la riera de Tueda. Un d’aquests habitatges era propietat
de Ramon Dausà i Solés, que s’acantonava al carrer de Sant Ramon. Dausà era reticent a permetre’n la demolició fins que no hagués cobrat
la quantitat de 3.000 pessetes d’indemnització en què l’Estat havia taxat la seva edificació. Com que l’Ajuntament tenia força interès a agilitar la connexió de les obres de la carretera amb el passeig dels Guíxols, hom pactà, el mes de desembre de 1901, una clàusula en què s’estipulava que la corporació local avançaria la suma total en què es valorava el seu rescabalament i, en el cas més desfavorable, els regidors municipals avalarien amb els seus béns personals l’expressada quantitat.
Malgrat aquest oferiment que féu el municipi, així com el fiançament personal que proposaven els seus membres, no sembla pas que es trobés la
manera més consensuada per arribar a un acord que satisfés ambdues parts. Així, mentre, el mes de setembre de l’any 1902, el setmanari local
Llevor informava que s’havia iniciat l’enderroc de les cases del carrer de Sant Feliu –molt probablement les de Maria Rosa i Bosch, Joan Rifà i Casas,
Esperança Bosch i les de Josep Batet, emplaçades entre la façana de la casa Dausà, al carrer de Sant Ramon i fins a la riera- l’immoble d’aquell recelós propietari va continuar dempeus per manca d’avinença. Això va provocar que, a la sessió del 12 de novembre de 1903, l’Ajuntament acordés de
dirigir-se al ministre d’Obres Públiques per tal que resolgués, d’una manera definitiva, l’expedient d’expropiació i enderroc d’aquell edifici.
Fins el mes d’abril de l’any 1904, no se solucionarien els dos punts conflictius que havien fet retardar la connexió de la carretera de Palamós
amb el passeig dels Guíxols: la casa de Ramon Dausà i el nou pont de la riera de Tueda. Fou durant la primera quinzena del mes d’abril que hom
començà a treballar en la construcció d’un pont d’obra sobre aquella riera. Diverses lloses de pedra picada cobriren tota l’amplada d’aquell
torrent, que va quedar enllestit a començament del mes de maig següent. Per altra banda, la premsa de
l’època (Llevor 17-IV-1904) ens assabentarà que la casa de Dausà “al cap devall d’aquella via, es procedirà al seu enderrocament, fent menys perillós lo pas d’entrada dels carroatges. Ja era hora !”.
Immediatament, aquesta nova via va esdevenir una de les més transitades de la població.
Constructivament, entre els anys 1897-1906, es varen edificar catorze cases, sis magatzems o coberts,
una fàbrica, un taller, i s’ampliaren cinc habitatges amb una nova planta pis.
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Origen i significat del nom del carrer:

La designació de carretera nova de Palamós, que
apareix anomenada així a la concessió de llicència per a la construcció d’un habitatge propietat de
Maria Lladó, en data 12 de setembre de 1894, fa especial referència a la via comarcal que uneix la nostra ciutat -aleshores encara vila- amb la població marinera de Palamós. Durant molts anys, hi hagué
dues vies que s’intitulaven carretera de Palamós, i es diferenciaven l’una de l’altra per ésser anomenades com a carretera vella o carretera nova.
Aquest nou vial intermunicipal va esdevenir finalment l’única carretera de Palamós, quan, el mes de
maig de l’any 1969, l’Ajuntament guixolenc va decidir de donar el nom de la població francesa de
Bourg de Péage -que un any abans s’havia agermanat amb la nostra ciutat- a la carretera vella d’anar
a Palamós.
Casa Maynegre (1898).
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Nom del carrer:

Pecher

Inici: plaça de Pecher. Final: fora vila.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 7,53 m. Al final: 12,80 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Salvador Vidal, Bruc, Dr. Rovira i
Mascanada.
Llargada del carrer: 490 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 de
maig de 1895.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: maig de 1894.
Edificis industrials: Fàbrica Pecher (1894). Propietari: Robert Pecher; tècnic:
Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

L’estructuració de l’actual carrer de Pecher va venir originada per la construcció d’una important fàbrica
de suro, que el súbdit alemany Robert Pecher, amb residència a Viena, va fer construir en aquest indret el mes de maig de 1894. Amb anterioritat a aquesta actuació constructiva, aquest paratge estava conformat per tot un seguit de petites hortes que s’emplaçaven entre la riera
de les Comes, la de Sant Amanç i un petit caminet –que posteriorment seria l’alineació que prendria aquest carrer- i que eren propietat dels
guixolencs Eliseu Forest, Roc Roura, germans Patxot, Frederic Pascual, Josep Llorens i Narcís Surinyach, i que, alhora, limitava per la seva banda
oest, amb una altra extensa finca de conreu del comerciant Joan Rabassa.
Amb la construcció d’aquest edifici industrial –completament acabat a final d’aquest mateix any- l’hisendat Pecher també va urbanitzar la
totalitat de la via pública que afrontava davant dels 38 metres lineals de façana de la seva fàbrica. Així, a la sessió municipal de l’11 de desembre de 1895, es va llegir una sol.licitud del gerent d’aquella empresa, Leopold Dreschler -que al mateix temps era el cunyat del senyor Pecheron demanava autorització per a instal.lar en aquell tram de carrer un fanal d’il.luminació pública amb la corresponent xarxa de conducció.
Tanmateix, l’administrador Dreschler, com a representant legal d’aquell comerciant, va cedir al municipi “la citada instalación, con todos los
gastos que correrán a cargo del infrascrito, a condición que sea sufragado por la Municipalidad el fluido y su conservación”.
Malgrat aquestes evidents millores l’esmentat carrer de Pecher no anava més enllà –pels volts de final de segle- del que avui són les cantonades
del carrer de Salvador Vidal. És a dir: entre aquest cantó i el del carrer del Dr. Rovira, la via quedava sense continuïtat en trobar-se a ple funcionament les hortes dels hereus de Joan Rabassa i Vilaret i la de Pere Rabell. Un cop travessades aquestes finques, la via pública continuava des del camí
de Mascanada fins al molí de vent, on hi havia les senzilles construccions d’Abdó Costa, Feliu Ribot i de la vídua de Joan Vila.
En data 15 de setembre de l’any 1900, diversos propietaris d’aquest carrer varen adreçar-se al consistori per demanar que hom procedís a l’obertura i connexió del vial, en considerar els veïns “la notable pérdida de tiempo que representa los rodeos a que se ven precisados, mayormente desde que, con motivo de determinada edificación, han quedado cerrados caminos que acortaban las distancias”. Sembla que
l’Ajuntament va prendre en consideració aquesta petició i, d’aquesta manera, al ple del 14 de novembre següent hom encarregà a la Comissió
de Foment les gestions necessàries per a prolongar i unir els dos trams del carrer de Pecher.
Entre els anys 1900 i 1908, aquesta via urbana va tenir un important creixement constructiu; s’edificaren un total de 19 cases -majoritàriament de planta baixa- així com un magatzem. Aquesta situació va provocar que al cap d’uns anys el veïnat reclamés, el mes de setembre de
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1913, la instal.lació d’una font pública entre el xamfrà del camí de Mascanada i el carrer de Pecher, davant mateix de la caseta dels burots:
“los vecinos carecen de un elemento tan necesario para la vida como es el agua potable, viéndose su numerosa población precisada a procurársela, para los usos domésticos, de pozos más o menos alejados de sus viviendas, que no reúnen aquellas condiciones que reclama la higiene; ocasionándoles todo ello molestias materiales doblemente sensibles por tratarse de un vecindario obrero que, como tal, no dispone de
tiempo suficiente para la atención de sus perentorias necesidades domésticas”.
Atenent aquesta petició, l’administració local va acordar, a la sessió municipal del 21 d’octubre de 1913, d’accedir a allò sol.licitat i ordenà que
s’hi col.loqués una font amb peu de ferro i columna “en comprovarse de imperiosa necesidad para los vecinos de aquella barriada”.

Origen i significat del nom del carrer:

La curiosa designació d’un cognom d’origen estranger –per bé que fonèticament prou
ben catalanitzat- que detenta l’actual carrer de Pecher, fa especial referència a l’industrial domicilat a Viena que, amb la construcció d’una
fàbrica de taps, va urbanitzar el primer tram d’aquesta nova via urbana. Es tracta de Robert Pecher (Neufrieistand, Baden, Alemanya 1837Viena, Àustria1913), fill del també comerciant Herbert Pecher i de Carolina Büxestein.
La relació que va mantenir aquest ric fabricant de manufactures del suro amb la nostra ciutat no és, com fins actualment hom proposava, a
partir de l’edificació d’aquella formidable fàbrica bastida l’any 1894, sinó que venia de temps molt més llunyans. De fet, Robert Pecher ja havia
format companyia mercantil amb els germans guixolencs Eudald i Francesc Daltabuit i Patxot, d’ençà l’any 1876, i així consta inventariat tant
al registre comercial de societats mercantils de Viena (Ges 21/95) com a la contribució industrial dels anys 1877-78, com a societat Daltabuit
y Pecher, amb casa comercial al carrer dels Arbres.
El cert és que, el mes de setembre de 1878, aquesta empresa es va dissoldre segons es desprèn d’una instància signada per Eudald Daltabuit.
Aleshores, Pecher va continuar figurant als llistats de contribucions municipals dels anys següents, com a raó social de R. Pecher, anomenada
amb anterioritat Cafferata y Cía., fins el 1890.
Va ésser amb la construcció d’aquell nou edifici que el seu representant, Leopold Dreschler, sol.licità en data 16 de maig de 1895 que
l’Ajuntament denominés i numerés oficialment el nou carrer on acabava d’aixecar-se aquella fàbrica. Així, a la sessió municipal del dia
següent, la corporació local va decidir –després d’un petit debat- designar l’esmentada via urbana amb el nom de Pecher, “en atención de
haber sido el primero para urbanizar y señalar con el número uno por ser el que le corresponde al referido edificio “.
Sembla que la designació que identificava el nou vial amb el seu cognom va
satisfer gratament l’industrial vienès. En data 28 de juny de 1895, hom llegí al
ple una carta de Robert Pecher, on manifestava el seu reconeixement als membres de l’Ajuntament, per haver adoptat el nom del seu llinatge al recent carrer
urbanitzat. Alhora, va oferir com a mostra de gratitud la quantitat de mil pessetes per al manteniment de la beneficiència de l’hospital de la vila.
Entre els anys 1898 i 1905, Robert Pecher va mantenir la relació més directa
amb el poble i les institucions guixolenques. El mes de desembre de 1898, el
representant legal a Sant Feliu, Càndid Prats, va demanar llicència per a construir una casa de planta baixa i pis, en un solar del carrer de Capmany. Aquest
edifici fou bastit a principi de l’any següent, sota la direcció tècnica del mestre
d’obres Pere Pascual i Baguer.

Pecher
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Escut austro-hongarès que corona la façana de la casa Pecher (1898-99).
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Curiosament, aquest industrial va tenir uns excel.lents vincles amb els seus treballadors, precisament en uns moments extremament difícils
per al món laboral, i concretament per a l’obrer dedicat a la fabricació de taps de suro. El clam irrenunciable dels treballadors d’aquest ram
per a l’augment d’un ral diari del jornal, davant la forta indignació i intransigència dels industrials o patrons guixolencs, va abocar a uns innecessaris acomiadaments que provocarien, com a represàlia, la vaga de final del mes de desembre de 1899.
D’aquesta manera, els empleats de la raó social de R. Pecher varen adreçar-se, en data 12 d’octubre d’aquell any, al director del setmanari local
La Lealtad, per tal que es publiqués l’al·locució que els havia escrit el senyor Pecher, esperant que algun industrial de la població actués de la
mateixa manera que el seu “amo”. Com era d’esperar, cap dels comerciants de la vila no va imitar el gest que havia fet Robert Pecher amb els
seus obrers. El seu al.legat és tan assenyat i coherent amb els lligams que regeixen els deures i drets dels patrons i treballadors, que paga la
pena transcriure’l íntegrament: “A mis apreciables obreros. No cabe duda, venía patentizando vuestro comportamiento por medio de la asiduidad en el trabajo que realizáis en mi casa, muchos de vosotros, años ha. ¿Cómo ocultaros mi agradecimiento? Esto no es factible para mí,
puesto que no puedo, ni debo ser ingrato o indiferente como para quienes, como vosotros, procurais amoldaros con celo e inteligencia a los
diversos trabajos que requiere mi negocio. Por esto mismo, os habéis hecho acreedores a este manifiesto agradecimiento y en su consecuencia os ruego aceptéis la pequeña compensación que os ofrezco a fin de que podáis celebrar, en el seno de vuestras respectivas apreciables
famílias, mi corta permanencia entre vosotros. Acordaos, queridos obreros, que el trabajo es la fuente de donde dimana el bienestar y prosperidad de los hombres; seguid como hasta la fecha por esta salvadora senda y contad con mi aprecio y consideración distinguida”.
Doncs bé, Robert Pecher va premiar els seus treballadors amb un regal de deu pessetes a cadascun dels operaris, a més d’augmentar els seus
jornals amb vint-i-cinc cèntims diaris.
Per la premsa de l’època ens consta que tant ell com la seva família gaudien de grans simpaties a la nostra població. La seva darrera visita va
realitzar-la en companyia de la seva esposa, Carolina Dreschler, i del seu fill adoptiu, Karl Maria Pecher, a final del mes de setembre de 1905. La
nit del divendres 6 d’octubre, vigília de la partença cap a Viena, l’orfeó Gesòria i l’orquestra Garreta varen obsequiar la família Pecher amb una
exquisida serenata davant el casal del carrer de Capmany. Pocs dies abans, Robert Pecher havia lliurat a la primera autoritat de la ciutat la quantitat de 500 pessetes per a repartir-les, equitativament i en proporció a les seves necessitats, entre les famílies pobres de Sant Feliu.
Malauradament, després de la mort del senyor Pecher, sembla que els negocis que la família tenia a Sant Feliu no eren del tot prioritaris per
a continuar-los gestionant. Així, l’any 1919, Carolina Dreschler, vídua Pecher, va vendre la casa i fàbrica dels carrers Capmany i de Pecher a
l’industrial alemany Reinhold Greiner. Finia d’aquesta manera la relació comercial que l’empresa R. Pecher de Viena, havia mantingut amb la
nostra població al llarg de més de quaranta anys d’activitat industrial.
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Nom de la plaça:

Pecher, Plaça de

COTA TOPOGRÀFICA: 7,53 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Antoni de Capmany i Pecher.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DE LA PLAÇA: no consta al Manuals d’Acords. Hom el troba per primera vegada designat així el mes
de desembre de 1903.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de 1903.
Edificis industrials: Fàbrica Pecher (1894). Propietari: Robert Pecher; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
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Configuració urbanística: Quan l’industrial Robert Pecher va iniciar la construcció de la seva fàbrica (1894), a tocar el carrer d’Antoni de Capmany, es va veure en la
impossibilitat de poder treballar en la façana de l’edifici, ja que l’alineació avançava just a
tocar uns safareigs particulars, que privaven el pas dels carruatges per aquell lloc. Aquest
petit conjunt d’edificacions formava part d’una casa propietat d’Esperança Dauset, vídua
de Miquel Esteva, i es componia d’un safareig rectangular, un pou i un cobert que havien
quedat afectats per l’ampliació de la via pública, en aprovar-se el plànol d’urbanització d’aquest sector a la sessió municipal del 19 d’abril de 1889.
D’aquesta manera, el mes de juny de 1894, Leopold Dreschler, que era el representat legal
de la firma comercial R. Pecher, va demanar a l’Ajuntament que s’expropiés la totalitat d’aquella finca. En compensació, aquest particular oferia a l’administració local la quantitat de
5.000 pessetes, per les despeses que ocasionaria la tramitació de l’expedient.
L’arquitecte Guitart va informar de la proposta a partir de l’evidència que aquelles edificacions quedaven dins dels terrenys afectats per a via pública. Tanmateix, dins de l’expedient
administratiu no hi constava cap tipus de reclamació o al.legació contra aquell planejament; un projecte que, per altra banda, havien promogut per pròpia iniciativa alguns veïns
del paratge. Aquest tècnic municipal va considerar, doncs, d’imperiosa necessitat la proposta del senyor Dreschler, entenent que beneficiava el veïnat en general. Qui millor que
Guitart podia percebre la millora que representaria aquesta actuació per al desenvolupament de l’eixample oest de la població, precisament en uns moments en què estava immers
en la redacció del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu? Per això no dissimulà gens quan
afirmà, en la seva exposició tècnica, que aquelles construccions “de escasa importancia se hace preciso desaparezcan siendo a la vez mejora
de la propiedad afectada, cuyas construcciones no solamente dificultan el paso de carruajes, sinó que afean un sitio que bien podemos llamar de importancia”.
La minuciositat amb què va presentar la proposta d’expropiació el gerent de la firma de R. Pecher el va portar a adjuntar un plànol de planta
-convenientment dibuixat i detallat- realitzat pel mestre d’obres Pascual, on proposava d’ampliar el xamfrà previst al projecte de 1889. Per tot
això, suggeria d’engrandir aquella cantonada, que passaria dels 12,45 m2, aprovats cinc anys abans, als 201,08 m2, que era la totalitat de la
finca d’Esperança Dauset, reconvertida en una plaça lliure i harmoniosa per a la població. L’arquitecte Guitart no veié amb mals ulls aquesta
proposició, però tot això comportava d’iniciar una modificació del plànol d’urbanització i retardar durant un cert temps o, tal vegada alguns
anys, qualsevol solució a la problemàtica generada amb l’edificació d’aquella important casa-fàbrica. Després de valorar totes les possibilitats,
hom decidí d’iniciar l’expropiació de les construccions que afectaven aquell entorn, d’acord amb les declaracions d’utilitat pública que preveia
l’article 11 de la Llei d’Expropiació del 10 de gener de 1879.
Malgrat tot, la idea que va presentar la raó comercial de R. Pecher seria considerada gairebé en tota la seva totalitat per l’arquitecte Guitart,
en el moment de redactar el seu Pla de Reformes i Millores (1897), en projectar una plaça en aquest mateix lloc, seguint els criteris d’aquell
industrial. La bona gestió de caràcter particular que dugué a terme l’empresa Pecher seria determinant per a la futura estructuració de la plaça.
Així, el 17 d’octubre de 1894, els propietaris Joan Roig i Palau, Esperança Dauset, Baldiri Esteva i Dauset i Leopold Dreschler, en representació
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de Robert Pecher, varen convenir a deslliurar de la via pública les edificacions que privaven el pas de mercaderies al carrer de Capmany i futur
de Pecher, i cediren al municipi un total de 62,22 m2. A la sessió municipal del 26 d’octubre, l’Ajuntament va acordar d’acceptar la superfície
d’aquest nou solar per a via pública, fixant un termini de 15 dies per tal que “procedan los instantes a los derribos convenientes a fin de tomar
inmediatamente posesión el Ayuntamiento”.
Amb l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu l’any 1897, aquest sector va disposar-se urbanísticament, d’acord amb el que
havien sol.licitat anys abans els senyors Pecher i Dreschler. La urbanització, però, no s’escauria fins vuit anys després, concretament el mes de
febrer de 1905. El setmanari local Llevor del dia 18 d’aquell mes ens dóna la notícia de la seva definitiva configuració: “Hem vist s’estava urbanitzant l’encreuament dels carrer de Pecher i Capmany, havent-se construït en dit lloc una placeta que hermoseja molt aquells contorns. En
la illa, vorejada de pedra picada que s’ha fet, no hi estarien bé algunes plantes?”

Origen i significat del nom de la plaça:

La titulació de plaça de Pecher no consta als Manuals d’Acords municipals d’aquella
època, ni tampoc a la relació que l’arquitecte Guitart va fer de les noves vies urbanes que havien d’identificar els eixamples de la població.
Tanmateix, als parcel.laris del Pla de Reforma i Millores, tot i que és convenientment grafiada la disposició de la plaça, no consta la seva denominació.
La primera notícia que n’he trobat és al projecte d’un habitatge propietat de Rosa Torres, que el mestre d’obres Pere Pascual i Baguer va redactar i, alhora, sol.licità en data 9 de desembre de 1903. Aquesta casa que hom demana de bastir-la al xamfrà de la plaça Pecher, va ésser autoritzada aquell mateix mes per l’Ajuntament, amb la concreta especificació que s’autoritzava “en la plaza de Pecher”.
Quant a l’origen i significat del seu nom, per ser de la mateixa procedència, vegeu el capítol dedicat al carrer de Pecher.

Nom del carrer:

Penitència, de la

Inici: carrer de la Rutlla. Final: carrer de la Lluna.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,44 m. Al final: 26,46 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Fèlix Màrtir, Ferran Romaguera, Metges i baixada dels Metges.
Llargada del carrer: 195 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cadastre de l’any 1817.
Altres denominacions: carrer de Salvador Seguí (1932-39)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: a partir de la meitat-segon terç del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 14 Casa Soler (1896) actual “Hotel Mediterráneo”. Propietari: Joan Soler i Parera; tècnic: Gregori
Vicens, mestre d’obres. Núm. 16 Casa Marí (1906) posteriorment coneguda com a Viladesau. Propietari: Joan Marí i Buicels; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 18 Casa Girbau (1897). Propietari: Pere Girbau; tècnic: no hi consta en ésser una reforma de façana. Núm.19 Casa Sala (1904) actual casa Ruscalleda. Propietari: Rafael Sala i Roca; tècnic: Félix de Azúa i de Pastor, arquitecte. Núm. 24
Casa Marí (1898). Propietari: Joan Marí i Buicels; tècnic: Josep Bori i Gensana, arquitecte.
Edificis escoles enderrocats o reformats: Col.legi dels germans de les escoles cristianes de La Salle (1892); tècnic: Pere Pascual i Baguer
(?). Reedificació col.legi (1909); tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Col.legi de la Divina Pastora (primera reforma i ampliació,
1902); tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Segona reforma i ampliació (1929); tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.
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Configuració urbanística: La formalització del carrer de la Penitència va iniciarse en un dels períodes urbanístics més actius de la nostra població, concretament quan el
teixit urbà del raval de Tueda –situat entre les actuals rambles d’Antoni Vidal i del Portaletva adquirir pràcticament la identificació final, cap a la meitat del segle XVIII. Així, poc abans
que l’assentament d’aquesta mateixa barriada traspassés el Drassanal (rambla del Portalet)
i s’establís ens uns nous terrenys prop a tocar el sorral de mar del sector de llevant –avui
passeig dels Guíxols i carrers de Sant Roc, Sant Ramon i Àngel Guimerà- una franja constructiva de petites cases adossades i arrenglerades al camí de la Rutlla va començar a progressar direccionalment cap al nord, enfilant-se vers una topografia rocosa i albirada, com
ho era el sector del Puig Marí.
Sens dubte, aquest important increment de l’edificació a Sant Feliu, consolidant nous
posicionaments urbans, venia originat per la bonança comercial que travessava la nostra vila, des de principi del segle XVIII. D’aquesta manera, i en primer lloc, hom havia definit constructivament la façana còncava de la banda nord de la placeta de Sant Joan, fins
arribar a la cantonada del futur carrer de la Penitència. A partir d’aquest punt, i seguint
la traça del vell camí ral d’anar a Palamós o de la Rutlla, eixien les prolongacions cap al
nord dels vials de Sant Domènec, que aleshores era el que comptava amb més projecció
edificactòria, i també els de la Creu i de l’Algavira.
Provadament el futur carrer anomenat de la Penitència restava estructurat –o almenys ho
era la seva alineació oest- ja al segon terç d’aquell segle. Així es desprèn de l’estudi del plànol realitzat per la marina francesa sobre la badia guixolenca en aquella mateixa època
(1770). Tanmateix, una escriptura notarial inventariada el 3 de juliol de l’any 1763, sobre la venda d’una peça de terra propietat de Narcisa
Matutano, on precisa que un dels límits “afronta a ponent ab lo carrer allí format que es en seguida del de Sant Domingo” confirma aquesta fonamentació.
El desenvolupament d’aquesta via urbana es va mantenir força igual fins a mitjan del segle XIX. És a dir: completament edificat en la seva
banda oest, així com a la cantonada est afrontant amb el carrer de la Rutlla. A partir d’aquí, l’alineació de la banda dreta quedava delimitada per una extensa finca de conreu que afrontava amb el tram obert de l’actual carrer de Sant Fèlix Màrtir, i els darreres de les cases del
carrer de Sant Domènec, que hom coneixia com a horta Boera i més tard Aixada.
L’any 1858, al carrer de la Penitència es comptabilitzaven un total de 23 habitatges, que s’incrementaven nou anys després (1867) a 35
cases, tres magatzems i una fàbrica. No obstant això, l’entrada del carrer per la Rutlla configurava un pas de tan sols 2,80 metres d’amplada entre ambdues cantonades, alhora que s’estrenyia més amunt a 2,40 m, del tot insuficients per fer-ne una via important d’aquest
sector.
Entenent, doncs, l’Ajuntament la necessitat de redreçar urbanísticament aquest vial de la població, hom decidí, a la sessió municipal del 16 de
juliol de 1876, de nomenar una comissió que gestionés amb els propietaris Josep Vivas i Pere Viladevall la manera d’adquirir amistosament i
mitjançant la corresponent indemnització el terreny indispensable per a “dejar completamente expedido al tránsito de carruajes por la calle
de la Penitencia”.
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Una setmana després, la comissió encarregada de l’assumpte va exposar que s’havien enderrocat, en part, les dues cases i un cobert d’aquells
dos veïns, que se situaven a la façana est i amb cantonada al carrer de la Rutlla. Hom presentà una indemnització valorada per dos perits i
s’acceptà la quantitat de 10.000 pessetes, per a Vivas i de 3.000 pessetes, per a Viladevall, en concepte de danys i perjudicis ocasionats per la
demolició dels seus habitatges. A tal efecte, s’encarregà un plànol d’alineacions a l’arquitecte provincial Martí Sureda, que fou signat en data
11 d’octubre d’aquell any.
Hem de tenir present que aquestes obres o, si més no, part d’aquelles compensacions, s’anaven realitzant d’acord amb les possibilitats econòmiques de l’administració. D’aquesta manera, encara trobem una certificació pel valor de 3.000 pessetes, al ple municipal del 4 de febrer de
1883, per a destinar-les “al ensanche y alineación de la calle de la Penitencia”.
En el darrer decenni d’aquell segle XIX es consolidaria constructivament aquesta via urbana, en edificar-se totalment a la banda est del carrer.
Diverses i elegants cases foren bastides entre els anys de 1890 a 1910, així com els edificis d’ensenyança de les escoles de la Salle, per a nois
(1892), o l’ampliació del col.legi de la congregació de la Divina Pastora, per a noies, el 1902.
Així, per tal d’adequar aquest vial, es va acordar, a la sessió del 14 de juliol de 1897, d’adjudicar els treballs d’arranjament i ampliació de l’escala del carrer de la Penitència a l’industrial J. Roca pel preu unitari de 400 pessetes. Mig any després, s’aprovà el desmunt dels carrers Sol,
Lluna i Penitència –aleshores aquesta via urbana anava des del carrer de la Rutlla fins al Nou del Garrofer, tal com consta al Pla Gallart (1858)
i també al de Guitart (1897)- per tal d’adaptar les anàrquiques rasants a les establertes oficialment pel pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu. Les esmentades obres foren assignades, al ple de 23 de març d’aquell mateix any, a Joan Sans i Florença per un import de 8,5 rals/m3,
amb l’autorització especial de poder emprar dinamita per anivellar el terreny.
L’any 1921 s’instal.là en aquest carrer una font pública que milloraria les condicions d’higiene i habitabilitat del veïnat. Tanmateix,
cal tenir en compte que en aquella època hi havia dos trams prou diferenciats, tant constructivament com social, d’aquest mateix
carrer. És a dir: entre la Rutlla i el carrer de Sant Fèlix Màrtir, s’emplaçaven els edificis més bells i habitats per gent distingida; mentre que des del carrer Ferran Romaguera fins al Nou del Garrofer, venia la part de via urbana amb cases senzilles i de gent treballadora.
Foren aquest darrers ciutadans que, en data 22 de juliol de 1921, s’adreçaren a l’alcaldia per a demanar que s’estudiés la possibilitat “de instalar una fuente pública en el Puig, ante la imposibilidad de instalar en su domicilio agua potable para atender a usos domésticos, o en su
defecto se proceda a dar las órdenes oportunas a los Srs. Conserjes del lavadero municipal, para que faciliten el agua potable necesaria a dicho
efecto”.
La Comissió de Foment encarregada de valorar-ne la viabilitat va informar de la petició favorablement en tenir en compte que es tractava
d’una barriada obrera –Penitència, Lluna, baixada dels Metges, etc.- que es trobava a una distància considerable de les fonts instal.lades en
altres punts de la ciutat. Hom assenyalà el lloc més adient per al seu emplaçament, que fou la cantonada dels carrers Penitència-baixada dels
Metges; acord que fou adoptat a la sessió municipal del 21 de setembre d’aquell any. L’empresa de la vídua de P. Coll i Rigau fou l’escollida
per a conduir la xarxa d’aigua potable fins aquest indret, malgrat que la partida pressupostària no seria inclosa fins a l’any econòmic de 192223.
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La denominació actual de carrer de la Penitència ve donada perquè a principi del segle
XIX, s’instal.là en una casa d’aquesta via urbana la congregació de religioses de la Penitència, sota l’advocació de Nostra Senyora dels Dolors,
i que esdevindria posteriorment en les “hermanas” terciàries Caputxines de la Divina Pastora.
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Casa Sala (1904)

A l’arxiu parroquial guixolenc existeix un llibre titulat Càrrec i descàrrec dels diners dels
Aniversaris, datat l’any 1804 i pertanyent a aquest orde. Això prova l’existència des de
començament d’aquell segle de l’esmentada comunitat a Sant Feliu, tot i que no constà oficialment –segons escrigué E. Zaragoza- fins a l’any 1815. Per la documentació consultada del
padró municipal de l’any 1826, sabem que a l’edifici inventariat com a “Casa de Beatas de
Enseñanza de Niñas” figuren censades quatre religioses: Maria Rigau, de 36 anys; Antònia
Sentí, de 43; Anna Mauri, de 40, i Anna Aurich, de 25 anys.
El primer emplaçament se situà en una casa acantonada entre els carrers de la Penitència i Sant
Fèlix Màrtir, propietat del prevere mossèn Presas. Aquest petit habitatge, mal engiponat i atrotinat, estava encara dempeus l’any 1850, quan l’Ajuntament va aixecar un croquis dels edificis
que hi havia bastits a l’illa formada pels carrers Rutlla, Penitència, Sant Fèlix Màrtir i Sant
Domènec. En canvi, quan el mestre d’obres Josep Gallart va realitzar el Plànol Geomètric de la
població el 1858, va assenyalar l’indret on s’havien establert inicialment aquelles religioses,
com a un solar sense edificació, talment com també consignaria –trenta-nou anys desprésl’arquitecte General Guitart al seu Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Hem de creure, doncs, que entre 1850 i 1858, aquesta congregació va traslladar-se a l’edifici annex propietat de J. Esteva, primerament en règim de lloguer i, més tard, ja com a patrimoni d’aquelles religioses.
El profitós desenvolupament pedagògic durant el segon terç del segle XIX, li va permetre d’adquirir una part de l’heretat d’Agustí Basart, un habitatge confrontant que originàriament es
prolongava fins al carrer de Sant Domènec. Així, l’any 1878, la superiora Rosa Vicens, en nom del “Col.legi Nostra Senyora dels Dolors”, talment com consta a la instància, va demanar d’edificar una capella-església sota la direcció tècnica del mestre d’obres Pere Pascual. El primitiu solar d’establiment d’aquesta congregació (Penitència-Sant Fèlix Màrtir), que limitava amb les escales d’anar cap al Puig, no seria reedificat fins a l’any 1929, quan hom demanà d’ampliar el col.legi per aquella banda.
Curiosament, però, aquest carrer no s’ha designat mai -ni en els remots inicis- amb el nom complet de la “Congregació de la Penitència”, malgrat que és sens dubte l’origen de la seva titulació. En una escriptura notarial de venda entre els particulars Francesc Estrach i Josep Calçada,
datada el 2 d’abril de 1817, s’especifica que la “dita casa ÿ soto ô trast. es situat en la refirida vila ÿ en lo carrer anomenat de la Penitencia”.
D’aquesta manera, l’administració pública va recollir a partir del cadastre de l’any 1817, i així ho continuaria fent en els succesius documents
oficials, el nom de carrer de la Penitència, llevat de l’impàs dels anys 1932-39, quan en temps de la Segona República es canviaren diversos
noms de carrers de la ciutat.
A la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, hom proposà de designar oficialment el carrer de la Penitència amb el nom del dirigent
obrer Salvador Seguí i Rubinat (Tornabous 1886-Barcelona 1923), conegut popularment com el Noi del Sucre.
Acabada la guerra civil espanyola (1936-39), les noves autoritats locals varen restituir, en ple del 9 de juny de 1939, l’antiga denominació de
carrer de la Penitència al tram de via urbana que anava des de la Rutlla fins al carrer de la Lluna.
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Nom del carrer:

Pitarra

Inici: carrer d’Aden. Final: carrer de Burgos.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 42,98 m. Al final: 64,55 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Dos de Maig
Llargada del carrer: 235 m (Projectats al Pla Guitart 171 m). Amplada del
carrer: 7 m (des del carrer Aden al Dos de Maig) i 8 m (fins al final).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny 1902 (cantonada
amb el carrer Dos de Maig). La resta de construccions són posteriors al 1931.

Configuració urbanística: L’ordenació viària del primer tram de l’actual
carrer de Pitarra va venir originada en formar part del sector de l’eixample Nord del
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte Guitart, l’any 1897. L’estructuració que inicialment finia a l’alçada de la ronda
del Dr. Presas, després de travessar el carrer Dos de Maig, es disposà esbiaixada com ho feia el carrer de Miquel Surís, per tal d’entrellaçar les
alineacions paral.leles i prefixades, amb anterioritat, pels vials del Nou del Garrofer i de Sant Bonaventura.
A la sessió municipal del 5 d’abril de 1906, l’Ajuntament va adquirir un total de 1.883 m2 de terreny, per a destinar-los a l’execució dels vials de nou
emplaçament: Pitarra, Miquel Surís, Dr. Presas i Castell d’Aro. El seu desenvolupament constructiu, però, no es concretaria –llevat de la casa que s’acantonà al carrer Dos de Maig, bastida a partir del mes de juny de 1902- fins ben entrada la meitat del decenni dels anys seixanta del segle XX.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer de Pitarra, aprovat dins el conjunt de noves vies urbanes del Pla Guitart, fa especial
esment al pseudònim de Serafí Pitarra, que emprà el comediògraf, dramaturg i poeta català Frederic Soler i Hubert (Barcelona 1839-1895). Nascut en
una família humil i tutelat per l’oncle Carles Hubert, rellotger de professió, destacà en l’adolescència en els tallers d’afeccionats d’actors que representaven les seves obres. Defensor, conjuntament amb Eduard Vidal i Conrad Roure,
d’escriure un teatre “en el català que ara es parla”, contraposadament als escriptors i intel.lectuals dels jocs florals que
proposaven un idioma més cultivat, publicà l’any 1860 –amb el pseudònim de Pitarra- La botifarra de la llibertat i Les
pícares de Holloway o La pau d’Espanya, on ironitzà sobre la campanya africana de Prim i els voluntaris catalans.
El 1864 va estrenar amb un èxit aclaparador L’esquella de la torratxa, alhora que fundà la societat literària
La Gata. Amb la publicació de Les joies de la Roser (1866), Pitarra es va convertir en el màxim exponent del
teatre romàntic del nostre país. Les obres més reconegudes són, sens dubte, Les heures del mas (1869),
L’àngel de la guarda (1872), La dida (1872) o La creu de la masia (1873). Frederic Soler “Pitarra” seria un
dels fundadors més actius del Centre Català. L’any 1888, l’”Academia Española” li va atorgar el premi extraordinari al drama Batalla de reines. Guanyador de dues flors naturals als jocs florals de 1872 i 1875, va
ésser proclamat també mestre en gai saber. S’assegura que aquest dramaturg fou dels més ben dotats de
la seva generació, i que les seves obres fonamentaren les bases del teatre modern dels Països Catalans.
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Nom del carrer:

Pont, Baixada del

Inici: carrer de la Volta. Final: plaça del Monestir.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,22 m. Al final: 5,27 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 17 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut al cens de veïns de l’any 1867.
Altres denominacions: pont d’en Horé (s. XVI); placeta del Forn Vell (1710); portal d’Alambó
(1716); placeta davant el carrer de les Voltes (1734); placeta del Pont (1827); placeta d’Alambó
(1842); travessia del Pont i carrer del Pont (1858).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segle XIII.

Configuració urbanística: La formalització de l’actual baixada del Pont va venir determinada
per la primera gran expansió urbanística de la població, en decidir-se a travessar a l’altra banda de la
riera del monestir i establir, d’aquesta manera, un nou assentament urbà a començament del segle XIII.
Consolidada aquesta actuació i ampliada, temps després, amb un segon desenvolupament urbanístic
que configurà –finalment- la fesomia medieval de la vila, aquest indret va passar a tenir una important rellevància, en ser l’únic lloc del sistema defensiu del sector oest que posseïa un portal per anar
al convent. Se’l coneixia, doncs, com a “portal Denoré” (d’en Horé) d’anar a l’església, o també de
l’Alambó, entre els segles XVI i XVIII.
Com que l’accés per aquest indret era del tot insuficient, l’any 1572 els jurats de la vila manaren que es venessin “a encant públic” tota una
sèrie de cases del carrer del Forn Vell, per tal de construir-hi un portal i pont, malgrat que les respectives obres no finalitzarien fins tretze anys
després, concretament el 1586.
Amb aquesta reforma va quedar estructurada una mena de petita plaça on confluïa el carrer de la Volta, així com el camí que vorejava els valls
de la zona del nord, i que posteriorment esdevindria el carrer de la Notaria. Fou a partir de l’any 1602 que aparegué inventariada una placeta en aquest emplaçament, amb un total de 10 habitatges construïts. Sense cap mena de dubte, aquest espai s’ha d’identificar amb la plaça
d’Alambó que, anys més tard, i per diverses actuacions urbanístiques, hom transformaria en la baixada del Pont.
Aquesta via de pas va esdevenir pràcticament imprescindible fins ben entrada la segona meitat del segle XIX, quan s’instal.laren diverses passeres per travessar aquella riera.
Quant a la transformació urbanística d’aquesta placeta en una alineació pròpiament de carrer, cal cercar-ne l’origen en el Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, de l’any 1897. D’aquesta manera, seguint amb el criteri d’una reforma de caràcter essencial de l’arreglerament, amplades i
direccions d’aquell planejament, General Guitart va creure adient d’afectar les dues cases que conformaven la banda sud de la petita plaça. Hom
retallà fins a 2,20 m l’habitatge més proper a la riera, i avançà 2,40 m la línia de façana de la segona casa que s’acantonava al carrer de la Volta.
Aquesta modificació, però, tardaria molts anys a ser efectiva. La conformació constructiva arribaria fins a la dècada dels anys seixanta del nostre segle
XX, en què la permuta d’uns terrenys, amb el seu corresponent conveni urbanístic, va permetre d’aceptar una nova edificació a l’antic espai de la placeta d’Alambó. A partir d’aquesta actuació, doncs, hom pogué definir aquest indret com a un carrer tal com l’havia projectat l’arquitecte Guitart.
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L’antic pont que creuava la riera en direcció al monestir.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de l’actual
baixada del Pont ha tingut al llarg del temps diverses titulacions, malgrat que generalment han estat estretament lligades amb el seu antic portal i pont de pedra d’anar al monestir. Incialment, aquest indret era conegut com a pont o portal d’en
Horé (Denoré) a final del segle XVI, probablement per haver-hi bastida allí la casa
d’en Horé.
L’any 1602, en un recompte dels diversos indrets habitats de la població, s’esmenta ja per primera vegada una “placeta”. Aquesta designació aniria variant successivament com a placeta del Forn Vell (1710), per estar emplaçada davant els habitatges d’aquell carrer; placeta d’Alambó (1716-19), inventariada a l’esborrany del
cadastre de Patiño, i que feia referència a la inclinació del seu mur atalussat (alambor); placeta davant “lo carrer de las Voltas” (1734), per iniciar-se a partir d’aquí aquest carrer; o placeta del Pont (1827).
L’any 1842, concretament a la sessió municipal del 22 de juliol, l’alcalde Pere Màrtir i Baster va proposar als regidors que es designés amb el nom de placeta d’Alambó “la plazuela que existe antes del puente que hay para ir a la Iglesia Parroquial, antiguamente era conocida y la llamaban plazuela del Alambó”.
No obstant aquesta aprovació, quan es va realitzar el cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858, aquesta via urbana va ser anomenada travessia del Pont. Aquell mateix any, el mestre d’obres Josep Gallart, que havia realitzat els treballs del Pla Geomètric de la població, va titular
aquest vial com a carrer del Pont. No seria fins nou anys després que el padró de veïns del 1867 identificaria aquest vial com a baixada del
Pont, talment com avui el coneixem.
Nom de la rambla:

Portalet

Inici: passeig del Mar. Final: carrer Major.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,89 m. Al final: 4,07 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Ramon i Sant Roc.
Llargada de la rambla: 63 m. Amplada de la rambla: 23 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: restituït a la sessió municipal del 31 de maig de 1979.
Altres denominacions: administratives, cadastrals i de contribucions: Drassanal (1719); carrer d’en Ponç Busó (inici s. XIX fins 1822);
Portalet (1817-1902); rambla de Pi i Margall (1902-1939); rambla de José Antonio (1939-79).
Llibres parroquials d’esposoris: Drassanal (1763); carrer del Portalet (1776).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 1-3. Casa Patxot (1917), cantonada al Passeig del Mar. Actual Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació. Propietari: Rafael Patxot i Jubert; tècnic: Albert Joan i Torner, arquitecte. Núm. 2-4. Casino La Constància (1888). Propietari:
Casino La Constància; tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Ampliació 1899; tècnic: General Guitart/ Manuel Vega i March, arquitectes. Núm. 5. Casa Patxot (1917) Propietari: Rafael Patxot i Jubert; tècnic: Albert Joan i Torner, arquitecte. Núm. 6. Casa Rosselló (1893),
cantonada carrer St. Roc. Propietària: Amèlia Patxot i Dalmau, vídua Rosselló; tècnic: E. Jutjó i Thomàs, arquitecte. Núm. 9-11. Casa de
la Campana (1911). Propietari: Josep Roca i Rabell; tècnic: Bernard Martorell, arquitecte.
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Configuració urbanística: L’estructuració urbanística de l’actual rambla del
Portalet cal cercar-la en els continuats desenvolupaments urbans que varen anar
produint-se, en direcció est, a partir de final del segle XVII i començament del XVIII.
L’edificació de nous solars a l’anomenat raval de Tueda empenyia fermament cap a
la petita tanca on es trobava un portalet -actual carrer Major-Creu-rambla del
Portalet- conegut ja l’any 1602, i que hom tancava en temps de pesta i guerres.
Malgrat aquest emplaçament, el raval no passava d’ésser a principi del segle XVII una
filera d’habitatges afrontada a la muralla de llevant (rambla Vidal) i, tal vegada, amb
un tímid apèndix constructiu del que seria el futur carrer Major de Tueda. La resta
no eren més que hortes i camps de conreu, amb alguna edificació aïllada o de recolzament a la portalada (vegeu l’apartat general dedicat al raval de Tueda).
De fet, fins cap a la meitat del segle XVIII, aquest assentament no arribaria amb certa densitat fins al Drassanal (rambla del Portalet), que era
l’indret reservat per a la construcció dels vaixells de la vila. Amb la bonança comercial que va experimentar Sant Feliu a partir del primer terç
d’aquell segle, conjuntament amb la consolidació definitiva del teixit urbà del raval de Tueda, hom decidí de continuar creixent urbanísticament cap als camps de llevant i, d’aquesta manera, es travessà a l’altra banda de les drassanes. Rapidament s’originà un nou establiment
davant aquell sorral, que va configurar els carrers de Sant Roc, Sant Ramon i Àngel Guimerà, així com la línia còncava del futur passeig dels
Guíxols. Fou aleshores, doncs, quan l’ordenació d’aquesta via urbana -el Portalet- va quedar delimitada per ambdues actuacions, i esdevingué
un dels eixos bàsics i de suport, tant en la distribució de les seves illes constructives com de la vialitat de la part baixa de la població.
Durant molt temps aquest indret no va experimentar cap tipus de canvi urbanístico-constructiu, llevat del trasllat de les drassanes cap al sector de la platja. Tot i això, la part central de la calçada, conformada en una mena “d’esquena d’ase” invertida i en forma d’ample regueró, conduïa les aigües plujanes que
provenien del Puig Marí –actuals carrers d’Algavira i Girona- fins a desguassar a la platja. Per aquest motiu, els habitatges s’havien bastit des de l’origen
pel damunt del nivell de l’antic drassanal, malgrat que restaven sempre condicionats per la manca d’higiene dels bassals estancats a la llera.
Aquesta problemàtica urbanística la tenim reflectida en l’escrit que adreçaren diversos veïns del carrer del Portalet i Major del Centre (actual
carrer Major) en data 19 d’agost de 1870, queixant-se dels perjudicis que ocasionava l’embassament d’aigües als seus estatges: “En los días
de lluvias toda agua de la mayor parte de las calles de la población se reúne en la calle Mayor, y siguiendo por ésta y la del Portalet tiene su
desagüe en el mar. El puente que existe en el extremo del paseo es sumamente angosto y priva que las aguas sigan su curso, quedando allí
estancadas y de modo que las casas más cercanas, no obstante de encontrarse bastante elevadas, es tanta el agua que allí afluye, que penetra en las mismas, causando a sus habitantes grandes transtornos y notorios perjuicios”.
La millor solució per a ambdues vies passava per adoptar la rasant del passeig del Mar i prolongar-la fins al carrer Major, tal com ho havia
previst el mestre d’obres Josep Gallart, quan va redactar el Plànol Geomètric de Sant Feliu, l’any 1858. Però de la proposta tècnica fins arribar
a la veritable execució haurien de passar encara alguns anys.
Fou a partir del decenni dels anys noranta del segle XIX, precisament quan hom començaria a bastir elegants edificis en aquest vial, que la problemàtica del
desguàs i el seu nivell respecte a les cases esdevindria un seriós conflicte entre els propietaris i l’administració local. La primera a denunciar-ho seria Florentina
Vilaret, que l’any 1890 havia obtingut la corresponent llicència per a la construcció d’un habitatge de planta baixa i dos pisos. En finalitzar les obres, aquesta
propietària va demanar a l’Ajuntament que li construís unes escales per tal de superar, el més còmodament possible, els 0,80 metres de desnivell que hi havia
entre el carrer i el seu immoble. En el cas que això no pogués ésser, demanà que se l’autoritzés a omplir de terres l’accés immediat a la casa.
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Dos anys després, Josep Rabassa i Vergés va aixecar una bella edificació acantonada al carrer de Sant Ramon –posteriorment seria l’estatge
del reconegut cafè del Comerç- que també tingué seriosos problemes d’anivellació, bassals, humitats i connexió de clavegueres. Aleshores, la
corporació municipal va acordar, a la sessió del 25 de gener de 1893, que l’arquitecte Guitart confeccionés un plànol d’alineacions i rasants
del carrer del Portalet “en su proyecto de reforma de dicha calle a la casa que en la misma construye el Sr. Rabassa”.
Aquest tècnic ideà una solució prou satisfactòria per a resoldre el desnivell desfavorable d’aquesta via, respecte a la cota del passeig del Mar
i, en conseqüència, del clavegueram general que havia de recollir les aigües pluvials provinents d’altres carrers de la població. Projectà una
claveguera pel centre de la via que quedà completament coberta amb la nova rasant que adjudicà al carrer, i que s’unia al capdavall amb la
del passeig del Mar. Contraposadament en aquest indret, on s’ajuntaven els carrers Major, Algavira, Girona i Sant Ramon, dissenyà la recollida d’aigües amb cinc boques d’entrada, ornamentada amb nou pilars i una artística barana.
Malgrat la urgència amb què es va demanar aquest projecte, sembla que les obres hagueren d’esperar encara un cert temps, per manca d’un
procediment oficial convenientment aprovat. D’aquesta manera, dos anys després, la mateixa comissió va tornar a encarregar-li, en data 7 de
març de 1894, la formalització dels corresponents plànols “a fin de tramitar en legal forma el expediente y obtener la debida aprobación”.
Mentrestant, però, uns quants veïns del Portalet varen tornar a reclamar a l’Ajuntament que els assenyalés les rasants definitives a què havien
de situar els seus edificis a punt de finalitzar. Així, en data 30 de maig de 1894, Isidre Pernal, Josep Rabassa i Amèlia Patxot adreçaren un escrit
a l’alcaldia on manifestaven el total desacord amb les rasants que havien adoptat les noves construccions respecte a les antigues, en donar
un aspecte irregular i mal engiponat de la via. Per tot això demanaven que es formalitzés, el més urgent possible, un projecte per a unificar
les rasants del Portalet “por exigirlo así el ornato y comodidad del vecindario”.
L’any següent, al ple del 22 de març de 1895, el consistori va aprovar, definitivament, el pressupost per a la construcció d’una claveguera i la
urbanització del carrer del Portalet. Acompanyaven aquest expedient administratiu els plànols de planta, memòria i detalls de totes les obres
necessàries “e indispensables de los ramos de albañilería, herrería, cantería y cerrajería para la construcción de una colectora y urbanización
de la calle del Portalet, en el trayecto comprendido entre la calle Mayor y del Mar”. Aquesta actuació comportaria, alhora, l’expropiació i posterior enderroc de les cases números 2 i 4 del carrer del Portalet, amb cantonada al futur passeig dels Guíxols.
Sens dubte, la reforma i rectificació del carrer del Portalet realitzada, l’any 1895, va comportar que aquest espai esdevingués un dels més
bonics de la població. Nou anys després, el mes de juliol de 1904, aquesta via urbana va ser pavimentada amb quitrà, “usant-se per primera
vegada a Sant Feliu per a mantenir forta la terra”.

P
Portalet

Origen i significat del nom del carrer: El nom del Portalet li ve donat per haver-hi en aquest indret un petit portal que tancava
l’actual carrer Major, al començament d’aquesta rambla. Segons Lluís Esteva, “el portalet hi era des d’abans del 26 de maig de 1602, perquè en
aquesta data l’estaven refent”. Malgrat això, a començament del segle XVIII el nom més popular que hom donava a aquesta actual via urbana,
era el de Drassanal de Tueda o “Adressenal i Aterassanal”, per l’emplaçament de les drassanes de la vila. Així, en un document notarial datat el
8 de desembre de 1719, amb la venda d’una peça de terra que Pere Deulofeu va fer a Jaume Calçada, d’ofici mariner, aquesta finca limitava “ab
lo arrebal de Toeda en el lloc dit lo Adressenal”. Aquesta designació va estar vigent fins ben entrat el segon terç d’aquell segle XVIII.
La primera referència que trobo en un document que esmenta el nom de carrer del Portalet és en una partida de casament del 5 de setembre de 1776,
quan Pere Torrent, vidu i de professió mestre de cases, s’esposà amb Teresa Hortes i Bussot, de la Vall d’Aro, “en casa de la Sra. Maria Salamó, sita en
lo carrer del Portalet”. En canvi, l’administració pública no començà a emprar oficialment aquesta denominació fins al cadastre de l’any 18171, tot i
que en un document de contribució d’inici del segle XIX se l’identifica amb el carrer del negociant Ponç Busó, originari de Fornells de la Selva; una
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Detall de la casa de la Campana (1911).

titulació que compartiria amb el nom del Portalet, indistintament, fins a l’empadronament de l’any 1822.
La designació oficial de carrer del Portalet restaria vigent fins a l’inici del segle XX, quan el regidor local
senyor Blanch va proposar, a la sessió de l’1 de gener de 1902, que es donés el nom del polític republicà
Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824-Madrid 1901) “a una calle céntrica de la villa”; suggeriment que fou
aprovat al ple del 14 de gener següent.
Trenta-set anys després, en finalitzar la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen decidir de
canviar els noms de vint-i-nou vies urbanes de la ciutat. D’aquesta manera, en data 9 de juny de 1939 hom
acordà “de considerar los nombres actualmente atribuidos con espíritu sectario y evidente agravio a los
principios inspiradores del Glorioso Movimiento Nacional”. Una d’aquestes substitucions seria la rambla de
Pi i Margall, que passaria a anomenar-se rambla de José Antonio, en memòria del fundador de la Falange
Española, José Antonio Primo de Rivera (Madrid 1903-Alacant 1936).
Haurien de passar quaranta anys per tal que, durant els primers anys de democràcia, l’Ajuntament guixolenc decidís –molt encertadament- a la sessió municipal del 31 de maig de 1979, de retornar l’antic nom
del Portalet a aquesta antiga via urbana de la ciutat.
1
Equivocadament, algun autor –o tal vegada sigui tan sols un error de transcripció- ha assegurat que el nom del Portalet apareix per primera vegada l’any 1812, en un
llistat sobre el valor de les cases de Sant Feliu. Doncs bé, aquest mateix document, que es conserva al nostre arxiu municipal, és datat el 27 d’abril de 1818 (AHMSFG. Secció
VIII, núm.12).

Nom del carrer:

President Irla, Passeig del

Inici: passeig Rius i Calvet.
Final: plaça de Pau Casals.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,57 m. Intermèdia: 27,26 m. Al final: 21,19 m
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia del Raig, avinguda de Sant Elm i carrer Abat Sunyer.
Llargada del carrer: 600 m. Amplada del carrer: entre 8 i 10 metres.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 d’octubre de 1981
Altres denominacions: camí de la Pedrera (1840); carretera de la Pedrera (1859); carrer prolongació Pedrera (1861); passeig de Tetuan
(1865); avinguda i passeig Marítim (indistintament) (1925); Paseo Marítimo del Almirante Carrero Blanco (1973); passeig Marítim (1979).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny de 1926.
Construccions característiques: Núm. 86. Xalet Rosselló (1927), cantonada av. Sant Elm. Propietari: Arnaldo Rosselló i Llabrés; tècnic: J.M.
Rodríguez i Lloveras, arquitecte. Núm. 102-108. Xalet Llevantina (1927). Propietari: Josep Rodríguez i Barrera; tècnic: J. M. Rodríguez i Lloveras,
arquitecte. Núm. 110-118. Xalet Roquimar (1926; reforma façana 1929). Propietari: Josep Rodríguez i Barrera; tècnic: J. M. Rodríguez i Lloveras,
arquitecte. Núm. 124. Xalet Mediterrà (1926). Propietari: Josep Rodríguez i Barrera; tècnic: J. M. Rodríguez i Lloveras, arquitecte. Núm. 132-138.
Xalet Bellavista (1929). Propietari: Josep Rodríguez i Barrera; tècnic: J. M. Rodríguez i Lloveras, arquitecte. Núm. 152. Xalet Les Planetes (1929).
Propietari: Josep Rodríguez i Barrera; tècnic: J. M. Rodríguez i Lloveras, arquitecte. Antiga font de sant Elm (1920). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas,
arquitecte. Cases annexes al passeig marítim del president Irla: Xalet Barraquer (1930). Propietària. Mercè Barraquer, vídua Burch; Tècnic:
J. M. Rodríguez i Lloveras, arquitecte. Casa Malionis (reforma 1919). Propietari: Pere Rius i Calvet; tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.
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Antigament, el sector que avui ocupa el
passeig de Rius i Calvet –a partir de l’actual plaça de Ferran Agulló- i del president Irla era tan sols un estret camí de carro que pujava tortuosament en
direcció cap a les pedreres de la vila. Aquest petit corriol havia patit d’antuvi
–talment com ho sofriria a començament del segle XX i durant la seva construcció el carrer de Tetuan- els abrinats temporals de llevant que espatllaven,
no tan sols el senderol de la pedrera, sinó també les cases del Raig i de la placeta de Sant Pere. Hom recordava encara a les darreries del segle XIX, per
haver-se trasmès oralment a les diverses generacions d’avantpassats, el violent tràngol que hi hagué la nit del 25 de gener de 1740, que va arrambar amb
tot el que hi havia davant el litoral guixolenc, i que s’ha conegut popularment
com a la “llevantada de Sant Pau”.
Cent anys després, durant la matinada del 22 al 23 de desembre de 1840, un altre fort temporal acompanyat de vent i pluja va enderrocar
diverses teulades, xemeneies, i parets de tanca, i malmeté la pujada dels habitages de la placeta de Sant Pere. Les onades arribaren aquell dia
fins a la plaça de la Constitució i carrer Major (actuals plaça del Mercat i carrer Anselm Clavé), i feren desaparèixer el camí d’anar a la pedrera. Catorze anys després, com a conseqüència d’una esllavissada de pedres durant un fort aiguat, la font coneguda com de la Pedrera va ensorrar-se el dimecres de Cendra de l’any 1854.
Per tal d’evitar aquests continuats desperfectes, els hisendats Antoni Carreras, Josep Carbó, Josep Pla i Josep Civils varen adreçar-se a les autoritats municipals el 26 de maig de 1859, en nom i representació “de un considerable número de vecinos y en el de muchos de sus compañeros residentes en Barcelona y América”, a fi que se’ls autoritzés de construir una carretera des de la Pedrera fins a la punta de l’oest. Així, per
a fer front a aquelles despeses, comptaven amb la quantitat recaptada, fruit d’una suscripció popular que en aquells moments encara restava oberta, tant a Sant Feliu com a la ciutat de Barcelona i a diversos punts del continent americà. Demanaren, doncs, que l’Ajuntament els
donés permís per a començar i acabar l’esmentada carretera “que tenga principio desde la Pedrera hasta la extremidad de Poniente”.
Aquest és, sens dubte, l’origen del primer traçat mínimament ordenat del que avui coneixem com a passeig del president Josep Irla, ja que, a
la sessió municipal del 3 de juny d’aquell mateix any, la corporació local va acordar d’autoritzar les obres, tot condicionant-les “a dejar completamente expedito y libre al tránsito el acarreo de piedras de los picapedreros de la població”.
A final de l’any 1861, el guixolenc Joan Ribot va sol.licitar d’edificar un habitatge al carrer de la Pedrera “en el camino que conduce a las
Canteras”. Pocs dies després, al ple del 20 de novembre, el consistori municipal va determinar que, assabentats que l’arquitecte provincial
Martí Sureda donava plena potestat a l’administració local per a decidir la seva l’alineació, es nomenà els mestres de cases Narcís Cúbias i
Josep Pascual i Molins, perquè estudiessin en detall aquest assumpte. L’encàrrec en qüestió era del tot precís: establir bonament l’alineament
del nou vial a partir de la plaça del Raig, avui de Ferran Agulló.
En data 24 de gener de 1862, l’Ajuntament va concedir la llicència amb la condició que l’interessat i els veïns confrontants havien de construir al seu càrrec una “riba sólida de piedra y cal” per a la conducció de l’aigua de la riera del monestir al mar. Tanmateix, haurien d’aixecar
la paret des del pla del terreny, per a la formalització del camí de la Pedrera, uns tres pams i mig (0,75 m). Alhora, es va resoldre que el nou
carrer tindria trenta-cinc pams lliures per al trànsit (7 m) i, un cop s’hagués construït la margenada i el mur per a la conformació del vial, la
comissió encarregada assenyalaria la línia que prendrien els habitatges.
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Aquesta decisió, però, va comportar que els veïns Josep Basart i Josep Barraquer, recorreguessin administrativament contra aquella deliberació en no poder– segons ells- sufragar la part proporcional de les despeses.
Malgrat que les obres del nou mur s’iniciaren tot seguit, la corporació local s’adonà ràpidament que, si volia assegurar fermament el camí d’anar a les Pedreres, havia de participar en aquestes obres. Per això, a la sessió de l’11 d’abril de 1862, s’acordà que una part del producte resultant que es consignaria de la venda dels terrenys de domini públic, amb l’avançament dels terrenys particulars dels carrers del Mar i dels Arbres
(rambla Vidal), aniria per a finançar la construcció “del muro de la carretera de ir a las canteras en la parte de Poniente de la Playa”.
L’any 1865, els llogaters de la pedrera Josep Basart i Bartomeu Gispert demanaren a l’administració local que els delimités el punt del paratge “donde en lo sucesivo puedan continuar arrancando piedra para los edificios de esta Villa y no perjudicar intereses de la propiedad o persona alguna”. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Sant Feliu va inscriure oficialment davant el notari Josep Maria Llinàs, en data 17 de setembre de 1867, i en un acte de possessió “pacífica y continua adquirida en tiempo immemorial”, previa anotació preventiva que s’havia realitzat
en 12 d’octubre de 1864 al registre de la propietat, tota una finca improductiva d’una superfície d’uns 16.000 m2, on s’emplaçava una pedrera. Alhora, s’inventarià l’aigua que en menava, que provenia d’una antiga font esfondrada per un aiguat.
Un fet puntual vingué a millorar aquest aspre paratge que amb el temps esdevindria del tot determinant. El mes de juliol de l’any 1875, Antoni
Romaguera va demanar d’instal.lar a la platja de la Pedrera unes casetes per a banys, davant mateix dels illots de la Galera i Santa Rosària.
Aquesta concessió, autoritzada per al mes de juny de l’any següent, seria millorada pel mateix promotor el 1882 en construir un balneari –d’obra i fusta- que limitava amb el carrer de Tetuan. En data 30 d’agost d’aquell any, la corporació local va determinar que la línia en qüestió
havia de seguir la continuació del carrer de Tetuan, a partir de la casa número 11, propietat d’Isabel Albertí, amb una recta de 167,80 metres,
fins a la roca del “morro fort”. Des d’allí, i prenent un angle obtús a 15,30 metres, la línia arribava a una altra roca per on havia de prolongarse el nou terraplè i mur del carrer de Tetuan.
Onze anys després, els propietaris d’aquest primitiu balneari l’industrial surer Roc Sala i Oliu i el comerciant Baldomer Ribot, varen demanar
llicència per a construir un nou establiment que millorés la qualitat d’aquell servei. Per aquest motiu presentaren un projecte signat per l’arquitecte Guitart, que preveia una construcció d’obra, amb vuit dependències individuals i banyera climatològica, que embelliria el final del
carrer de Tetuan, just a l’inici del camí de la Pedrera.
No obstant això, la problemàtica i la perillositat d’aquella activitat provocava força ensurts a qui gosava passejar per aquells environs. Així ho
narrava el setmanari El Puerto del 6 de maig de 1895: “Desde muchos años, todos preveemos una catástrofe en la Pedrera antigua. La piedra
se extrae en la parte baja, excavándose la base en aquella inmensa mole, de suerte el día menos pensado habrá un desprendimiento que puede
sepultar a los infelices canteranos que allí trabajan”. Dos mesos abans, l’antiga font de la Pedrera, que havia desaparegut ensorrada per un
temporal d’aigua, vent i pedres, va tornar a aparèixer en excavar-se un tram d’aquest sector, i tornà a brollar amb intensitat i abundància.
Sens dubte, la part de camí o passeig de Tetuan que anava fins a la punta de Garbí estava condemnada a quedar pràcticament en l’oblit per
part de l’Ajuntament. Tal vegada l’excessiu import que comportava urbanitzar aquest vial el feia més que inviable. Només en casos ineludibles
el consistori li dedicava recursos urgents. Aquest va ésser el cas de l’arranjament del pont vell de Tetuan, mig desballestat per la caiguda de
nombrosos rocs de la muntanya, i que seria reconstruït el mes de maig de 1905.
Haurien de passar encara uns quants anys perquè aquest immillorable punt de la ciutat tingués el tractament adequat. Finalment, amb l’arribada de l’hisendat barceloní Pere Rius i Calvet, a les darreries del segon decenni del segle XX, s’emprengué la urbanització del paratge de Sant
Elm. En pocs mesos, Pere Rius va comprar gairebé la totalitat de la muntanya del Castellar, incloses les finques de l’ermita i Vista Alegre, així
com diverses cases del Raig, can Malionis –on fixaria la seva residència- i els antics banys d’en Baldomero.
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L’estiu de l’any 1919, començaren les obres d’explanació d’una carretera que conduïa fins a la finca Malionis, que era el punt inicial d’aquella
urbanització. Poc després, Rius va adreçar-se a l’Ajuntament per comunicar la intenció d’urbanitzar aquell sector, mitjançant una còmoda
carretera i diversos ramals secundaris, i de fer-hi arribar la instal.lació d’aigua potable i electricitat per a poder construir-hi xalets. Demanà,
alhora, l’autorització per travessar una finca municipal, un xic més amunt de l’edifici dels banys i, d’aquesta manera, procedir immediatament
a la construcció d’un tram de carretera per a convertir aquell espai en un formós passeig.
No cal dir que la corporació local va expressar la seva satisfacció per aquest projecte, tot i que va haver de col.laborar en l’ordenació i portar
a terme les reformes que va reclamar el promotor –generalment en benefici de la població- però que no deixaren de comportar importants
maldecaps per a l’administració. Així, l’Ajuntament es va comprometre a tramitar la modificació de les alineacions del carrer de Tetuan, com
a prolongació de dos primordials passeigs: el del Mar i el de nova implantació, que afectaven les cases d’aquella via urbana; la delimitació del
terreny del Comú a peu de la pedrera, i la construcció d’un mur de contenció entre la perllongació dels carrer, la platja i el banys.
Malauradament, la greu crisi laboral a inici dels anys vint, afegida a les dificultats de poder comprar les finques necessàries per a l’execució
de la urbanització, i el recurs d’alçada interposat per diversos veïns en contra de l’expedient d’expropiació de les noves alineacions del carrer,
recomanaren de posposar un cert temps aquest projecte. L’hisendat Rius tan sols realitzaria les obres d’ampliació dels banys de Sant Elm i el
canvi d’emplaçament de la font de la Pedrera; una autorització que li fou atorgada en data 16 de juny de 1920.
L’any 1923, el governador civil de la província va fallar a favor de Mercè Barraquer i Rosa Rabassa, en la tramitació d’ocupació forçosa dels
terrenys del carrer de Tetuan, en entendre que en cap moment l’Ajuntament no feia referència a la prolongació d’aquella via, precisament on
estaven situades les finques dels recorrents. Per tot això va decidir que havia d’anul.lar-se l’expedient d’expropiació “debiendo ese Gobierno,
si lo cree oportuno, hacer declaración expresa de utilidad pública del proyecto y otorgarle su aprobación”. Finalment, l’acord a què ambdues
parts arribaren amb Pere Rius, el mes d’octubre de 1924, amb les seves corresponents compensacions, propiciarà l’acceptació d’una nova alineació que desencallaria definitivament aquell projecte.
El 26 de febrer de 1925, aquest fabricant barceloní va lliurar un escrit a l’alcaldia, on manifestava la seva sorpresa en assabentar-se que el
municipi havia aixecat, l’any 1865, una acta de possessió d’uns terrenys que anaven des del camí de Tetuan fins a la punta de Garbí, precisament on preveia de construir el passeig Marítim de la ciutat jardí. Per tot això, sol.licità al consistori que li vengués o cedís els drets d’aquell
possessori, valorat en 1.980 pessetes, alhora que s’obligava a respectar el pas públic del camí fins a la punta de Garbí, mentre no s’acabés el
nou passeig que havia de substituïr el vell senderol de Tetuan.
L’Ajuntament hi va accedir a la sessió municipal del 30 d’abril de 1925, en
reconèixer que constituiria una millora important per a la imatge de la ciutat.
Tanmateix, el projecte resultava força acceptable en vista de la seva amplada,
evitava els costeruts pendents i se situava el més a prop possible del mar. Una
de les seves clàusules, però, incidia que “en la parte de paseo que mira al mar
no podrá levantarse estorbo alguno que prive la vista del panorama marítimo”.
De fet, Pere Rius havia de construir dos passeigs: el superior, que bàsicament
és l’actual traçat del Passeig Marítim del President Irla, i un d’inferior que sortia dels banys de Sant Elm, just a tocar la font, vorejava les roques i s’unia amb
el passeig superior, a l’alçada de l’actual mirador i enfront de “Sa regana”; més
o menys per davant dels actuals xalets números 124-152. D’aquesta manera, la
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conformació de la miranda no és res més que el punt de connexió on havien d’enllaçar les dues vies, tot i que desconec el motiu pel qual es
deixà de fer el passeig inferior. El cert és que l’administració local havia previst la disposició, en la cessió dels terrenys municipals, que, mentre no es finalitzessin les obres de construcció del passeig, no es podria prendre possessió dels drets d’aquella alineació, encara que hom precisava que “el adquiriente podrá principiar y terminar las obras del paseo a su conveniencia”.
L’any 1926, Rius va tornar a adreçar-se a la corporació per comunicar-li que, per tal de poder construir el passeig Marítim, aprovat en data
30 d’abril de l’any anterior, havia de desviar una part de l’antic camí de Tetuan i habilitar-ne un de nou, concretament on havien d’emplaçarse els actuals xalets “Llevantina”, “Roquimar “ i “Mediterrà”. L’Ajuntament hi està conforme sempre i quan el nou traçat esdevingués de caràcter públic, mentre no s’acabés el passeig Marítim en projecte. Fou a partir d’aquest any, doncs, que Pere Rius va cedir la promoció privada de
la urbanització i els seus xalets a l’empresari d’origen guixolenc Joaquim Rodríguez i Barrera, que havia fet fortuna a Fernando Poo.
Immediatament s’iniciaren les construccions d’uns esplèndids habitatges al cim d’aquell turó sota la direcció tècnica del seu fill, l’arquitecte i
urbanista Josep Maria Rodríguez i Lloberas.
Per la seva banda, Pere Rius va continuar finançant les obres d’urbanització dels vials generals, com l’encintat i la il.luminació (1927), amb la
col.locació de 46 fanals al nou passeig i 6 al carrer de Tetuan, amb un cost superior a les onze mil pessetes. Aquest mateix any, l’arquitecte
Rodríguez va mostrar-se completament en desacord sobre els molts compromisos contrets i interessos creats en aquest paratge. El més greu
–segons ell- era el conveni que obligava a la construcció d’un tram de nou passeig marítim, que anava des del banys fins a l’enllaç dels xalets
edificats: “al meu entendre –escrigué en un article aparegut al setmanari Avi Muné del 18 de juny de 1927- no deuria fer-se mai, si no es vol
destruir per sempre la bellesa d’aquell conjunt de roques tan escaient”. Fou aquesta declaració la que va fer decidir el senyor Rius de no
emprendre la construcció del passeig inferior, precisament el que havia de designar-se amb el seu nom i cognom? Tal vegada hom pugui
deduir-ho així.
L’any 1930, aquest promotor va vendre les seves accions a una immobiliària de la ciutat comtal, que continuà construint les obres engegades
per Rius i Calvet. Certament, aquells treballs de consolidació del passeig inferior haurien malmès , en part, la bellesa natural d’un bonic tram
de costa guixolenca, però alhora ens haguessin salvat d’acceptar la pèrdua d’un espai patrimonial de la ciutat, amb l’edificació d’un desafortunat bloc d’apartaments anomenat Club de Mar.
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Amb anterioritat a la designació oficial de passeig marítim del president Irla, aquesta via
era coneguda en els seus orígens com a camí i carretera d’anar a la Pedrera, en plaçar-se en aquest paratge la pedrera municipal que subministrava material als constructors de la vila. Aquesta definició estigué vigent fins al principi dels anys seixanta del segle XIX, en què la victòria aconseguida per les tropes comandades pel general Prim, amb un batalló de voluntaris catalans i altres forces de l’exèrcit destinat a l’Àfrica, conqueriren la ciutat de Tetuan el 4 de febrer de l’any 1860. A la nostra població se celebraren nombrosos festejos per la presa d’aquella
plaça africana. L’Ajuntament, fins i tot, il.luminà el passeig i algunes cases en homenatge als valents catalans que havien lluitat heroicament
contra les forces de Mulay-el-Abbas. A la sessió del 10 de febrer d’aquell any, l’alcalde va presentar les despeses de la improvisada il.luminació “en el acto de recibirse la fasta nueva de la toma de Tetuán”, que comportà un total de 212 rals i 50 cèntims.
Fou a partir d’aleshores que hom començaria a identificar un carrer amb el nom de Tetuan (actual passeig de Rius i Calvet). Malgrat haver cercat acuradament la data de l’acord d’aquesta designació, no l’he trobada consignada a cap sessió de la corporació. El cert és que la primera
vegada que surt grafiat el nom de Tetuan als Manuals d’Acords municipals és a la sessió de l’11 de juny de 1865, quan el matrimoni format
per Joan Baptista Julià i Teresa Soler demanà de construir una casa “en un terreno designado por D. José Maria Barraquer de Barcelona, sito
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Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat de
Catalunya a l’exili.

en el territorio del Raig, contiguo al camino que conduce al Paseo de Tetuán”. D’aquesta manera,
hem de situar-ne l’oficialització entre el mes d’abril de l’any 1862, concretament quan el consistori va decidir de contribuir econòmicament a la construcció del mur del camí de la Pedrera –encara no era anomenat passeig o carrer de Tetuan- i l’11 de juny de 1865.
Curiosament, quan l’arquitecte Guitart va confeccionar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897), a la relació de vies urbanes que s’annexà a la memòria del projecte tan sols figura inventariat el carrer de Tetuan (entre els banys d’en Baldomero i el passeig del Mar), però res no s’esmenta del seu passeig. En canvi, al parcel.lari número C-7 dels plànols del pla general, hom va retolar
i denominar com a vial a executar el “Paseo de Tetuán”, que començava a l’edifici dels banys i arribava fins a les Planetes.
Amb l’inici de les obres d’urbanització de la muntanya de Sant Elm per part de Pere Rius i Calvet,
després de les corresponents cessions de terrenys i canvis d’emplaçament de l’antic traçat del camí
de Tetuan, així com de la construcció del nou passeig superior i el projecte de l’inferior, es començà
a designar-se indistintament i a partir de l’any 1925, passeig de Tetuan i avenida o passeig Marítim.
Els nous xalets bastits al capdamunt d’aquest paratge sol.licitaven la llicència d’obres amb l’adreça
de la urbanització de Sant Elm.
Durant el llarg període d’anys que van des de 1925 fins a 1966 aquesta via urbana va ésser coneguda
com a passeig Marítim o pujada de la muntanya de Sant Elm. No seria fins a la sessió municipal del 21
de gener de 1966, que l’Ajuntament va decidir de regular una denominació un xic enrevessada, atorgant-li finalment el nom de passeig Marítim. Amb
l’atemptat, però, en què trobà la mort el cap del govern espanyol almirall Luis Carrero Blanco (Santoña 1903-Madrid 1973), el mes de desembre de
l’any 1973, aquest passeig va passar anomenar-se “Paseo Marítimo del almirante Carrero Blanco”.
Malgrat el parell de denominacions oficials atorgades en tan pocs anys, aquest passeig encara hauria de designar-se de dues maneres diferents. Així, en retornar el període democràtic al nostre país, la nova corporació guixolenca va acordar, al ple del 31 de maig de l’any 1979, de
canviar el nom de sis vies urbanes de la ciutat; entre elles hi hagué la substitució del “Paseo Marítimo del almirante Carrero Blanco”, que hom
titulà novament passeig Marítim.
L’any 1981, en traslladar-se les despulles de Josep Irla i Bosch, president que fou de la Generalitat de Catalunya a l’exili (1940-54) al cementiri
civil de Sant Feliu, es va crear una comissió local d’homenatge al tercer president. Entre els diversos actes que es realitzaren hi va haver l’acord
consistorial de 17 d’octubre d’aquell any de designar l’actual passeig Marítim amb el nom complet de passeig Marítim del President Irla.
Josep Irla i Bosch (Sant Feliu de Guíxols 1876-Saint Raphael, França, 1958). Polític. Fill d’una família obrera de la vila, el seu pare, Josep Irla
i Rovira, federal de cap a peus, regentava una taverna al carrer de l’Algavira coneguda com a Cal Romaguer. Allí, tant el seu fill Josep com els
seus dos germans, Francesc i Nicolau, ajudaven en la feina familiar en els moments de més garbuix, servint algun refresc, remenat o got de
vi. La seva infantesa, però, no fou gaire diferent de la dels altres nois de l’època. Estudià en una escola laica de forta inspiració republicana i,
de més jovenet, ho féu a l’escola d’Arts i Oficis de la població. Entrat en la majoria d’edat, Josep Irla va obrir un petit obrador per a la fabricació de taps de suro que, amb esforç i dedicació, es convertiria en una pròspera i important empresa.
Malgrat l’intens treball, Josep Irla no perdé mai de vista els ideals polítics que tant havia admirat del seu pare. Ambdós estructurarien el Centre
Republicà Federal Català de Sant Feliu, d’acord amb el seu lema “Catalunya lliure, socialment justa, republicana i federal”.
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Entre els anys 1906 a 1910, Josep Irla va haver de presidir l’alcaldia guixolenca amb caràcter accidental; un període que hom reconeix com
a força positiu per als interessos de la població. L’any 1909, l’Ajuntament va poder elegir democràticament la seva alcaldia, que va recaure per unanimitat en el mateix Irla. Malauradament, la difícil situació política que travessava el país es veié reflectida a Sant Feliu amb
importants aldarulls que crisparen la ciutat. L’assenyada actuació d’Irla durant les revoltes dels treballadors contra diversos burgesos pot
ser qualificada d’exquisida mà dreta, sense deixar-se influenciar per la intolerància i postures extremes d’uns i altres. Malgrat tot, pocs
mesos després, Josep Irla fou cessat pel governador civil, tal vegada per haver-se mostrat dialogant i conciliador amb les dues parts en
discòrdia. Aquest fet, però, no l’apartà pas de la vida política quan tot just començava; ans al contrari, n’eixí encara amb més força i empenta.
L’any 1911, Irla va ser designat membre de la Diputació de Girona, en pertànyer al Comitè Comarcal de la Unió Federal Nacionalista
Republicana (UFNR), càrrec que va detenir entre els anys 1913-21. Durant aquest temps va formar part com a conseller de la Mancomunitat
de Catalunya, treballant en diverses comissions dedicades a tasques relacionades amb la cultura, economia, ensenyament i obres públiques,
sota la presidència de J. Puig i Cadafalch.
Josep Irla va haver de compaginar les tasques de la política amb els deures de la seva empresa surera. Fins i tot, amb els anys, es convertiria
en consignatari de transports marítims, amb goleta pròpia, que realitzava setmanalment la ruta Sant Feliu-Barcelona-Sant Feliu.
En temps de la República, Josep Irla fou comissari delegat de la Generalitat a Girona (1931) i diputat al Parlament català (1932) per Esquerra
Republicana de Catalunya, a la qual s’havia adherit el Centre Republicà Català. L’any 1931 li va ser proposada la conselleria de Governació,
però la seva delicada salut el va fer renunciar a tan alt càrrec. Nomenat poc després director general del ministeri d’Indústria i Comerç del
govern de la República a Madrid, retornà tot seguit a Catalunya, on passà a ocupar la direcció general d’Assistència Social.
Durant la guerra civil espanyola, Josep Irla va desenvolupar diverses tasques dins el Departament Català: conseller delegat de Sanitat i
Assistència Social; sots-secretari de Cultura, i director general de Patrimoni i Rendes. El mes d’octubre de l’any 1938 va ésser escollit president del Parlament de Catalunya.
Cap al final d’aquella guerra, Josep Irla va travessar la frontera i s’endinsà cap a terres de França. Era el 28 de gener de 1939, i el polític guixolenc comptava seixanta-dos anys. S’establí inicialment a Ceret, on intentà subsistir –juntament amb la seva família- emprant els seus coneixements de la indústria del suro. En esclatar la Segona Guerra Mundial (1939-45), el president Lluís Companys va ser detingut per la Gestapo
alemanya, lliurat a les autoritats franquistes i afusellat al castell de Montjuïc, després d’un sumaríssim consell de guerra. Fou aleshores que
tota la responsabilitat del Govern de la Generalitat a l’exili va recaure en el guixolenc Josep Irla i Bosch. Així ho estipulava l’Estatut de
Catalunya: en faltar el president de la Generalitat, s’erigia com a president interí de la Generalitat de Catalunya el president del Parlament.
Entre 1940 i 1954, Josep Irla fou la màxima representació institucional catalana a l’exili. Formà un govern de personalitats (1945-48) de les
quals destacaren Pompeu Fabra, Pi i Sunyer i Rovira i Virgili. Durant aquests catorze anys, Irla va promoure diverses actuacions davant els
canals internacionals, per denunciar la greu situació dels drets catalans, menyspreats pel govern de Franco. Adreçà en nom de Catalunya un
Memoràndum a l’ONU l’any 1946, i creà un seguit de Delegacions Catalanes a països americans per tal de relacionar-se entre si.
L’any 1954, Josep Irla va decidir, per raons de salut, de renunciar al càrrec de President de la Generalitat. El substituí Josep Tarradellas, que poc
temps abans havia estat nomenat Conseller Primer. Josep Irla i Bosch va morir el 19 de setembre de 1958 a Saint Raphael (França). Hom l’ha
considerat –des de sempre- un polític honest, dialogant i sense ambició personal. Des de l’any 1981, les seves despulles reposen a Sant Feliu
de Guíxols, després de rebre honors oficials a Barcelona, al Palau de la Generalitat i a la Casa Consistorial de la nostra ciutat, amb la presència als actes dels màxims representants de les institucions catalanes.
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Nom del carrer:

Prior, del

Inici: placeta de Lluís Esteva i Cruañas. Final: sense sortida.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,50 m. Al final: 3,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Monestir.
Llargada del carrer: 13 m. Amplada del carrer: 2,20 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1897.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Dins el conjunt del
Raval del Monestir o de la Riera (1360-1897).
Llibres d’esposoris parroquials: Raval del Convent, Monestir o de la Riera (1670-1766).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: estructurat com a carrer secundari i sense
sortida dins del Raval del Monestir, molt probablement als segles X-XI.

Configuració urbanística: Petit carrer sense sortida que limitava amb l’horta de dalt del
monestir benedictí. Hom creu que ja s’havia estructurat dins del primitiu nucli guixolenc, cap a l’inici del segle XI (vegeu, per al conjunt del seu desenvolupament urbanístic, els capítols dels carrers
Jecsalis, Monestir i travessia de la Riera).
Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer del Prior, anomenat
d’aquesta manera a l’expedient del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu de l’arquitecte Guitart,
fa referència al superior d’una comunitat religiosa –en aquest cas de Sant Feliu- de categoria inferior a l’abat, i que tenia un càrrec d’administració espiritual dins de la comunitat.
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Nom del carrer:

Provença, de la

Inici: carrer de Zorrilla. Final: carrer de Velázquez
(actualment està completament urbanitzat fins al carrer de Caimó).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 15,78 m. Al final: 16,91 m.
Carrers que hi conflueixen: Caimó
Llargada del carrer: actualment 140 m (totalment urbanitzat 215 m).
Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: març de 1901.

Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona d’eixample del Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte municipal General
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Guitart i Lostaló (1897). Aquesta via urbana, bàsicament dissenyada per estructurar les illes constructives del sector nord-est de la població,
pretenia unir l’eix viari d’àmbit intercomarcal, format per la carretera provincial de Girona, amb la ronda de circumval.lació del general Collell.
La seva urbanització parcial ha provocat que, més enllà del carrer de Caimó, no s’hagi aconseguit de resoldre urbanísticament el tancament
de la zona urbana oest, que ha de configurar-se amb la disposició dels carrers Provença-Rosselló-Velázquez-Creu d’en Burch, precisament en
un dels pocs sectors ben situats de la ciutat.

Origen i significat del nom del carrer: La designació de carrer de la Provença, inventariat dins el conjunt de noves designacions
per a les vies urbanes del Pla Guitart, fa referència al regne i comtat del país occità que es formà arran de la disgregació de l’imperi carolingi. Al segle XI, hi restà consolidat un poder central que hom conegué com el del marquesat-comtat de Provença, que fou possessió catalana
i tolosana. La marca de Provença comprenia tres províncies eclesiàstiques: Al.les, Ais i Embrun. Jofre I de Provença, mort el 1063, va ésser l’avi
de la comtessa Dolça I, muller del comte Ramon Berenguer, III de Barcelona, que inicià la segona dinastia comtal de la Provença.
Actualment forma part de la divisió administrativa francesa de la regió Provença-Alps-Costa Blava.

Nom del carrer:

Puig, Baixada del

Inici: carrer de la Lluna. Final: carrer Nou del Garrofer.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,46 m. Al final: 20,49 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sol
Llargada del carrer: 81 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
com a carrer del Puig per l’administració local i de l’Estat al cadastre
extraordinari de guerra del 9 d’octubre de 1836. Identificat concretament
com a baixada del Puig al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.
Restituït al cens de veïns de l’any 1924.
Altres denominacions: Puig Marí (s. XV); Puig (1716-19); Puig d’en Patxot
(inici s. XIX); baixada del Puig (1858-97); carrer Penitència (1897-1924)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: primer terç del segle
XIX.
Construccions característiques: safareigs públics (1910). Tècnic: General Guitart i Lostaló, arquitecte. Edificis industrials: Fàbrica
Ribot (1929). Propietari: Maties Ribot i Xatart. Tècnic: J. Reig, aparellador.

Provença, de la + Puig, Baixada del

P

Configuració urbanística:

La disposició urbanística de l’actual baixada del Puig va començar a estructurar-se a partir del primer terç
del segle XIX, precisament a l’ombra de la fortificació militar del Puig, bastida l’any 1835 durant la primera guerra carlina. Amb anterioritat a
aquesta actuació, hom considerava l’esmentat lloc un xic allunyat del centre urbà, tot i que pels volts del darrer quart del segle XVIII ja s’havia iniciat el desenvolupament constructiu dels carrers de Sant Domènec –a partir del de la Rutlla- i de la Penitència, que s’enfilaven constructivament en direcció al nord.
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Quan, a començament del segle XVIII, es va redactar l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729, s’inventariaren una sèrie
de peces de terra cultivada en “lo lloc dit al Puig”, on se sembrava “mestall, faves i llegums en any per altre y se cullen tres quarteres a raó de
quatre per una y un any per altre”, situant aquest paratge a una distància de 300 passes de la vila.
L’increment d’edificacions que va experimentar la nostra població durant el primer quart del segle XIX, especialment en la seva banda nord i
que definiria el traçat de les vies Nou del Garrofer, Penitència i Sant Domènec, així com els trams parcialment oberts dels carrers dels Metges,
Lluna, Sol, Sant Martirià i Santa Magdalena, configuraren urbanísticament l’origen d’aquest nou sector.
L’any 1833 s’inicià la primera guerra carlina. Sant Feliu va patir –dos anys després- la irrupció de les faccions partidàries a la successió de
Carles Maria Isidre, que crearen el pànic entre els guixolencs. Aquest fet seria determinant per a consolidar unes fortificacions que defensessin el vilatge d’un atac de les partides carlines. Bàsicament, les obres de protecció anaven encaminades a tancar les entrades dels carrers més
llunyans, amb parets de pedra i calç amb una alçada de 3,20 metres. Així, el 8 d’octubre de l’any 1835, el regidor tercer Gerònim Roig, que
aleshores feia les tasques de conseller degà, va proposar que, a més de les fortificacions que s’havien assenyalat, era del tot indispensable per
a la defensa de la vila “ser más extensivo; a saber la torre Puig y Fortim”, proposició que fou acceptada per unanimitat.
Hem de creure, doncs, que en aquest paratge hi havia una torre o edificació plaçada amb molta anterioritat, probablement un molí de vent,
tal com s’esmenta en l’acord municipal. Hom pot deduir-ho així si s’estudien amb prou deteniment tres documents gràfics confeccionats al
darrer terç del segle XVIII: el plànol de la badia guixolenca realitzat pel servei cartogràfic de la marina francesa (1770), el Plano del fondeadero y villa de S. Feliu de Guíxols, levantado por orden de S. Mag., el 26 de juny de 1783, i el dibuix de la nostra població procedent de l’arxiu de
Simancas (1787). En les tres il.lustracions s’aprecia perfectament aquesta construcció, per bé que es va anar reformant convenientment i hom
l’adaptà per a l’ús militar.
Quan a Sant Feliu es va realitzar el cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858, aquesta via urbana comptabilitzava tan sols dues cases, i pràcticament no tindria cap incidència fins a final d’aquell segle.
Amb l’esclat de la tercera i definitiva guerra carlina a principi del decenni dels anys setanta (1872-76), la nostra vila va esdevenir altre cop una
plaça fortificada. El fort del Puig va tornar a ser un baluard per a la defensa de la població, tot i que, quan aquest conflicte va finalitzar, l’edificació resultà un greu obstacle per a l’ordenació urbanística del sector. De fet, aquest fortí i tota l’extensió que comprenia el Puig Marí –llevat de les finques que s’havien anat segregant a partir de l’últim terç del segle XVIII- pertanyien per herència testamentària a Fernando de
Moradillo i Patxot, veí de Girona, però amb evidents arrels guixolenques per part dels seus avantpassats. Malgrat que les obres de defensa i
manteniment de l’esmentat recinte defensiu anaven a càrrec de la Junta de Fortificacions i, per extensió, del municipi, la propietat on s’emplaçava era de la família Patxot.
En data 27 de juliol de 1875, Fernando de Moradillo va adreçar una instància a l’Ajuntament on demanava que se li abonessin els lloguers
pendents des del mes d’octubre de l’any 1851 “de toda aquella casa y terreno rocal conocido por el Puig, por servir todo ello para defensa de
la Villa desde el año 1835”. Així, la quantitat total que reclamava a l’administració local era la de 433 lliures catalanes, equivalent a 18 lliures
a l’any.
Sembla que, per una o altra raó, la corporació municipal no volia satisfer el deute amb la propietat i, d’aquesta manera, ho féu saber a
Moradillo a la sessió del dia 29 de juliol “para que deje de hacer nuevas reclamaciones”. Poc temps després, la Comissió Provincial i el governador civil varen obligar a l’Ajuntament a pagar el dèbit contret amb Fernando de Moradillo, acatament que hom acordà al ple municipal del
9 de setembre de 1875, “sólo por la obediencia debida a una Autoridad superior, si bien se ve en la imposibilidad de hacerla efectiva de momento, por no estar consignada en el presupuesto”. Aquesta evasiva va ser contestada pel governador, que va disposar que la partida es podia
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transferir al capítol dels imprevistos del mateix exercici, o bé en el proper any econòmic; un compromís que el consistori va resoldre de pagar
del pressupost del 1876.
L’any 1883, aquest propietari va exposar a l’Ajuntament que, vist el poc benefici que li produïa la finca i fort del Puig –aleshores hom pagava
48 pessetes anuals en concepte d’arrendament- desitjava urbanitzar tot aquell sector, cedint sense cap tipus de indemnització els carrers que
s’haguessin de configurar amb la nova ordenació. Anteposava, però, la seva actuació a la decisió més beneficiosa per al municipi, per si aquest
volia continuar mantenint la fortificació en règim de lloguer, o bé adquirir la seva propietat per un preu de mig ral el pam quadrat.
A la sessió municipal del 21 de març, l’alcalde i regidors varen acordar que la particular conformació d’aquella edificació, aleshores envoltada
de noves construccions, limitava molt la protecció dels seus habitants en cas de guerra “toda vez que sería una defensa casi inútil y por lo
mismo muy distinta de la del año 1835, que fue cuando se construyó aquel fuerte y posteriormente en la guerra de 1873, que no existían tantos edificios construidos en aquellos alrededores”. Per tot això es va decidir que no hi havia cap inconvenient per finalitzar el lloguer del fort
del Puig, i poder disposar la propietat de la manera que ho cregués més adient, sempre i quan la venda de les seves pertinences o “despojos”
es fes mitjançant pública subhasta.
Finia d’aquesta manera l’ús d’aquell baluard que havia identificat, durant molts anys, la zona del Puig. La nova reordenació, lliure d’entrebancs,
va poder distribuir-se urbanísticament amb la prolongació dels carrers dels Metges, Lluna i Sol, projectats per l’arquitecte Guitart l’any 1897,
encara que a la pràctica necessitaria diverses actuacions constructives per tal de superar, en part, el turó del Puig, o solucionar-ho amb la formació d’escales d’accés.
Entre 1895 i 1910, aquesta via urbana va quedar estructurada segons el que preveia el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu. El mes de
desembre de 1895, Teodor Mascort va demanar de construir una fàbrica acantonada als carrers Nou del Garrofer, baixada del Puig i Sol. I,
durant el mes de gener de l’any 1898, aquest mateix industrial es va oferir a contribuir amb 1.500 pessetes a les obres de desmunt que havien
d’adaptar les rasants dels vials que confluïen al Puig.
Durant els primers anys del segle XX, hom decidí de construir uns safareigs públics, per tal de poder rentar la roba “procedente de atacados
de enfermedades infecciosas”. Això es va aprovar a la sessió plenària del 24 de maig de 1904, en uns moments que l’epidèmia de xarampió
començava a fer estralls entre la població ganxona. Una setmana després, s’aprovà la construcció dels safareigs, malgrat que no es decidiria
el seu emplaçament definitiu fins quatre anys més tard, concretament a la sessió del 6 d’agost de 1908. D’aquesta manera l’industrial taper
Generós Pascual va vendre un solar de 15.000 pm2, situat entre els carrers dels Metges, Lluna i baixada del Puig, per un preu de 7.954 pta.
L’arquitecte Guitart fou l’encarregat de projectar l’edificació, que va valorar en un total de 12.588,85 pessetes, i que seria construïda pel mestre de cases Joan Darder.
Aquesta obra pública que des d’aleshores identificaria el sector del Puig va ser lliurada definitivament el 25 d’abril de 1911. A partir d’aquells
moments, l’Ajuntament guixolenc va prohibir de rentar la roba a la riera del monestir “desde el mar en todo el trayecto que dicha riera atraviesa la població”; un impediment que es faria oficial a la sessió del dia 2 de juliol de l’any 1912.
La particular situació d’aquesta barriada, allunyada del nucli comercial de la vila, va fer néixer, en aquella època, un espontani mercat de
queviures -verdures, llegums i peix- que diàriament era instal·lat a les voreres. El seu emplaçament el formaven els actuals trams dels carrers
Nou del Garrofer (entre la baixada del Puig i Santa Magdalena), on se situaven les verdulaires o pageses, i una part de la seva cantonada
oest (davant l’antiga taverna de ca l’Esclop i el carrer de Santa Magdalena) amb les peixeteres. No cal dir que gairebé tot el veïnat i, fins i
tot, gent de més lluny, solia anar-hi a comprar. Aquesta -diguem-ne- llotja a l’aire lliure, hom la coneixeria popularment com al mercat del
Puig.
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Interior dels safareigs públics del Puig (1910).

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de l’actual baixada del Puig fa
referència a l’antic nom que identificava aquest turonet des d’antigor. Segons Ernest Zaragoza, hi havia
un molí de vent per a moldre blat. L’any 1442, l’abat del monestir donà llicència a Nicolau Madrenys,
mercader de la vila, per a construir-lo en el lloc anomenat Puig Marí.
Quan, a principi del segle XVIII, es va realitzar l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), es varen
inventariar tot un seguit de peces de terra campa i vinya al paratge “el Puig”. D’acord amb aquest cens
el propietari d’aquelles finques era el reverend Tomàs Puig. Per la diversa documentació notarial consultada a l’Arxiu Històric de Girona, podem saber que cap als anys 1780-90 el guixolenc i alhora mestre de cases Martirià Juera era el procurador i únic responsable de les segregacions i vendes que es
feien al Puig Marí, com a representant legal de Cosme Patxot, negociant i hereu “d’un altre Cosme
Patxot, son oncle”. Fou aleshores quan l’administració pública va començar a identificar aquest indret
–a començament del segle XIX- com a “Binyeta den Pla o Puig”, “Vinya d’en Pla i Puig d’en Patxot”
(1822), Puig Marí (1826) i carrer del Puig (1836), tot i que no se li afegiria el nom complet de baixada
del Puig fins al cens d’edificis del 27 de febrer de 1858.
Malgrat que aquesta designació era ja oficial en redactar-se el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897), aquesta via urbana va ser inclosa dins la prolongació del carrer de la Penitència, que aleshores es disposà des de la Rutlla fins al Nou
del Garrofer. D’aquesta manera desapareixia, incomprensiblement, la denominació de baixada del Puig i, malgrat que els plànols oficials no es
varen rectificar, el nom popular va prevaler sobre aquella discutible substitució. Així, tenim que, des de l’any 1898, la documentació particular adreçada a l’Ajuntament la identifica gairebé sempre com a baixada del Puig. En canvi, la corporació local va mantenir el nom de Penitència
en aquest tram de carrer fins al padró de veïns de l’any 1924, en què es va retornar a l’antiga denominació de baixada del Puig.
Nom del carrer:

P

Pujades

Puig, Baixada del + Pujades

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 38,24 m. Al final: 49,47 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Trafalgar
Llargada del carrer: 161 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1897.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

Configuració urbanística: Carrer inclòs dins l’expedient tècnic del
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), redactat per l’arquitecte
General Guitart i Lostaló. L’ordenació correspon a l’eixample urbà de recolzament a la carretera de Palamós, al sector nord-est de la població. Inicialment,
però, aquest vial estava tan sols projectat fins al carrer de Trafalgar.
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Inici: carretera de Palamós. Final: carrer de Ginebra.

Origen i significat del nom del carrer:

L’actual carrer de Pujades fa referència a un dels suposats capitans guixolencs, de cognom Pujades (Sant Feliu de Guíxols s. XVI-?), que participaren, el 7 d’octubre de 1571, a la batalla naval de Lepant. Poques coses o gairebé res
sabem de la vida d’aquest capità (?), que alguns historiadors inclouen en la relació de militars de graduació de Sant Feliu que lluitaren en aquell
combat naval, formant part de l’armada de la Lliga.
De fet, la data del seu naixement –a menys que s’hagués produït en una altra parròquia- podia haver estat anterior a l’any 1522, moment en
què hom inicià un acurat inventari de partides de baptisme i defuncions al registre parroquial de Sant Feliu. Si això fos així, el capità Pujades,
que no he trobat relacionat en cap document de l’arxiu eclesiàstic- mentre no es tractés del mariner Joan Pujades que figura com a pare de
dos infants batejats els anys 1565 i 1576, i que morí el 2 d’abril de 1611- hauria tingut una edat, en el moment de la batalla de Lepant, que
depassaria els cinquanta anys.
Costa, doncs, d’imaginar el perquè d’aquesta designació a un capità del qual pràcticament no se sap res, havent-hi en canvi tot un reguitzell de capitans de galeres, prou reconeguts i identificats en la documentació parroquial, precisament en dates posteriors a la batalla de
Lepant i que no tenen dedicat cap carrer a la ciutat: Damià Amat, Narcís Ferrer, Pere Collell, Joan Falgueras, o els Oliver, Julià, Seguer, Morell,
etc.
Només ens queda preguntar-nos si, tal vegada, aquest capità podia haver perdut la vida -talment com li va succeir a Montserrat Guardiolaen aquell temible enfrontament amb els turcs d’Alí Paixà. És aquesta la causa per la qual no es troba cap referència del seu personatge, o hem
de creure que es tracta d’aquell mariner que hom identifica amb Joan Pujades? Tal vegada hom pugui deduir-ho d’una o altra manera, a manca
d’una documentació fidedigna que confirmi o desmenteixi aquests fets.

Nom del carrer:

Rafael Aixada

Inici: carretera de Girona. Final: Hernán Cortés.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 21,10 m. Al final: 19,86 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 60 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: desembre de
1892 (edificació acantonada a la carretera de Girona).

P
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Configuració urbanística:

L’ordenació urbanística de l’actual
carrer de Rafael Aixada es troba en l’expedient del Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte General Guitart i Lostaló,
l’any 1897. La funció principal es va disposar com a vial d’enllaç entre la
carretera provincial de Girona, i els nous carrers projectats per a l’eixample
del sector noest-oest de la població, com els d’Hernán Cortés, Ramon Llull
i de Zorrilla.
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La particular situació d’aquest vial, que limitava des de l’antigor amb diverses finques i camps de conreu propietat de les famílies FiguerasMartí i Massaguer, condicionaren molt l’obertura del carrer. De fet, tan sols es varen poder definir les dues cantonades afrontant amb la carretera de Girona, en construir-hi les cases de Fermí Calzada (1892) i la de Miquel Rocosa (1928). D’aquesta manera, la urbanització definitiva no
es produiria fins a mitjan anys seixanta del nostre segle XX.

Origen i significat del nom del carrer: La designació del nom de carrer de Rafael Aixada –escrit erròniament a la relació de noms
del pla Guitart com a Abada- va ésser aprovada a la sessió del 30 d’octubre de 1896, formant part d’un conjunt de denominacions per a les
noves vies urbanes del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu. La titulació, doncs, fa referència al capità general de les Galeres d’Espanya,
amb grau d’almirall, Rafael Aixada (Cadaqués 1510-Badia de La Herradura 1562). Tot i no haver nascut a Sant Feliu, per la seva relació i
residència se’l pot considerar guixolenc.
Enrolat de jovenet en l’esquadra de Galeres d’Espanya que integrava, aleshores, els cinc regnes que la formaven, va demostrar ésser un bon
mariner i soldat disciplinat. A l’edat de vint-i-cinc anys fou nomenat capità de galera, un fet poc usual en el codi de graduacions de l’Armada
que exigia ésser, o bé descendent d’una provada família amb tradició naval, o haver demostrat la vàlua durant anys de campanya, per detenir aquesta plaça.
El fet és que Rafael Aixada comandava la galera La Francesa, que participà a les expedicions de Tunísia i Alger, al costat d’un altre intrèpid
capità general guixolenc, anomenat Miquel Boera. Curiosament, la tradició popular sobre les vides i els fets d’armes d’Aixada i Boera situa
aquests personatges en el setge d’Alger (1541), salvant el monarca Carles V de caure en mans dels berberescs.
Cap a l’any 1550, Rafael Aixada manava La Mano, que era una esquadra de 15 galeres pertanyents a la flota de Galeres d’Espanya. Amb aquest
contingent naval va lluitar en els mars d’Alborà contra els corsaris Karamani i Ali-Amhet, i va capturar onze naus als sarraïns, malgrat que va
caure ferit en combat. Aixada fou recompensat amb el comandament de la galera Capitana d’Espanya, que era el vaixell insígnia de l’Armada.
Durant els dotze anys següents va participar amb èxit en nombroses operacions navals, entre les quals destaca l’episodi a “Los Gelves”, en què
se li atorgà el grau d’almirall de mar de les Galeres d’Espanya, i que equivalia a Tinent General.
Durant els anys cinquanta del segle XVI, els noms de Rafael Aixada i el de la seva esposa Rafaela apareixen inventariats als llibres parroquials
de la nostra ciutat. Així, entre els anys 1553, 1554 i 1561, nasqueren a Sant
Feliu tres fills de l’almirall: Pere, Ponça i Joan, respectivament, tot i que
tenim constància que en tingué dos més; Antoni, que arribaria a ésser jurat
i ciutadà honrat de Girona, i Miquel, que exercí com a notari públic a
Barcelona.
Rafael Aixada morí, segons el registre de defuncions parroquial, quan “sa
affogá ab las galeras d’Espanya quant se perderent en Ponent”. Aquesta
partida de “cos present” porta data de 19 de novembre de 1562, el que significa que perdé la vida detenint l’important càrrec d’almirall de la flota.
Segons unes darreres dades de l’investigador Àngel Joaniquet, Aixada va
naufragar davant la badia de La Herradura a la província de Granada l’any
1562, on trobà la mort.

R
Rafael Aixada
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Nom del carrer:

Raig, del

Inici: plaça de Ferran Agulló. Final: travessia del Raig.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,04 m. Al final: 18,44 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 74 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cens de veïns de l’any 1826.
Altres denominacions: inclòs dins el Raval del Monestir i sector del Raig (mitjan segle
XVIII-XIX)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 6 (capitania marítima); Núms. 8, 10 i 12 .

Configuració urbanística: Cal cercar l’ordenació urbanística del carrer del Raig, en el
desplaçament constructiu que va experimentar el sector sud del Raval del Monestir, cap a mitjan segle XVIII. El seu establiment, però, esdevindria molt més lent i complicat que la que es
feia –per aquella mateixa època- al sector del Drassanal (actual Portalet), en haver d’edificarse en una topografia prou accidentada que s’enfilava, abrinadament, cap a la muntanya del
Castellar.
Amb anterioritat a aquesta data, l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el
1729, tan sols va recollir una construcció en aquest sector: una botiga situada en “dit Arrebal
de la Riera, prop del Raig, possehida per dita Petronilla Ayguavivas y Pagés, filla de Benet
Ayguavivas y Vallmanya”. Aquest comerç, plaçat davant de la cala d’en Sias– avui l’emplaçaríem prop de la plaça de Ferran Agulló- apareix
també als esborranys dels capbreus del monestir de la segona meitat del segle XVIII.
Amb l’estudi d’aquests documents que es conserven a l’Arxiu Històric de Girona, podem assegurar que el seu primer propietari fou mossèn
Miquel Favar, prevere de la vila, que va fer donació de l’establiment a favor de Francesc Llopis, en data 15 de març de 1596. Aquest, però, va
vendre dos anys després, el 26 d’agost de 1598, la botiga a Gabriel Ferro, també negociant de la vila de Tossa, que, a la vegada, la traspassà a
Joan Vallmaña el 5 de febrer de 1627. Al segon terç del segle XVII, aquest establiment era regentat amb caràcter de propietat per Maria
Pellisser, vídua d’Antoni Vallmaña, segons documentació del 3 d’agost de 1663.
L’estructuració del carrer del Raig, tal com ja he exposat, no començaria a configurar-se fins a mitjan segle XVIII. Així, al plànol que
va realitzar el servei cartogràfic de la marina francesa sobre la badia guixolenca (1770), hom pot veure aquest vial completament alineat.
Quan el mestre d’obres Josep Gallart va realitzar el Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols (1858), aquesta via urbana comptabilitzava un total de 24 cases edificades. Amb aquest primer planejament, però, no sembla pas que aquest tècnic proposés una important reordenació del sector, i tan sols es limità a grafiar una mínima alineació que permetés connectar amb l’anomenada travessia del Raig i carrer de
Sant Elm.
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Casa al carrer del Raig.

Hauria d’ésser l’arquitecte General Guitart i Lostaló qui, amb el seu Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897), polís les diverses esgaiades que feien els habitatges al llarg del seu arrenglerament. Alhora va aprofitar per a ordenar l’espai que el precedia, amb la disposició d’una plaça que
anomenà “del Raig”.

Origen i significat del nom del carrer:

Malgrat que la designació de carrer del Raig
es va fer efectiva al padró de veïns de l’any 1826, aquest topònim fou ja inventariat a l’inici del
segle XVIII, concretament a l’esborrany del cadastre de Patiño dels anys 1716-19. Configuraven
aquest sector unes poques peces de terra o territori definit, que s’enlairava amb pendent pronunciat des del mar i que hom l’anomenava del Raig, precisament on hi havia una botiga de queviures, just per davant de la cala d’en Sias.
El seu significat pot referir-se al broll d’aigua que provenia de les filtracions subterrànies de l’antiga font de la Pedrera -amb anterioritat a la seva explotació- incrementades en època de pluges, que
davallaven per la cara nord de la muntanya del Castellar, enfilant la topografia descendent de les
feixes del monestir, tot escapant-se pels actuals carrers del Raig i de la Torre fins arribar a mar.
També pot provenir del “tramat de fustes” a manera de moll de càrrega, on s’embarcaven troncs o
mercaderies i que antigament la gent de mar anomenava “lo Raig”. Hem de precisar que entre el
segle XVII i primer terç del XVIII, hom anomenava “platja de mar” el lloc on actualment afronten els
carrers Raig, Torre, plaça de Ferran Agulló, plaça de Sant Pere i part del passeig de Rius i Calvet.

Nom del carrer:

Raig, Travessia

Inici: carrer de Sant Elm. Final: carrer de la Torre (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,18 m. Al final: 17,22 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Raig
Llargada del carrer: 40 m en l’actualitat Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27 de febrer
de 1858.
Altres denominacions: inclòs dins del raval del Monestir i sector del
Raig (mitjan segle XVIII-XIX).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 1-5. Casa Malionis (reformada
1919) actual hotel Panorama. Propietari: Pere Rius i Calvet; tècnic: Joan
Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm. 14. Casa Treval (1926). Propietària:
Francesca Trebal, vídua Serradell; tècnic: Rafael Masó i Valentí, arquitecte.

R
Raig, del + Raig, Travessia
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Configuració urbanística: La formalització de l’actual travessia del Raig s’ha d’emmarcar dins del desenvolupament urbanístic que va realitzar el
sector sud del raval del Monestir i, més concretament, amb l’estructuració del carrer del Raig, a partir de la mitjan del segle XVIII. De fet, però, durant el
darrer terç d’aquella centúria, l’ordenació no passava de ser tan sols la configuració de les cantonades dels habitatges que es plaçaven a ponent del carrer.
Per diverses anotacions als esborranys de capbreus de final d’aquell segle, hom la identifica amb l’illa anomenada del “Montjoi-Isla d’en
Barnés-Miquel,Patró”. S’hi comptabilitzen vuit cases dins els seus contorns –avui formant part dels carrers de Sant Elm i Raig- per bé que
només una d’elles es disposava en cantonada.
Fou a partir de final d’aquell segle i amb la venda de diverses finques pertanyents a José Andrés del Portillo, ministre principal de marina de
la província de Sant Feliu, que aquesta via urbana pogué estructurar-se entre els carrers del Raig i de Sant Elm. En totes les illes es fa referència que es ven “un sòl o tros de terra a efectes de fabricar cases en lo territori anomenat lo Raig”, limitant amb la capella d’anar a Sant Elm i
amb “lo carrer allí novament format de Sant Andreu”.
En els anys referits (1784-90) apareixen inventariats als registres notarials tota una sèrie de noms de carrers que s’utilitzaven per a identificar els
sectors del Raig i Montjoi: carrer de Santa Gertrudis, carrer de Nostra Senyora del Bon Viatge o carrer de Sant Andreu; unes denominacions que, a
diferència d’altres titulacions aparegudes amb anterioritat, no varen ser oficialitzades per l’administració municipal.
Quan el mestre d’obres i director de camins Josep Gallart va realitzar la confecció del Pla Geomètric de Sant Feliu l’any 1858, hom observa al parcel.lari
del primer quarter que la travessia del Raig ja havia pres certa consistència. Així, l’alineament de la banda sud i les dues cantonades amb el carrer de
Sant Elm resten aleshores ben estructurades. Per la relació del cens d’habitatges del mes de febrer d’aquell mateix any, sabem que en l’esmentada via
hi havia bastits tres habitatges, incrementats amb una casa més al cens de veïns del 1867, en el qual se censaren un total de dotze residents.
S’hauria d’esperar al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897) per a la realineació de les façanes d’aquells immobles– talment
com es féu al carrer del Raig i Sant Elm- salvant els forts desnivells del roquís natural, mitjançant petites rampes que permetessin transitar
per unes rasants més adients.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de travessia del Raig va ser oficialitzada per l’administració pública al
cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858, identificada amb la mateixa toponímia del seu predecessor, el carrer del Raig. Malgrat això, s’han
de considerar les dues vies urbanes com a coetànies, per la poca diferència d’anys entre les respectives configuracions.
Quant a l’origen i significat del nom, per ésser del mateix sector i època, vegeu el capítol dedicat al carrer del Raig.

Ramon Llull

Raig, Travessia + Ramon Llull

Nom del carrer:

R

Inici: carrer Rafael Aixada. Final: futura primera ronda de l’oest
(parcialment obert fins al carrer de Caimó).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 19,86 m. Al final: 20,70 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Caimó
Llargada del carrer: 150 m (actualment oberts). Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: una edificació plaçada amb anterioritat a l’any 1897. La resta de carrer és posterior a 1931.
Construccions característiques: Casa Estrada (enderrocada; reforma i ampliació 1909), coneguda posteriorment com a Lotus Park.
Propietari Alfons Estrada i Mundet; tècnic: Francesc Julià, mestre d’obres.
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Configuració urbanística:

L’actual carrer de Ramon Llull va ser
projectat dins del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte Guitart l’any 1897. L’ordenació urbanística obeïa principalment a
la distribució equitativa d’una sèrie de vials, com els de Provença, i de la Pau
(aquest darrer suprimit del planejament actual) per tal d’estructurar l’eixample nord-oest de la població. Alhora, pretenia connectar els dos principals eixos de la vialitat general del sector, com la carretera provincial de
Girona i la futura ronda de circumval.lació oest del general Collell, que
també contemplava aquest pla.
La realitat física existent, però, envoltada d’hortes i camps de conreu, així
com d’una part dels jardins de Salvador Rabassa, coneguts posteriorment
com els d’Eliseu, frustraren pràcticament des de la seva aprovació la configuració d’aquest carrer i el de Rafael Aixada. S’hauria d’esperar fins al
decenni dels anys seixanta del segle XX, per a poder tenir parcialment oberta aquesta via urbana.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer Ramon Llull, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre
de 1896, està dedicada a l’escriptor, filòsof i missioner Ramon Llull (Mallorca 1233?-? 1316), fill d’una família aristòcrata originària de
Barcelona, que havia arribat a Mallorca amb Jaume el Conqueridor. La seva joventut fou un xic liberal i poc donada a l’estudi, i Llull fou trobador durant un cert temps pels carrers de Palma. Per una suposada aparició divina durant una trobada amb una dama que l’enamorava, Llull
va decidir de deixar aquella vida i es retirà a l’estudi i a la meditació. La filosofia, la teologia cristiana, la medicina i les llengües àrabs foren la
primera passió d’aquest personatge. L’any 1273 va compondre Ars Generalis o Ars Magna, on teoritzà sobre les principals idees del sistema
metafísic i lògic. En el Llibre de contemplació en Déu, en què critica les filosofies grega i àrab, començà a fer un gir cap a la vocació missionera, fet que el portà a ser admès a l’orde franciscà.
Segons Ramon Llull, l’argumentació racional podia ésser un instrument eficaç per a la conversió dels musulmans al cristianisme, si se’ls ensenyava la filosofia i la religió. Amb aquest pensament, havia escrit el Libre del gentil e dels tres savis (1272?). Durant l’any 1287 va viatjar a
Roma per tal de demanar més ajut econòmic per als missioners. Entre 1293 i 1294, féu tasques
de missioner actiu entre les comunitats àrabs i jueves de Nàpols, a Xipre (1300-02) i a Sicília
(1313-14).
Com a mestre major, Llull donà classes a la universitat de Montpeller (1275), París (1287-89) i
Nàpols (1293-94). En el seu darrer viatge com a missioner en terres islàmiques fou lapidat a Bugia,
on quedà greument ferit i va morir durant el trajecte de tornada (1316).
Ramon Llull és considerat un dels pares de la literatura catalana, i la major part de les seves obres
les escrigué en català, la seva llengua materna, per bé que n’hi ha d’altres que les publicà directament en àrab.

R
Ramon Llull
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Nom del carrer:

Riera, Travessia de la

Inici: carrer Monestir-plaça de Lluís Esteva i Cruañas.
Final: avinguda de Juli Garreta.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,44 m. Al final: 4,60 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 21 m. Amplada del carrer: 4 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.
Altres denominacions: dins del conjunt del raval del Monestir (1360-1858).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segles X-XI.

Configuració urbanística: L’actual travessia de la Riera, a l’ensems que el carrer del
Monestir, s’ha de considerar una de les vies més antigues de la ciutat. De fet, la formalització del
primitiu nucli de població, plaçat a ponent als segles II-V dC, donà un primicer concepte d’ordenació territorial, malgrat que les denominacions visigòtica i musulmana el mantigueren com a nucli
apàtic fins a l’arribada dels monjos benedictins. Així, amb aquesta nova comunitat monàstica al
capdavant del reduït vilatge, es formà l’entorn propici per a crèixer i desenvolupar-se a l’altre costat de la riera.
Amb la redacció del primer fogatge de l’any 1360, aquest carrer restà inventariat dins el conjunt del raval
del monestir, i s’hi comptabilitzà un total de 24 cases censades. Malgrat això, la seva evolució constructiva no comportaria, al llarg dels anys, excessius canvis en la conformació d’aquesta via urbana.
Fins a mitjan segle XIX, quan es va confeccionar el cens d’habitatges de la població, no sabem exactament quants habitatges s’aplegaven al
carrer. D’aquesta manera, el llistat d’edificis del 27 de febrer de 1858 ens confirmarà que la travessia de la Riera comptava amb cinc cases edificades, i que s’ampliarien a nou habitatges i trenta estadants al padró de veïns de l’any 1867.
La modificació més important que va patir el carrer va ésser l’adaptació de la rasant originària –aleshores coincident amb els vells habitatges
del carrer de la Riera, actual av. Juli Garreta- quan les noves construccions foren alçades un metre i escaig més altes (1,14 m), per tal de salvar-se els estralls que feien les aigües de la riera en època de pluges. Es complia així una disposició tècnica aprovada per l’Ajuntament l’any
1864, sobre les noves alineacions i rasants que havien d’adoptar-se al carrer de la Riera i vials confrontants, tot i que l’any 1881 seria novament reestructurat per l’arquitecte provincial Martí Sureda.
Quan, a principi dels anys trenta del segle XX, es va decidir de cobrir la riera del monestir entre la seva plaça i el passeig del Mar, la travessia
de la Riera va quedar per sota mateix del nivell del nou vial. Això va comportar que, anys després, s’haguessin de construir unes escales que
connectessin convenientment entre l’avinguda de Juli Garreta i la zona de l’antic raval del Monestir.

Riera, Travessia de la

R

Origen i significat del nom del carrer: La designació de travessia de la Riera, oficialitzada l’any 1858, vingué motivada per ésser
una de les vies urbanes que limitaven amb la margenada de la riera del monestir. Amb anterioritat a aquesta data, la seva identificació estava inclosa dins del sector del raval de la Riera o del Monestir (1360-1858).
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Nom del carrer:

Rius i Calvet, Passeig de

Inici: passeig del Mar.
Final: passeig marítim del president Irla.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,05 m. Al final: 6,57 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Torre, Raig i places de Ferran Agulló
i de Sant Pere.
Llargada del carrer: 151 m. Amplada del carrer: entre 7 i 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 9
de juny de 1939.
Altres denominacions: camí o carrer de la Pedrera (1861); carrer de
Tetuan (1865-1939).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: gener de 1862.
Construccions característiques: Banys de Sant Elm (reforma 1921-22).
Propietari: Pere Rius i Calvet; tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte (?).
Amb anterioritat havien estat els banys d’en Baldomero (1893).
Propietaris: Baldomer Ribot-Roc Sala i Oliu; tècnic: General Guitart i
Lostaló, arquitecte.

Configuració urbanística: El que avui coneixem com a passeig de Rius i Calvet, antany era el primer tram del vell camí d’anar a les
pedreres i més tard carrer de Tetuan. La seva estructuració va costar molt temps i una forta inversió pressupostària, tant d’àmbit públic com
privat, per tal de guanyar el nivell adequat de la via mitjançant diverses tramades de murs de contenció, que eren reomplertes amb materials
provinents d’enderrocs.
Així, la primera sol.licitud formal per a construir una casa en aquest indret fou cursada pel guixolenc Joan Ribot el 20 de desembre de l’any
1861. Com que al plànol geomètric de la població no hi constava l’alineació, l’Ajuntament va delegar als mestres de cases Narcís Cúbias i Ribas
i Josep Pascual i Molins, perquè proposessin la línia que havia de seguir aquest nou vial.
A la sessió municipal del 24 de gener de 1862, la corporació local va comunicar a l’interessat i veïns confrontants que s’hauria de construir, a
les seves expenses, un mur de pedra i calç per a la conducció de l’aigua de la riera fins al mar, paret que tindria, des del pla del terreny, tres
pams i mig. El nou carrer, doncs, comptaria amb una amplada de 35 pams lliures per al trànsit (7 m), i un cop hom hagués finalitzat les obres
d’anivellació, la comissió de policia urbana assenyalaria la línia en què s’autoritzarien les noves edificacions.
Aquesta resolució va originar, ràpidament, que els propietaris de les finques annexes al vial, Josep Basart i Josep de Barraquer, interposessin
contra l’Ajuntament un contenciós-administratiu, en considerar-ho desmesuradament gravós per a les seves propietats, si se’ls obligava a participar en les obres d’aquella construcció.
Malgrat que la primera part del mur s’inicià pocs dies després per part de Joan Ribot, el consistori va comprendre que si volia donar continuïtat a la formació del nou carrer, havia de destinar necessàriament alguna partida del pressupost anual. D’aquesta manera, al ple de l’11 d’abril de 1862 es va acordar que l’import resultant de la venda dels terrenys de domini públic, amb l’avançament de les finques particulars dels
carrers del Mar i dels Arbres, es destinaria íntegrament a pagar la construcció de la carretera d’anar a la pedrera.

R
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L’empenta constructiva que definiria inicialment aquesta via urbana seria la venda de diverses parcel.les afrontants amb el carrer de Tetuan,
que va promoure Josep Maria de Barraquer per a aixecar-hi cases. L’any 1868, aquest hisendat va exposar a la corporació local que, “ansioso
de coadjuvar en suministrar trabajo a la numerosa clase jornalera que a causa de las últimas malas cosechas carece en su mayor parte de ocupación, proyecta edificar en los terrenos que posee, continuando por la parte de mediodía las construcciones recientes”. Cinc anys després,
concretament el mes de març de 1873, Barraquer va sol.licitar de continuar construint cases en aquell mateix carrer. Per això demanà que se
li marqués la línia de prolongació i se’l informés, convenientment, de si havia de fer-se càrrec de la paret de sosteniment del mur lateral.
Malgrat no haver trobat la resposta municipal hem d’entendre –de la mateixa manera que es va contestar a d’altres particulars- que Barraquer
hagué de contribuir, almenys, en la part proporcional que li corresponia.
A l’estiu de l’any 1875, el carrer de Tetuan estava completament estructurat entre la placeta del Raig (ara de Ferran Agulló) i la porta de Tetuan,
que s’havia alçat com a protecció del sector durant la tercera guerra carlina. Aquesta situació va originar que aquell antic espai marginat de
la vila es convertís, tot i el continuat trànsit que suposava el transport de càrrega provinent de la pedrera, en un lloc de pas per anar cap al
paratge de Garbí, aprofitant l’arranjament de l’anomenat camí-passeig de Tetuan.
Aquest mateix any, doncs, Antoni Romaguera va demanar permís per aixecar unes “barracas estacionales con objeto de destinarlas a baños
durante la estación calurosa”; una autorització que li fou concedida en data 8 de juny de 1876.
El carrer de Tetuan no quedaria lliurat definitivament a un espai obert –tal com avui el coneixem- fins que, a la sessió del 18 d’abril de 1877,
hom decidí d’enderrocar-ne la porta. Tres anys després, al ple del 3 de novembre de 1880, s’acordà que el tambor o torre de defensa de Tetuan
havia de patir la mateixa sort. Tanmateix, l’adquisició de les instal·lacions per a banys per part de Baldomer Ribot i Roc Sala al promotor Antoni
Romaguera, així com la posterior edificació del seu balneari a càrrec de l’arquitecte Guitart (1893), acabà de definir l’arrenglerament exterior
del sector de migdia del carrer.
Diversos entrebancs, però, van condicionar durant molt temps la seguretat i estabilitat del carrer de Tetuan: les obres de construcció de l’escullera del port comercial de Sant Feliu, i els temporals provinents de llevant, que colpejaren amb més força que mai la zona del Raig. Les obres
del moll duraren fins ben entrat el segon decenni del segle XX, i provocaren diverses vegades l’ensorrament de bona part del mur del carrer.
Això succeí els mesos d’octubre de 1910, gener de 1912 i novembre de 1913. L’Ajuntament va comunicar al ministeri de Foment “los daños
gravísimos por nuevos temporales de mar, exponiendo haber destruido en gran parte las obras de cimientación del muro de contención”. De
fet, una part de les obres corresponien a l’Estat i d’altres al municipi, i així ho va entendre la corporació, quan aprovà de reconstruir un tram
del mur per un preu de 1.583,68 pessetes. Tot i això, va demanar la col.laboració de la Secció d’Obres Públiques amb el trasllats de blocs de
pedres de les obres del port “con las barcazas hasta donde el calado lo permita, y se formen escollos artificiales que rompan el ímpetu de las
corrientes”.
Aquest vial no prendria la convenient estructuració fins a l’arribada de l’hisendat barceloní Pere Rius i Calvet, que, amb la compra i reestructuració dels banys de Sant Elm i la urbanització de la muntanya, ordenaria adequadament el paratge de Tetuan. Des de l’inici, Rius s’oferí per
a sufragar les obres de reparació d’aquell mur; una proposta que fou acceptada amb gran satisfacció a la sessió municipal del 10 de setembre de 1920. En aquest mateix ple, hom acordà d’acceptar la modificació de l’alineació i rasants del carrer de Tetuan, places del Raig i de Sant
Pere i part de la Riera, sempre i quan aquestes es verifiquessin a mesura que s’anessin enderrocant els edificis existents.
Pere Rius interpretà des de l’origen que el carrer de Tetuan havia d’ésser el vestíbul principal que corresponia a la urbanització de Sant Elm.
Per això no escatimà ni temps ni diners, tot i que els diversos entrebancs que sorgiren en iniciar la seva actuació varen estar a punt de fer
trontollar aquella inversió.
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Així, malgrat que el projecte d’alineacions va aprovar-se definitivament el 4 de novembre de 1922, els recursos interposats per Mercè
Barraquer i Rosa Rabassa, argumentant defectes de forma en la tramitació de la llicència, feren dictaminar al governador civil de la província
la nul.litat del que s’havia tramitat: “Considerando que, desde el momento en que por el defecto de procedimiento, hay que anular todo lo
tramitado para la expropiación de las fincas de los recurrentes, he tenido a bien declarar la nulidad de lo afectado”.
Amb aquesta resolució, el carrer de Tetuan, que havia de convertir-se en un folgat tram de passeig de 16 metres d’amplada, va quedar
disposat com a un estret vial sense possibilitats de modificació. L’any 1924, Mercè Barraquer i Garrigosa i Manuel Burch i Solanich,
d’una banda, i Pere Rius i Calvet, d’una altra, varen renunciar a totes les accions i recursos judicials, a canvi d’obtenir aquell matrimoni certes compensacions territorials, que permeteren d’alinear les darreres quatre cases del carrer de Tetuan a una amplària total de 10
metres.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera denominació que va tenir aquest carrer va ser el nom de camí o carrer de
la Pedrera (1861), per ésser el senderol que conduïa a la cantera municipal (vegeu el capítol dedicat al passeig marítim del president Irla).
L’any 1865 aparegué per primera vegada al padró municipal el nom de carrer de Tetuan, com a homenatge als cinc-cents voluntaris catalans que el 4 de febrer de 1860 conqueriren aquella ciutat. El ressò popular que obtingué aquest episodi militar a la nostra població sobre
les tropes de Muley-el-Abbas fou indescriptible. Es festejà amb gran animació als balls de diumenge i, fins i tot, la corporació local va fer
il.luminar la façana de l’Ajuntament “en el acto de recibirse la fasta nueva de la toma de
Tetuán”.
Moltes poblacions del principat de Catalunya, doncs, i entre elles Sant Feliu, dedicaren places i carrers als herois de Tetuan; una titulació que a la nostra ciutat restaria
vigent fins el 1939. Acabada la guerra civil, però, les noves autoritats locals acordaren de substituir, a la sessió municipal del 9 de juny de 1939, el “Paseo de Tetuán por
el nombre de Paseo de Rius y Calvet”, al tram de carrer que anava dels banys de Sant
Elm al passeig del Mar.
L’actual passeig de Rius i Calvet està dedicat a l’hisendat i industrial barceloní que va promoure la urbanització de la muntanya de Sant Elm, Pere Rius i Calvet (Barcelona 1865Cerdanyola 1937). Fabricant i propietari -conjuntament amb els seus germans Joan i
Maria- d’una fàbrica d’estampats de teixits, situada al carrer de Núria del barri de Sant
Martí de Barcelona.
La relació que tingué Pere Rius amb la nostra ciutat vingué donada en casar-se una germana de la seva esposa Mercè, Dolors Coll, filla del comerciant jardiner de la ciutat comtal
Pere Coll, que era el proveïdor oficial de la casa reial a Barcelona, amb l’artesà jardiner guixolenc Joan Arxer i Ferrer. Fou així, doncs, com el matrimoni Rius-Coll va començar a freqüentar Sant Feliu, en venir a passar unes quantes estades prop dels seus familiars.
Inicialment s’allotjaren a l’hotel Marina en companyia dels seus tres fills, Martí, Pere i Rosa,
fins que, esperonats per la visió urbanística del seu cunyat Joan Arxer, compraren el xalet
de can Malionis i els antics banys d’en Baldomero, l’any 1918.
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Pere Rius inicià tot seguit la compra de diverses finques per a urbanitzar la muntanya de Sant Elm, alhora que va reformar i ampliar els banys
de Sant Elm (1922). “Antany en les nits fosques –escrivia a L’Avi Muné- en mirar cap a la Pedrera, sols si veia la tenebra. Ara hi ha tret florida
un escalf de roses de llum, i la rialla eléctrica, vivent i pròdiga, brunyeix el mar i sap deixar-hi el solc d’un mobible camí de fantasia”. Sens
dubte, aquesta inauguració del sumptuós balneari significà una veritable fita per a la ciutat guixolenca.
Entre els anys 1922 i 1931, Rius encara promouria l’anomenada “ciutat jardí” de la urbanització Sant Elm. Amb serioses dificultats, aquest promotor va poder reordenar aquest indret, malgrat que diposità la seva gestió urbanístico-constructiva en mans del també comerciant de Sant
Feliu Joaquim Rodríguez i Barrera.
La vida familiar de Pere Rius i Calvet va estar marcada per la tragèdia, en morir els seus dos fills: Martí, a l’edat de quinze anys, i Pere amb
només deu. No obstant això, recolzat en l’amor de la seva esposa –traspassada l’any 1925- i amb l’estima de la filla Rosa- que moriria de malaltia a la nostra ciutat el 27 de desembre de 1937- tingué ànims encara per a veure la seva aportació al desenvolupament urbanístic i residencial d’un sector de la població.
Home obert i enraonador, Rius fou sempre considerat un guixolenc més, per la gran estima que sentia per Sant Feliu. Encara que hom pugui
pensar que aquest hisendat promogué aquella urbanització com a un negoci més de la seva propietat, el cert és que Pere Rius no arribà mai
a treure gaires beneficis del projecte. L’interès i l’afecte amb què tractà els seus afers comercials a la nostra ciutat (banys de Sant Elm, urbanització, ermita de Sant Elm, masia de Vista Alegre, etc.), li feren cercar la utilitat i el benefici general de la comunitat, abans que el guany personal prou lícit d’aquella inversió.
Com molt bé es digué en la inauguració dels banys de Sant Elm, “els homes no són fills ocasionals d’on neixen, sinó fills espirituals dels llocs
on han sabut portar-hi bellesa, humanisme, intel·ligència i bondat. Perquè el Sr. Rius sapigué descobrir les gràcies ganxones prodigades per la
naturalesa, i les realçà i espiritualitzà, el considerem -d’ara en endavant- fill preclar i directe de la dolça Guíxols”.
Malauradament, tots aquests elogis a la seva gestió es varen transformar en greuges i humiliacions en esclatar la guerra civil. D’aquesta manera, el mes de juliol de 1936, Pere Rius fou pres per un grup de milicians que l’anaren a buscar a la seva residència de can Malionis. Retingut
durant unes quantes hores per una capciosa denúncia d’un llogater, fou deixat en llibertat i marxà ràpidament cap a Barcelona.
Dissortadament, el mes de febrer de 1937, un altre escamot de soldats va irrompre violentament a la casa que Rius posseïa al carrer de Balmes,
cantonada Laforja, i se’l endugueren emmanillat fins a les dependències de la policia de via Laietana. Durant uns quants dies va romandre tancat en les cel.les d’aquella prefectura, acusat d’ésser un ric hisendat a favor del moviment nacionalista. Tan sols la seva germana Maria estava autoritzada per a dur-li menjar i roba neta. Sis dies després de la seva detenció, però, cap agent policial li va saber dir on es trobava Rius.
Oficialment havia estat alliberat i conduït al seu domicili.
El cert és que no se’n tingué cap notícia fins poc després de finalitzar la guerra, en què hom descobrí una fossa comuna plena de cadàvers
prop de l’església de Cerdanyola. Sens dubte, aquella troballa estava relacionada directament amb l’execució sumària que patiren diverses persones durant la guerra civil espanyola. Una d’aquestes despulles tenia al seu damunt un barret “canotier” amb les inicials P.R.C. (Pere Rius
Calvet), que els familiars reconegueren com a seu.
Aquell mateix any de 1939, i després de rebre els permisos corresponents, les seves restes foren traslladades al panteó de la família Rius del
cementiri de Sant Andreu, on reberen cristiana sepultura.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

Rius i Calvet

R

429

Nom del carrer:

Rufo, del

Inici: plaça d’Alabric. Final: carrer d’Oviedo.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 31,64 m. Al final: 28,91 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Dos de Maig, Durban, Dr. Presas, av. Canàries, Berga
i Boada, Conca i rambla de la Generalitat.
Llargada del carrer: 330 m. Amplada del carrer: 16 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

Configuració urbanística:

Carrer projectat dins el conjunt de noves vies d’eixample
del sector nord-est del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897). La seva disposició urbanística –situada entre les propietats d’Anna Mas, vídua Costa, Gerard Barnís i d’Octavi
Patxot- no anava més enllà de la connexió amb la ronda del Dr. Presas, estructurant d’aquesta
manera tota una sèrie d’illes constructives conjuntament amb els carrers Dos de Maig, Durban
i Camís.
La importància d’aquest vial, però, no seria decisiva fins a la completa ordenació d’aquest
indret. Això no tingué lloc fins a les darreries dels anys seixanta del segle XX, en què es va convertir en una important via de penetració rodada, especialment cap a la zona nord de la població: Sot dels Canyers, Asil, Vilartagues i Poble Nou.

Origen i significat del nom del carrer:

L’actual denominació del carrer del Rufo, aprovat al Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte
Guitart, fa referència al sobrenom del capità corsari guixolenc Geroni Basart i Morató àlies el Rufo (Sant Feliu de Guíxols 1742-1811). Fill de Josep
Basart i Ametller, pescador de la vila, i de Margarida Morató, de Santa Cristina d’Aro, fou batejat a la parròquia de Sant Feliu, l’1 d’octubre de 1742.
Matriculat de jove en diverses tasques de mar, Geroni –que tothom el coneixia com a “Rufo”, tal vegada per viure al mas Rufo del sector de Sant Pol
(?), a l’ensems que als seus cosins germans els nomenaven “Fesol” i “Cara cremada”- s’esposà el 23 d’agost de 1767, a l’edat de vint-i-cinc anys, amb
Teresa Sentí, filla d’una altra família guixolenca de pescadors i mariners. D’aquesta unió nasqueren tres fills: Josep (1775), Maria (1778) i Geroni (1781).
Per un document notarial localitzat a l’Arxiu Històric de Girona, datat el 16 de setembre de 1807 i signat per diversos patrons de tràfic marítim guixolenc, com Bartomeu Bosch, Tomàs Feliu, Salvi Prats, Joan Esteve i Joan Barnich, hom certifica oficialment i a instàncies del mateix
Basart les accions navals en què va participar, així com les distincions que obtingué de la superioritat militar. D’aquesta manera, podem saber
amb exactitud els aspectes més singulars de la seva carrera de capità armat en cors, primerament contra les forces angleses enfrontades amb
el govern de la nació, i més tard amb la marina de Napoleó.
Així, és ben palès que Geroni Basart, durant els anys 1780-81, comandava la Galeota, amb 8 canons i 73 homes, ajudat pel segon capità Tomàs Feliu
i el tinent Bartomeu Bosch, ambdós de la nostra població. Com a resultat d’aquestes importants accions en cors contra els vaixells de sa majestat
britànica, el rei Carles III el va condecorar l’any 1780 amb una reial medalla d’or amb la divisa “Dn. Carlos III de España y de las Indias” a l’anvers, i
“Premia y Excita=Al varón Esforzado” al seu revers, i que en el seu nom li fou imposada pel Conde de Asalto, capità general del Principat.
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L’any 1781, Basart va manar les naus San Antonio, amb 18 canons de bronze de 12 polzades i 112 homes, així com la xàvega Concepción, amb
16 peces d’artilleria i 90 tripulants. Els segons de bord de les dues embarcacions foren Tomàs Feliu i Jaume Basart, respectivament. Durant les
accions de guerra que fustigaren el litoral menorquí, la nau de Geroni Basart realitzà les funcions de vaixell correu del comandament major,
en especial en la rendició del castell de Sant Felip de Maó.
El dia 5 de febrer de 1782, acompanyat del segon oficial Bartomeu Bosch, el seu navili va capturar quatre pailebots corsaris al servei dels
anglesos: General Murray, La Juventud, El Buen Suceso i La Fortuna. Els confiscà 20 canons i féu 99 presoners.
No tinc cap més dada sobre l’activitat militar o laboral de Basart, fins als inicis de la Guerra Gran o del Rosselló (1793-95). Tan sols deu dies
després que la Convenció francesa declarés la guerra a l’Estat Espanyol, el 7 de març de 1793, Geroni Basart, àlies el Rufo, va ésser destinat
al servei de la Reial Armada, a bord de la nau Bahama i sota les ordres del general Juan de Largacha. Estigué mobilitzat fins a final de l’any
1795, quan pels seus brillants serveis, va poder sol.licitar la concessió de dues parelles de bous per a pescar en el mar de Catalunya. Aquesta
gràcia li fou atorgada pel districte de marina de Cartegena, en data 14 de novembre de 1795, com a reconeixement als mèrits i serveis que
havia realitzat: “Hecho cargo el Rey de los Servicios y muy particulares méritos de D. Gerónimo Basart, natural de San Feliu de Guíxols, que
actualmente se halla embarcado de práctico en el navío Bahama, según lo que Vd, expone en carta nº 1474 con que acompaña la instancia
de dicho individuo: se ha servido S.M., concederle la gracia de una Pareja de Bou que ha solicitado para sí y sus hijos en premio de sus distinguidas acciones y a fin de que este exemplo sirva de estímulo a los demás, quedando en emplearlo quando lo exijan los asuntos de su Real
Servicio. Y lo traslado a Vm. para su respectiva noticia y observancia y cumplimiento en la parte que le pertenezca”.
El que demanà Basart, doncs, era l’autorització reial per a pescar amb l’art d’arrossegament de fons, remolcat per dues barques que navegaven paral.leles
amb llurs xarxes esteses. Aquest procediment de pesca –anomenat parella de bous, en feinejar les barques en posició que recorda la dels bous sota el
jou- fou durament criticada i, de vegades, sancionada entre el segon terç dels segles XVIII i XIX. Per això, una concessió reial atorgava una gran tranquil·litat per a feinejar en el mar a qui n’era posseïdor, sense haver de témer cap tipus de penalització per part de les autoritats de marina.
No obstant això, sembla que tant Geroni Basart com els seus fills, dedicats aleshores a l’art de la pesca, no deurien treure gaires beneficis d’aquesta gràcia.
A la pràctica, els peixos solien ésser molt més ràpids que no pas el desplaçament que realitzaven les dues barques de vela, motiu pel qual l’abundant calada agafada inicialment al fons del cec o cop solia lliscar veloçment cap endavant o amunt, i es perdia la major part del peix.
Però Geroni Basart, amb la mediació del general Juan de Largacha, a qui havia servit durant la guerra del Rosselló, va demanar al rei que li
assignés una nova parella de bous per al sosteniment d’ell i de la seva família. Aquesta petició, formulada a principi de l’any 1797, tingué una
resolució favorable el 9 de setembre d’aquell mateix any: “Teniendo el Rey en consideración particulares méritos contraídos en la Marina por
D. Gerónimo Basart, natural de la villa de San Feliu de Guíxols y a la Pareja de Bou que en premio de ellos le concedió S.M. en 10 de noviembre de 1795, para sí y sus hijos, lejos de rendirle utilidades le originan gastos que no puede sostener; ha venido S.M. en concederle otra pareja pequeña en los mismos términos que aquella para que con ambas pueda pescar en toda la extensión de la costa de Cataluña”.
La vida militar, però, no va finir amb aquest merescut privilegi. L’any 1808, en iniciar-se la Guerra del Francès, Basart va ser nomenat cap de
l’esquadra naval del port de Sant Feliu. D’aquesta manera, a l’edat de seixanta-sis anys, la Junta de Govern de la vila li va lliurar la patent de
cors, en data 27 de juny: “Consede patente de Comandante de la Esquadrilla Armada en el Puerto de esta Villa a Dn. Gerónimo Basart, capitán de la Falua Santa Clara, condecorado con una medalla de Oro por el rey Carlos III, en atención a sus distinguidos méritos y servicios ha
hecho a la Patria, tanto para su defensa de ésta como para hostilizar a los Franceses nuestros enemigos.”
Aquesta flotilla guixolenca es componia de sis vaixells: el Santa Clara, comandat pel propi Geroni Basart, amb 62 homes; el San Feliu, de
Bartomeu Bosch, pare, amb 30 tripulants; el San Telm, de Bartomeu Bosch, fill, amb 25 homes; el Rosario, de Josep Barnich, amb 38 mariners
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Signatura de Geroni Basart, àlies Rufo.

i el Nostra Sra. del Carme i el Galeot del Comissionat, patronejats per Rafael Surís i Pere Platjes,
amb 25 homes cadascun.
Així, durant aquell greu conflicte armat, els capitans guixolencs varen participar en diversos combats navals i terrestres contra les forces napoleòniques. El més destacat de tots va ser el que varen
mantenir Geroni Basart i Bartomeu Bosch contra les forces del general Duhesme davant Mataró i
Badalona, entre els dies 17 i 20 d’agost de 1808. No en va, la patent de cors de Basart i la resta de
capitans –que els conferia legalment la persecució i captura de vaixells enemics- també era una
font d’ingressos per al sosteniment de llurs famílies, tal com s’establia en el Llibre del Consolat de
Mar de Catalunya. Prova d’això és la Composición redactada pel notari Francesc Josep Sala, l’any 1809, d’una presa que Geroni Basart féu en
data 3 de desembre de 1808, amb la seva mitja galera El Comercio de Sant Feliu, durant el setge de Barcelona. El vaixell d’Arenys de Mar
comandat per Miquel Cabot que subministrava queviures a les tropes franceses fou requisat per Basart. Poc després, el tribunal militar del
corregiment de Mataró va sentenciar a favor del guixolenc, facultant-lo a percebre la part proporcional que li corresponia. Un any després, el
seu propietari, Josep Julià, va haver de satisfer a Basart “mediante acto generoso y libre entre ambos, con el solo retresco de 60 pesos fuertes para mi tripulació” per tal de poder recuperar el seu xavec.
Geroni Basart i Morató va morir de malaltia el dia 19 de maig de l’any 1811 –en plena guerra- i a l’edat de 70 anys. Dos dies després fou enterrat al cementiri de la nostra església parroquial.
És molt probable, doncs, que, quan l’arquitecte Guitart va introduir les denominacions per a les noves vies urbanes del Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu, a instàncies de l’acord pres per la corporació local en 30 d’octubre de 1896, decidís de situar el nom del carrer del Rufo
–precisament l’àlies del capità Geroni Basart- sobre el mateix traçat de l’antic camí que conduïa al mas Rufo del sector de Sant Pol. Si aquesta casa de pagès, avui ja enderrocada, i que era situada prop de l’antic baixador del tren d’aquest paratge, feia veritable esment al lloc on podia
haver nascut o viscut el nostre capità corsari, això ho ignoro completament.

Nom del carrer:

R

Rutlla

Inici: rambla d’Antoni Vidal. Final: carrer de la Creu.

Rufo, del + Rutlla

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,50 m. Al final: 4,07 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Penitència, Sant Llorenç, Sant Domènec i Sant Antoni.
Llargada del carrer: 138 m. Amplada del carrer: entre 4,50 m i 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cadastre de l’any 1840.
Restituït novament l’any 1939.
Altres denominacions (administratives, cadatrals i de contribucions): Dins el Raval de Tueda (fins al segle XIX); camí de la Rutlla (1696);
carrer de la Rutlla (1840-1932); carrer García Hernández (1931-39). Llibres notarials: Carrer de la Rutlla (1763 i 1838). Llibres d’esposoris parroquials: Rutlla (1714); carrer de la Rutlla (1719 i 1734); arrebal de la Rutlla (1735).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del s. XVI-inici s. XVII.
Construccions característiques: Núm. 35-37. Casa Arxer (1898). Propietari: Llorenç Arxer i Busquets; tècnic: Francesc Salvat, mestre
d’obres. Núm. 36–Casa Ararà (reforma 1926). Propietari: Simó Ararà i Planellas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
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Configuració urbanística: L’actual carrer de la Rutlla havia estat des d’antigor el camí veïnal que des de la vila emmurallada conduïa cap als camins rals d’anar a Girona i Palamós (actuals
carrers de les Eres i Joan Maragall). La seva evolució constructiva, cenyida als cànons més clàssics
de l’assentament urbà, va començar a estructurar-se en la façana sud, a partir de les darreries del
segle XVI-inici del XVII, formant part del desenvolupament urbanístic del raval de Tueda.
Amb aquesta primicera ordenació, el camí de la Rutlla es va configurar en el límit més al nord de
l’espai edificat de la població, que va anar avançant i arrenglerant-se en tota la seva llargada fins
arribar a la Creu del Raval. Això va permetre que, tot i que l’assentament urbà de la vila es decantava cap a l’est, en direcció cap als camps de llevant -un cop a l’altre costat del Drassanal (Portalet)eixissin d’aquest senderol noves vies o prolongacions d’altres, que s’enfilaren en direcció nord i
definirien un nou sector constructiu com ho seria el Puig Marí. Sens dubte, si no hagués estat per
la personalitat pròpia d’aquest vial que canalitzava la major part del trànsit rodat –mercaderies i
viatgers- en direcció Girona, la vall d’Aro i Palamós, no s’haurien estructurat amb tanta fermesa els
novells carrers de la Penitència, així com les continuacions dels carrers de Sant Domènec i de la
Creu.
Cap al segon terç del segle XVIII (1763-70), el carrer de la Rutlla restava ja completament conformat. La seva alineació còncava s’ha mantingut des de l’origen, seguint perfectament la suau
oscil.lació que tenia el vell camí. De fet, ben poca cosa hagueren de rectificar els tècnics encarregats de dur a terme els plànols geomètrics o de modificació de la vila. D’aquesta manera, mentre el facultatiu i director de camins
Josep Gallart no va preveure cap alteració en la seva alineació l’any 1858, l’arquitecte Guitart va polir, trenta-nou anys després, els trams
de cada banda dels habitatges que s’endinsaven cap a l’interior del carrer, concretament entre els vials de la Penitència i de Sant
Domènec.
Curiosament, al cens d’edificis del 27 de febrer de 1858, el carrer de la Rutlla no hi figura relacionat com a via urbana. En canvi, al padró de
veïns de nou anys després (1867), s’hi comptabilitzen 22 cases, el mateix nombre d’habitatges particulars que es varen incloure al Plànol de
Reformes i Millores de Sant Feliu, de final d’aquell segle.

R
Rutlla

Origen i significat del nom del carrer:

La designació del nom de carrer de la Rutlla fa referència a l’antic indret de Sant Feliu
on estava permès de jugar a “rutlla”. Així consta documentat en unes ordenances municipals publicades pels jurats de la vila, Luys Mayol,
Antoni Salvador i Mateu Clapés, en data 17 de juliol de l’any 1460: “Item ordonem... que negú ...no gos jugar a rulla, sí doncs fora la orta de
la vila no jugarem, sots pena de sinch solidos”.
Aquest joc consistia, generalment, a llançar hàbilment cap al davant una rotllana o cèrcol de fusta, fins que perdia impuls i queia per si mateix.
Hom suposa que fou el precedent del cercle de fusta i eix travessat a l’extrem d’un mànec, que els vailets feien còrrer tot empenyent-lo per
terra; entreteniment que no fa gaires anys –substituït per una prima roda pneumàtica- encara era practicat assíduament per la mainada.
Doncs bé, aquest joc restava completament prohibit dins les muralles, motiu pel qual les autoritats destinaren un espai lliure dins el raval de
Tueda. Recordem que aleshores es jugava a rutlla a tocar el senderol d’anar a trobar els camins rals de Girona i Palamós, lliures encara d’edificacions.
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Fanal i capelleta amb porta vidriada de Sant Antoni de Pàdua i
el Nen Jesús.

La primera notícia que tenim sobre la titulació d’aquest camí amb el nom específic de
Rutlla la devem a Joan Blanch, jurat en cap, notari i secretari de la vila, quan, l’any
1696, després que les tropes franceses enderroquessin les muralles de la vila, va fer una
relació detallada dels fets i de la situació de les seves defenses: “...posaren foc a las
minas (els francesos) que se trobaren fetas y acabadas, ço és, desde la muralla que
estava unida a la sobra anomenada torra Vella fins a la sobra ditat torra feta a modo
de taronja que estava, com dalt esta dit, devant del dit camí de la Rutlla”.
Amb posterioritat a aquest any, encara trobarem esmentat als llibres parroquials d’esposoris el “camí de la Rutlla” (1714) i, poc després, ja anomenat com a “carrer de la
Rutlla” (1719 i 1734). En canvi, oficialment al cadastre de Patiño (1729), aquesta via
urbana fou inventariada dins el conjunt del raval de Tueda, i malgrat que no apareixerà
en un document municipal fins a l’any 1838, als efectes notarials el tinc relacionat
d’ençà el 3 de juliol de 1763. Es tracta, doncs, d’un document de venda d’un solar propietat de Narcisa Matutano, a favor de Joaquim Comadira
“que possehieix en lo Arreval de Tueda y territori anomenat carrer de la Rutlla”.
No seria fins al plànol per a la construcció de les noves peixateries de la vila del carrer dels Arbres (1838), que rectificava l’alineació de les
cases de la banda de llevant, que hom escrigué “calle de la Rutlla”. L’oficialització, però, no aparegué definitivament fins a la redacció del cadastre de l’any 1840, i es mantindria vigent fins a la sessió del 21 d’abril de 1931. En aquest ple municipal, l’Ajuntament va decidir de batejar
aquest carrer amb el nom del capità republicà afusellat el 14 de desembre de 1930, Ángel García Hernández (Vitòria 1900-Osca 1930).
Acabada, però, la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen retornar l’antiga denominació de carrer de la Rutlla, a la sessió del
9 de juny de 1939.

Nom del carrer:

Salvador Vidal

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,73 m. Al final: 8,02 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 60 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del
30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: posterior a 1931.

R
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Rutlla + Salvador Vidal

Configuració urbanística:

Malgrat que l’any 1889 els hereus del
benefactor guixolenc varen encarregar al mestre d’obres Josep Vila i Callol
la formalització d’un projecte d’urbanització que ordenés l’antiga horta
dels Frares –una actuació que, tot i comptar amb els permisos corresponents, no es portaria mai a terme- s’hauria d’esperar a la redacció del Pla

434

Configuració i denominació dels carrers

Inici: carrer Antoni de Capmany. Final: carrer de Pecher.

Guitart (1897), per tal que l’actual carrer de Salvador Vidal fos inclòs dins la zona d’eixample oest de la nostra població.
D’aquesta manera, l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló va disposar aquest vial com a connexió entre els carrers Nou del Cementiri,
al sud (actual primer tram de la carretera de Tossa) i el d’Antoni de Capmany, al nord-est, distribuint aquella extensa finca amb cinc noves vies
urbanes: dues d’elles perpendiculars i identificades com a Bruc i Salvador Vidal (nord-sud); dues més horitzontals, Lepant i Topete (oest-est),
i una altra en forma esbiaixada que la titulà del Callao, i que convergien en una plaça central anomenada de Catalunya.
Com que el desenvolupament urbanístic d’aquest sector no es féu immediatament i el pla de reformes va quedar anul.lat l’any 1905, a instàncies d’uns quants propietaris que interposaren un contenciós-administratiu contra aquest planejament, l’esmentat indret va restar constructivament aturat i sense poder ordenar-se convenientment.
La compra de l’horta per part de l’Ateneu Social de mossèn Sants Boada l’any 1913, per a dedicar-la a zona d’esports per al jovent de la ciutat, així com la posterior venda al trust belga La Corchera Catalana S.A., acabaren de frustrar les poques expectatives urbanístiques que comptava aquest terreny. I com que, de retruc, l’Ajuntament guixolenc va adquirir aquest solar i les seves edificacions l’any 1973, per a situar-hi
diversos equipaments municipals, la prolongació del carrer de Salvador Vidal -des de Pecher a la carretera de Tossa- va quedar relegada a un
fet merament testimonial del vell pla Guitart, alhora que desapareixien del tot els vials de Lepant, Topete i plaça de Catalunya.
D’aquesta manera, l’actual disposició del carrer de Salvador Vidal –entre Capmany i Pecher- s’estructuraria allà pel decenni dels anys seixanta del segle XX, formant-se tan sols la meitat de via urbana que havia projectat l’arquitecte Guitart.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de Salvador Vidal, aprovada a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896, formant part de les noves vies d’eixample per al Pla de Reformes i Millores de la ciutat, fa especial referència a l’insigne filantrop guixolenc Salvador Vidal i Civils (Sant Feliu de Guíxols 1821-1877). Fill de Salvador Vidal
i Borrell, d’ofici adroguer i de Rosa Civils i Martí, fou l’únic noi de la desena de fills que tingué
aquest prolífic matrimoni guixolenc: Maria (1805), Rosa (1807), Dorotea (1809), Josepa (1811),
Lluïsa (1813), Francesca (1815), Teresa (1817), Clara (1819), Salvador (10-IX-1821) i Ramona
(1824).
Salvador Vidal va emigrar de jove cap al nou continent, on residien diversos parents seus, amb
anterioritat al 20 d’octubre de 1843, data en què el seu pare va testar davant el notari Josep
Masmitjà, anomenant-lo “hereu universal dels seus béns, en el dia absent en Amèrica”. S’establí,
doncs, a la ciutat de Valparaíso (Xile), on es dedicà al comerç en general i a la venda de teixits
provinents de Panamà, en particular vestits, barrets, flassades, etc. Durant molts anys, Vidal va
viatjar continuadament per la majoria de països sud-americans per ampliar el mercat internacional i, alhora, importar els articles i productes més sol.licitats d’aquelles contrades.
En un d’aquests itineraris comercials conegué en la ciutat de Santos (Brasil) qui seria la seva
esposa, una jove brasilera d’origen basc anomenada Josefina Largacha Bueno, amb qui s’esposà
en aquella metròpoli el 1853, a l’edat de 32 anys. De retorn a Valparaíso, Salvador Vidal va ser
designat aquell mateix any cònsol general de la República de l’Uruguai en aquesta plaça, per a
representar-la davant els organismes oficials i afers comercials, bancaris, industrials i financers
que afectessin els interessos de la seva nació.

Salvador Vidal

S

Salvador Vidal i Civils.
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Hom diria que Vidal, amb els diversos negocis engegats i rutllant a bon ritme, s’havia situat en un nivell de benestar social i econòmic certament privilegiat. Del seu matrimoni amb Josefina Largacha nasqueren sis fills; quatre d’ells a Valparaíso: Salvador (1854), Josep Maria (1855),
Josefina (1858) i Artur (1860) -aquest darrer mort a Barcelona a l’edat de quatre anys- així com dues filles més, ja amb la residència a la ciutat comtal: Rosa (1864) i Gertrudis (1866).
L’any 1862, Salvador Vidal va decidir de retornar, conjuntament amb la seva esposa i fills, cap a la Península. D’aquesta manera, per a poder
dirigir convenientment els seus negocis a Amèrica, va crear la firma comercial Salvador Vidal y Cía., conjuntament amb Joaquim Rigau, casat
amb la seva germana Lluïsa, i Victoriano Vega, gerent dels seus establiments, als quals vendria finalment la seva part el 1868.
Decidits a començar una nova vida, la família Vidal i Largacha va deixar Valparaíso el mes de març de 1862, en companyia de dues serventes
del país. Primerament es traslladaren en ferrocarril fins a Santiago i, poc després, amb una diligència arribaren fins als peus dels Andes, carregats amb tots els seus bagatges. I, des d’allí, arriats al cim d’un comboi de valents rucs, travessaren amb força dificultats la serralada, fins a
trobar la primera estació de carruatges en territori argentí, que els conduí fins a les portes de la ciutat de Mendoza. Aquí pogueren agafar un
tren que els traslladà a Rosario, a la vora del riu Paranà, on Salvador Vidal tenia domiciliats alguns familiars.
Entre els mesos d’abril i agost d’aquell any, Vidal es dedicà a acomiadar-se de tota la seva parentela del continent. Viatjà a Montevideo
(Uruguai), després a Santos i Rio de Janeiro (Brasil), on finalment embarcà en un vaixell que els va portar fins a Barcelona. Instal.lats en un
ampli pis de la Rambla dels Estudis i mentre els fills es quedaven a cura de les dues serventes, el matrimoni va continuar el trajecte –en part
de plaer i de negocis- cap a Roma, París, Londres i el nord d’Europa, i retornà a l’any d’haver sortit de Valparaíso (març de 1863).
Malgrat recórrer gairebé mig món, Salvador Vidal no va oblidar mai la seva població. Aquest guixolenc que, anys abans, havia sortit de Sant
Feliu en busca de nous horitzons, una vegada copsats, es mostrà excepcionalment generós amb la seva vila i conciutadans. I és que la seva
fortuna d’aleshores –segons un inventari dels seus béns realitzat pel notari barceloní Miquel Martí i Beya- es calculava en més d’un milió
quatre-centes mil pessetes. Vidal havia invertit sempre en béns immobles, valors i accions al llarg de la seva activitat comercial. A la nostra vila era propietari de cinc cases plaçades dins del nucli urbà, de l’horta dels Frares (actual zona Teatre-Pavelló municipal), així com del
mas Romaguer o Divina Pastora. I al terme municipal de Castell d’Aro, posseïa la bonica finca del mas de les Aroles (actual Remei). A la
ciutat de Barcelona tenia adquirits una sèrie de terrenys urbanitzables a la banda esquerra del passeig de Gràcia, a més d’incomptables
accions dels bancs Hispano Colonial, del Tesoro, de Barcelona, del Crédito Mercantil, de Castilla, o de les empreses Febril Algodonera o
España Industrial. També era dipositari de cèdules hipotecàries de l’Ajuntament de la ciutat comtal, o dels ferrocarrils de BarcelonaTarragona-França, i del de Saragossa; tot això avalat amb un efectiu de 42.000 duros en valors emesos pel govern dels Estats Units –aproximadament 210.000 pessetes- 13.100 lliures esterlines (324.400 pessetes) i 100.000 francs francesos (95.000 pessetes) consignats en
diverses agències de canvi de París i Londres.
L’any 1863, Salvador Vidal va fer el primer donatiu a la població. Es tractava d’ajudar a finalitzar les obres del nou edifici escola per a la mainada de Sant Feliu, que s’havia començat a construir al costat de l’Ajuntament i que, per manca de recursos econòmics de la corporació, havia
quedat paralitzat. Aleshores Vidal va lliurar, el mes de maig d’aquell any, cent unces d’or “para cubrir y habitar, hasta donde dicha cantidad
alcance, el edificio principiado junto a la Casa Consistorial para escuelas públicas”.
L’Ajuntament guixolenc va rebre amb gran satisfacció aquesta important quantitat de diners, fet que va produir la immediata continuació de
les obres i la seva posterior finalització. Així, a la sessió municipal del 29 de maig, el consistori va acordar d’inscriure a l’acta “el más cumplido voto de gracias, y que al abrirse las nuevas escuelas se coloque en pasaje preferente una inscripción en mármol que recuerde tan espléndido donativo”.
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Cinc anys després, entre els mesos de febrer i març de 1868, aquest benefactor guixolenc va sufragar totes les despeses de la renovació de
l’arbrat dels dos passeigs públics, així com el de la plaça de la Constitució (actual plaça del Mercat). Fins i tot es va fer càrrec dels nombrosos
jornals dels diversos operaris que participaren en aquesta reposició (peons, carreters, jardiners, etc.). D’aquesta manera, doncs, quedaria consignat al ple del 13 de març, quan hom decidí d’agrair aquesta generositat “para la mejora y ornato de ésta su Patria y en ahorro de los fondos del Común”. No seria pas la darrera contribució d’aquest altruista ganxó, car, el mes de juliol de l’any següent, Salvador Vidal va pagar l’import de la neteja dels recs i reguerons del passeig del Mar, que pujava a un total de 144 rals. Hi havien estat treballant vuit homes durant dos
dies, a nou rals el jornal.
Malauradament, Salvador Vidal i Civils va morir relativament jove, víctima d’una hidropericarditis. La seva defunció va ocórrer el dia 13 de
maig de 1877, mentre es trobava a la seva residència de Sant Feliu, situada al carrer del Mall. Comptava cinquanta-cinc anys. La seva generositat envers la nostra vila-ciutat la podem situar en la mateixa línia dels també filantrops guixolencs Antoni Maria Vidal i Calzada, Francesc
Jofre i Paradís i Ferran Romaguera i Patxot.

Nom del carrer:

Sant Adolf

Inici: plaça del Nord. Final: carretera de Girona.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 25,74 m. Intermèdia:
26,05 m. Al final: 24,10 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Huguet i Santa Llúcia.
Llargada del carrer: 172 m. Amplada del carrer: 6 m a l’inici i
8 m a l’acabament.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal
del 17 de gener de 1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: gener de 1883.

Configuració urbanística: La formació inicial del carrer
de Sant Adolf cal cercar-la en l’actuació urbanística de promoció
privada que va realitzar el comerciant guixolenc Bonaventura Mas,
en uns terrenys de la seva propietat situats al nord dels carrers de
Sant Domènec, Alba i Nou del Garrofer. El mestre d’obres Pere Pascual i Baguer va ser l’encarregat de projectar aquesta actuació,
estructurant les set noves vies –cinc d’elles de recent construcció: Sant Adolf, Nou de Sant Antoni, Aden, Sant Bonaventura i del
Mas, i dues més com a prolongació dels de Sant Domènec i Alba- a l’entorn d’una placeta hexagonal, on convergien tots els seus
vials.
Per la disposició de la finca original, el carrer de Sant Adolf era el que comptabilitzava menys metres de llargada (26 m), si exceptuem les dues
perllongacions esmentades, malgrat que la seva alineació definiria els posteriors desenvolupaments fins a connectar amb la carretera provincial de Girona. Aquest projecte obtindria l’aprovació inicial a la sessió municipal del 8 de novembre i l’autorització definitiva el 20 de desembre de 1882.
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Curiosament, però, aquest carrer començaria a configurar-se constructivament per la banda de la carretera de Girona, precisament per la
demanda que féu Antoni Mascort i Mauri, per edificar un habitatge i obrir un nou vial: “en terreno de su propiedad desde la carretera y en
dirección a la calle de Santo Domingo”. En data 31 de gener de 1883, l’Ajuntament va acordar d’accedir a allò sol.licitat per Mascort, amb la
condició que el nou carrer fes 30 pams d’amplada (6 m) i guardés les alineacions que li marcaria la Comissió de Policia Urbana.
D’aquesta manera, el mestre d’obres Pere Pascual, que aleshores presidia aquella junta tècnica, hauria fet servir molt probablement les indicacions de l’arquitecte provincial Martí Sureda, per tal de marcar la línia que havia de seguir la casa de Mascort, ja que aquell facultatiu no
signà el plànol oficial d’alineacions del sector est fins el primer de març d’aquell any.
L’arquitecte Sureda, doncs, havia previst de solucionar tècnicament el vèrtex que hauria format la bisectriu de les prolongacions dels carrers
de Sant Adolf i Santa Llúcia, amb un xamfrà de 6 metres i la formació d’un emboc o petita plaça reculada, amb un angle recte que permetria
d’obtenir una amplada de 20 metres al límit de la carretera provincial. Tres setmanes després, però, la mateixa comissió va adonar-se que part
dels fonaments de l’edifici que bastia aquell propietari avançaven “cuatro metros dentro de la prolongación de la calle de Santa Lucía, obstruyendo ésta”, cosa que motivà la paralització de les obres.
Això va provocar –immediatament- que Antoni Mascort recorregués davant el governador civil, en considerar que se’l perjudicava greument
amb aquelles alineacions, i més quan no s’havia tramitat cap tipus d’expedient d’expropiació forçosa.
Paral.lelament a aquest contenciós, el veí confrontant Ramon Tauler va dirigir-se a l’alcaldia per queixar-se de l’edificació de Mascort. Alhora
recordà a l’administració local que temps enrere havia cedit gratuïtament un bon tros de la seva finca, per a emplaçar-hi la prolongació del
carrer de Santa Llúcia.
Davant aquesta problemàtica, l’Ajuntament començà a negociar una dificultosa expropiació dels terrenys de Narcís Mascort, que duraria fins
a l’any 1892. Sis anys abans, però, en arribar pràcticament a un acord amb aquest propietari, el veí Ramon Tauler va reclamar, l’1 de febrer de
1886, que se li donés el mateix tracte: “dado que dentro de su propiedad se hallan señaladas tres calles distintas, una de ellas la de Santa Lucía
cuyo terreno cedió gratuitamente cuando se acordó la apertura de la misma y no obstante el perjuicio que sufrirá el recurrente, calcula en
2.000 pesetas el terreno comprendido de las tres calles para no hacer oposición alguna”.
L’embolicat galimaties en què es transformà aquesta negociació va obligar la corporació d’encarregar, el mes de febrer de 1886, la confecció
d’uns plànols basant-se en el projecte que havia redactat l’arquitecte Martí Sureda, en què comunicava els carrers de Sant Adolf, Santa Llúcia,
Huguet i la carretera provincial de Girona amb els vials del sector de l’Alba, “por las continuadas construcciones y ensanche de la población
que por allí se extiende y a fin de evitar ulteriores disgustos y complicaciones con motivo de las alineaciones conducentes”.
Aquest tècnic local va mantenir la mateixa conformació urbanística que havia previst Sureda l’any 1883, tal vegada perquè la modificació puntual d’aquesta zona era competència directa de la Diputació Provincial. En canvi, dissenyà tota una sèrie de prolongacions de carrers que
comunicaven amb la urbanització de Bonaventura Mas.
Aquest pla va obtenir l’aprovació a la sessió municipal del 24 de setembre de 1886, després d’haver-se publicat al butlletí oficial de la província. Malgrat això, la problemàtica iniciada amb Mascort estava encara lluny de solucionar-se. No seria fins el mes de maig de l’any 1892 que
aquesta qüestió va entrar en vies de conclusió. Antoni Mascort va tornar a manifestar-se descontent per l’aprovació d’aquell projecte, però
com a possible alternativa va presentar una nova proposta, dibuixada per l’enginyer Ramon Otzet, que modificava la unió dels carrers de Sant
Adolf i Santa Llúcia amb l’accés a la carretera de Girona. Per altra banda advertia el consistori que, en cas d’acceptar-se aquesta reordenació,
cediria gratuïtament els terrenys compresos per a via pública; però si per alguna qüestió era rebutjada, s’hauria d’anar indefectiblement cap
a l’expropiació forçosa.
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L’administració local va passar immediatament la proposició al nou arquitecte municipal General Guitart i Lostaló, per tal que realitzés un
informe tècnic que en valorés els beneficis per a la municipalitat. D’aquesta manera, en data 20 de juny, Guitart va signar el dictamen basantse, primerament, en el plànol aprovat en 24 de setembre de 1886 i, tot seguit, en la necessitat d’obrir al públic aquesta via des de la carretera provincial “afluyente a los de S. Adolfo y Sta. Lucía”. En principi, doncs, considerà que la proposició de Mascort era beneficiosa per a
l’Ajuntament, ja que la propietat podria reclamar automàticament la indemnització, en perjudicar-li l’emplaçament d’aquella placeta que li
deixava el terreny pràcticament inedificable. Per això, Guitart va creure que la nova solució es presentava “franca y práctica”, i ho condicionà
a l’exposició pública corresponent.
Finalment, com que no es va presentar cap al.legació en contra –Tauler i Mascort havien arribat a un acord pactat amb l’Ajuntament l’any
1889- s’aprovà definitivament aquesta modificació, en data 18 d’agost de 1892. Malgrat que la seva obertura fou començada poc després, la
configuració constructiva va venir determinada amb l’edificació de les cantonades limitant amb la carretera de Girona, els anys 1897 i 1903.
Tot i això, la seva vialitat no es completaria fins ben entrada la meitat del segle XX, quan s’adequaren les rasants dels dos trams d’aquesta via
urbana. Així ho va narrar als seus lectors el setmanari Àncora del 4 d’octubre de 1956: “Una visita a la plaza del Norte nos ha hecho ver con
natural alegría que las edificaciones construidas en lo que debe ser la calle de San Adolfo están siendo terminadas y abarcan hasta el cruce
de la calle de Huguet. Falta, pues, para que dicha calle de San Adolfo sea transitable para peatones y vehículos, que el desnivel del piso entre
ella y la calle de Huguet sea rebajado por quien proceda”.

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer de Sant Adolf va ser aprovat a la sessió municipal del 17 de gener de
l’any 1883, conjuntament amb les designacions de plaça del Nord, Huguet, Mas, Nou de Sant Antoni, Aden i Sant Bonaventura, formant part
del projecte d’urbanització que va promoure Bonaventura Mas i Calzada. Aquestes denominacions força particulars –tal com ja he exposat als
capítols dedicats a aquests carrers- foren proposades pel propi promotor i fan especial referència a titulacions de caràcter personal, estretament vinculades amb la propietat. Així, mentre els carrers de Sant Bonaventura i del Mas –aquest darrer suprimit des de l’any 1897- fan clara
al.lusió al nom i cognom del promotor, el d’Huguet ho fa en reconeixement a la seva segona esposa, Antònia Huguet i Keer. En canvi, l’anomenat d’Aden recorda la ciutat del golf aràbic on Mas residí i comercialitzà
durant un cert temps.
Doncs bé, el nom de carrer de Sant Adolf, seguint un procés similar al de
les anteriors definicions, va ser anomenat així pel fet que Bonaventura Mas
va néixer un 11 de febrer de l’any 1814, dia de Sant Adolf, bisbe. L’endemà
fou batejat a la parròquia de Sant Feliu, amb els noms de Bonaventura,
Anton i Benet (per conèixer la seva biografia vegeu el capítol dedicat al
carrer de Sant Bonaventura).
Sant Adolf, bisbe. (Segle IX). Bisbe de Pallars i Ribagorça. Constituí un
arquebisbat d’Urgell deslligat del de Narbona. La seva diada se celebra l’onze de febrer.

Sant Adolf

S

Detall d’una balustrada ceràmica al carrer.
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Nom del carrer:

Sant Antoni

Inici: passeig del Mar. Final: carrer de la Rutlla.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,25 m. Al final: 4,18 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Major.
Llargada del carrer: 139 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut al cadastre de l’any
1806 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Carrer de Joan Deu
(1920-39) Llibres parroquials d’esposoris: Carrer de Sant Antoni (1753 i 1761)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 13-17. Can Canals (Reforma 1889, 1890 i 1904).
Propietari: Josep Canals i Malla; tècnics: de l’ampliació del segon pis, núm. 17 (1889): Josep
Llach, mestre d’obres. De l’edifici núm. 13 (1890): Ramon Otzet, enginyer. Reforma botiga
modernista (1904): Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 25. Casa Lladó (1899).
Propietari: Sr. Lladó i Vidal; tècnic: J. Gili Moncunill, arquitecte. Núm. 32. Casa Cúbias (1882).
Propietari: Narcís Cúbias i Ribas; tècnic: Pau Simón, mestre d’obres. Núm. 29-33. Can Casas
(posterior 1931); tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm. 38. Casa Ararà (reforma
1926). Propietari: Simó Ararà i Planellas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: La formalització de l’actual carrer de Sant Antoni s’ha de situar
entre l’inici i el primer quart del segle XVIII, quan va quedar perfectament estructurat dins la trama urbana del raval de Tueda. De fet, l’origen
i posterior desenvolupament que experimentà aquest sector s’inicià a començament del segle XVII, en desplaçar-se constructivament en direcció cap a l’est i des de l’actual rambla d’Antoni Vidal; una estructuració que, per altra banda, restaria completament definida pels volts de la
meitat de la divuitena centúria. Aquest augment de l’edificació en un espai fora muralles havia començat a ordenar-se durant els dos primers
decennis del segle XVII, precisament quan la població guixolenca va experimentar una bonança en l’agricultura i el feineig dels seus artesans.
Això va motivar un primicer impuls de certa entitat en aquell raval, que s’anà configurant com a entitat pròpia i força dinàmica. Així, l’any
1639 hom hi comptabilitzava poc més d’un centenar de cases, tot i que no creuaven encara la línia del que avui coneixem com a carrer de
Sant Domènec.
El carrer de Sant Antoni va prendre la seva identitat urbanística en beneficiar-se dels nous desplaçaments urbans que realitzà la nostra població, durant el segon terç d’aquell segle (Puig Marí, camí ral d’anar a Palamós, sorral de mar, etc.). En definitiva, doncs, no feren res més que
potenciar i acabar de definir la xarxa viària perpendicular d’aquest raval, especialment els dos vials sense una prolongació cap al nord, com
els de Sant Llorenç i el mateix de Sant Antoni.
A mitjan segle XIX, en realitzar-se el cens d’edificacions del 27 de febrer de 1858, el carrer de Sant Antoni comptabilitzava un total de vint-itres habitatges. Nou anys després, al padró de veïns (1867) es varen avaluar vint-i-vuit edificis, dels quals un restava en construcció, i dues
construccions pertanyien a una fàbrica i a un magatzem.

S
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Casa Lladó (1899).

Origen i significat del nom del carrer:

La primera referència que hom té de la designació
del carrer de Sant Antoni és en els llibres d’esposoris parroquials del 31 d’octubre de l’any 1753, quan s’esposaren els joves guixolencs Benet Casas i Caterina Gispert, en casa de “Josep Gispert Conde, en lo carrer
de Sant Antoni de la Vila”. Vuit anys després, tornarem a trobar una altra notícia sobre aquesta denominació en els llibres eclesiàstics, en maridar-se el 9 de maig de 1761, a la casa de Nicolau Llambí, barriler,
“Joan Recasens, mariner i Caterina Llambí, en lo carrer dit de Sant Antoni del Raval de Tueda”.
Malgrat la tradició popular de batejar carrers amb diversos noms de sants –molt estesa aquesta pràctica en nombroses poblacions de la Mediterrània- i que tenia com a principal finalitat preservar els
veïns sota llur advocació de les malures i calmitats que poguessin succeir, l’administració pública va
continuar identificant aquests nous carrers –llevat dels que havien format part de l’interior de l’emmurallat- dins el conjunt del raval de Tueda. D’aquesta manera, no començaria a fer-se alguna distinció fins al cadastre de l’any de 1806, on aparegué oficialment el carrer de “San Antonio”.
Aquesta denominació va estar vigent durant cent-catorze anys, fins que el 1919 el regidor Pou va
demanar que es dediqués el nom d’una via de la ciutat a l’insigne federal i alcalde d’Olot Joan Deu i
Ros (Olot 1835-1919). Així, a la sessió municipal del 23 de juliol de l’any 1920, la corporació local va
acordar de substituir el nom original de carrer de Sant Antoni, pel de carrer de Joan Deu.
Dinou anys restaria intitulada amb aquest nom aquesta via urbana de la ciutat. Acabada la guerra civil,
però, les noves autoritats locals varen decidir, al ple del 8 de juny de 1939, de retornar el nom tradicional de carrer de Sant Antoni.
Sant Antoni de Pàdua (Lisboa 1190?-Pàdua 1231). Franciscà i predicador nascut a Lisboa. De jove va anar com a missioner cap al nord d’Àfrica, on restà durant un temps ensenyant la fe apostòlica. Quan volgué retornar a Portugal una forta tempesta el portà a Sicília, on s’allotjà
al convent de Montepaolo, i inicià definitivament les tasques de predicació. Canonitzat per Gregori IX, l’any 1232, la seva festa se celebra el
13 de juny. Molts mariners catalans el tenien i encara el tenen com a protector dels seus viatges en la mar.

Nom del carrer:

Sant Antoni, Nou de

Inici: plaça del Nord. Final: carrer de
Santa Magdalena (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES:
A l’inici: 25,21 m. Intermèdia: 20,30 m. Al final: 16,21 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Santa Llúcia.
Llargada del carrer: 148 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17 de gener de 1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: maig de 1887.

Sant Antoni + Sant Antoni, Nou de

S

Configuració urbanística: La disposició inicial del carrer Nou de Sant Antoni sorgí en aprovar-se, a la sessió municipal del 20 de
desembre de 1882, la urbanització promoguda per l’hisendat guixolenc Bonaventura Mas i Calzada, situada al nord de la vila. Aquest propietari va requerir els serveis professionals del prestigiós mestre d’obres Pere Pascual i Baguer, que va distribuir tota una sèrie de vials sobre una
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finca d’uns 9,035 m2, aproximadament, per tal de desenvolupar un nou creixement urbà a la població.
Bàsicament, doncs, les noves vies urbanes es varen concentrar a l’entorn d’una
plaça hexagonal de 13 metres de radi (actual plaça del Nord), on es configurava una distribució de solars aptes per a l’edificabilitat. Així, el carrer Nou de
Sant Antoni –amb una llargada total de 42 metres i 6 d’amplada- convergia i
alhora finalitzava en el carrer d’Huguet.
La prolongació d’aquesta via urbana va venir originada quan l’arquitecte
Guitart va redactar el seu Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), i va
preveure de connectar aquelles dues barriades amb el nou vial. En donar, però,
continuïtat a aquest carrer des del d’Huguet fins a Santa Magdalena, es varen
afectar dues cases del carrer de Santa Llúcia. D’aquesta manera, l’any 1901,
l’Ajuntament va fer aturar les obres clandestines d’ampliació i reforma que realitzava Josep Mañà i Codolar, amb l’advertiment que serien
immediatament enderrocades. Per aquest motiu Mañà recorregué aquesta resolució, i demanà que se li aixequés aquella suspensió, en no
procedir –de moment- la prolongació del carrer Nou de Sant Antoni.
L’arquitecte que ocupava aleshores el càrrec de tècnic municipal, Ildefons Casamor i Calm, va informar en data 9 de març del mateix any que, tot i
estar edificades aquelles obres dins les superfícies destinades a via pública en el Pla de Reforma, la corporació local podia consentir-les a títol de
provisionalitat i sense que aquell propietari pogués al.legar cap tipus de prescripció. A més, informava que l’Ajuntament havia de reservar-se el dret
de poder determinar el moment en què havia de quedar lliure aquest terreny “sea cual sea el tiempo transcurrido, en el día que se diera la orden
de derribo de las obras para la apertura de la calle Nueva de San Antonio, y corriendo a cargo de éste los gastos que se efectuen para tal efecto”.
Malauradament per als interessos generals de Sant Feliu, el Pla Guitart va ser anul.lat l’any 1905, i aquesta prolongació va quedar oficialment
desafectada i alliberada de les obligacions que hom havia establert.
Amb l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (1985), aquesta connexió ha tornat a quedar vigent en el planejament guixolenc, en espera del
moment oportú i de les indemnitzacions corresponents. La urbanització i comunicació d’aquestes dues parts d’un mateix carrer –plaça del
Nord-Santa Llúcia, i Santa Llúcia-Santa Magdalena- sens dubte beneficiaran enormement la circulació d’ambdós sectors.

Origen i significat del nom del carrer:

La identificació de carrer Nou de Sant Antoni va ser aprovada a la sessió municipal del
17 de gener de l’any 1883, dins del projecte d’urbanització que va presentar el comerciant Bonaventura Mas, i on es batejaren també el noms
dels carrers d’Huguet, Sant Bonaventura, Sant Adolf, de Mas, Aden i plaça del Nord. Aquestes designacions proposades pel mateix promotor,
a excepció de la plaça del Nord, feien al.lusió als patronímics o cognoms de la seva família (vegeu per a més informació els capítols dedicats
a aquestes vies urbanes).
D’aquesta manera, la denominació de carrer Nou de Sant Antoni –amb l’adjectiu “nou” per a diferenciar-lo de l’antic carrer de Sant Antoni,
situat a la part baixa de la ciutat- no és res més que el segon dels apel.latius dels tres noms amb què batejaren aquest hisendat: Bonaventura,
Anton i Benet. Tal vegada, doncs, el nom del sant (Antoni), estigui relacionat amb la protecció que els mariners trobaven durant els seus viatges en sant Antoni de Pàdua. Documentadament, doncs, el seu pare –anomenat també Bonaventura- havia estat patró matriculat i capità a
la Guerra del Francès, sota les ordres de Geroni Basart, àlies el Rufo.
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Nom del carrer:

Sant Bonaventura

Inici: plaça del Nord. Final: plaça d’Alabric.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 26,05 m. Al final: 33,00 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 106 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 17
de gener de 1883.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: març de 1885.

Configuració urbanística:

El carrer de Sant Bonaventura és també
fruit de l’ordenació urbanística de caràcter privat que va realitzar el comerciant
i hisendat de Sant Feliu Bonaventura Mas i Calzada, en voler urbanitzar una
finca de la seva propietat situada a l’extrem nord dels carrers de Sant Domènec
i Alba.
El 11 d’octubre de 1882, aquest guixolenc va presentar a l’Ajuntament un projecte tècnic d’obertura de nous vials, redactat pel mestre d’obres
Pere Pascual i Baguer, que preveia una plaça hexagonal on convergien sis carrers (Sant Bonaventura, de Mas, Nou de Sant Antoni, Sant Adolf,
Huguet i Aden) així com dues prolongacions dels existents (Alba i Sant Domènec). A més, oferí de cedir els terrenys destinats a vies públiques
sense demanar cap tipus d’indemnització, sempre i quan la corporació aprovés la urbanització.
Així, l’Ajuntament guixolenc va acordar d’aprovar provisionalment aquest “proyecto de alineaciones”, a la sessió municipal del 9 de novembre
següent, després d’exposar-lo a informació pública. En no presentar-se cap reclamació en contra d’aquesta ordenació, l’autoritzà definitivament al ple del 20 de desembre de 1882.
Sens dubte, el carrer de Sant Bonaventura era el vial que comptava amb més llargada de tota aquella promoció (92 m), a excepció del carrer de Mas
(115 m) que s’iniciava des del Nou del Garrofer i que mai no arribaria a obrir-se. Tanmateix, quan l’arquitecte General Guitart va confeccionar el Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), el carrer de Sant Bonaventura va ser allargat 61 metres més, fins a trobar el camí –avui carrer- de Castell d’Aro.
El cert és que aquesta via urbana va patir una modificació, tot i que es realitzà durant els anys d’anul.lació d’aquell planejament (1905 endavant),
quan hom conformà una plaça no prevista al Pla Guitart (plaça d’Alabric). Amb aquesta nova estructuració, dibuixada posteriorment per aquest
mateix arquitecte al plànol geomètric de revisió del municipi (1908), el carrer de Sant Bonaventura va quedar configurat tal com avui el coneixem.

Sant Bonaventura

S

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de Sant Bonaventura, aprovada a la sessió del 17 de gener de
1883, conjuntament amb cinc designacions més del projecte d’urbanització que promogué Bonaventura Mas, fa referència –com tots els vials
d’aquella actuació privada- al nom del seu promotor, malgrat haver-se-li anteposat dissimuladament l’adjectiu de sant (recordem que un altre
carrer s’identificava amb el nom de Mas, el cognom d’aquell mateix comerciant). Això ens demostra que aquest propietari va voler deixar la
seva empremta en les titulacions d’aquests carrers, a canvi de cedir gratuïtament els terrenys destinats a vies públiques.
Bonaventura Mas i Calzada (Sant Feliu de Guíxols 1814-1883). Comerciant i ric hisendat guixolenc. Fill de Bonaventura Mas i Juanola, mariner i capità matriculat en cors durant la Guerra del Francès, i de Victòria Calzada.
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Detall parcial d’una casa del carrer sant Bonaventura.

Poques notícies hem pogut esbrinar sobre la seva vida privada, encara que sabem
amb exactitud per una documentació notarial que va residir i comerciar a la ciutat
del golf aràbic d’Aden. Així, consta en una escriptura de poders que Mas va lliurar
a Rafael Baster i Llagustera, gestor guixolenc afincat a Marsella, per tal que el
representés i tramités mitjançant els canals de comerç internacionals, el cobrament
del darrer termini de 9.050 francs francesos, per la venda d’una casa amb terreny
al reverend fra abat Jeremies Perfecto, apostòlic de la Missió d’Aden.
Bonaventura Mas havia estat casat amb Francesca Gorgoll i Agustí, germana de Teresa
Gorgoll -a qui la nostra ciutat té dedicada una altra via urbana- que alhora estava
emmaridada amb Pere Mas, germà menor de Bonaventura. En enviduar, però, de
Pepita Gorgoll, es casà en segones núpcies amb la barcelonina Antònia Huguet i Keer.
Pel seu testament, realitzat davant el notari Joaquim Sala i Martí, en data 25 d’octubre de 1881, ens podem assabentar de les diverses propietats que posseïa. D’aquesta manera, com a hereu, disposava de la residència familiar situada al carrer de Sant Domènec, un camp o peça
de terra dedicada a vinya al sector de Monticalvari, a més de dos importants masos i llurs camps de conreu, plaçats un en el terme de Santa
Cristina d’Aro, anomenat Mas Nou (actual Can Patxot de Solius), i l’altre a Llagostera, conegut com el Mas Alou.
Bonaventura Mas i Calzada va morir sobtadament el primer de febrer de 1883, a l’edat de seixanta-nou anys. Al darrer testament va instituir
hereva universal la seva esposa Antònia Huguet, i en el seu decés, els fills del seu germà Pere.
Sant Bonaventura (Bagnoregio 1218-Lió 1274). Giovanni Fidanza, el seu nom veritable, fou ministre general de l’orde franciscà (1257) i cardenal i bisbe d’Albano (1273). Presidí el II Concili de Lió i destacà pels Comentarii in IV Libros Sententiarum Petri Lombardi (1250-53). Canonitzat
el 1482, se li atribueix el sobrenom de Doctor Seràfia. La seva festa és el 15 de juliol.

Nom del carrer:

Sant Domènec

Inici: passeig del Mar. Final: plaça del Nord.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,66 m. Intermèdia: 10,48 m. Al final: 25,20 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Major, Jacint Verdaguer, Nou de l’Algavira (conegut també com a travessia de Cels), Metges, Lluna,
Sol, Sant Martirià, Santa Magdalena, Campaneria, Santa Llúcia, Gorgoll i Nou del Garrofer.
Llargada del carrer: 553 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cadastre de l’any 1806
(restituït l’any 1939).
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Carrer de Caimó (1907-39)
Llibres d’esposoris parroquials: Carrer de Sant Domingo (1721) Carrer de Sant Domingo del Raval de Tueda (1733)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: pels volts del primer terç segle XVII.
Construccions característiques: Núm. 29. Casa Martó (1899) . Propietària: Rosa Martó i Quintana; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
Núm. 54. Casa Buhigas (abans 1863?). Núm. 60. Casa Caimó (abans 1863?). Propietari: Pere Caimó i Bascós. Núm. 63 (abans 1863?). Núm. 74. Casa
Granell (1904). Propietari: Casià Granell; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 104-106. Casa de final del segle XVIII, o inici del XIX.
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Configuració urbanística: La disposició actual del carrer de Sant Domènec cal analitzar-la en dues actuacions urbanístiques prou diferents: la del sector de Tueda (passeig del Marcamí de la Rutlla) dels voltants del primer terç del segle XVII, i la que s’enfilà en direcció cap al
Puig Marí, al nord de la població (Rutlla-plaça del Nord), que s’emplaçà aproximadament entre
els anys 1750 i 1883.
Durant els dos primers decennis del segle XVIII, l’àmbit del raval de Tueda (des de l’actual rambla d’Antoni Vidal-passeig del Mar-Sant Domènec-Rutlla) va començar a consolidar-se amb
una marcada personalitat, tot preveient la continuació de les tres vies horitzontals que definirien el traçat general d’aquella barriada, com ho serien els futurs carrers Major, Jacint
Verdaguer i de la Rutlla. Així, podem dir que, cap a 1640, aquest primicer teixit urbà arribava
amb molta probabilitat fins a les actuals façanes de la banda oest del carrer de Sant Domènec,
i aniria estructurant-se al llarg de tota aquella centúria, amb el desenvolupament constructiu
del conjunt d’aquest raval.
L’inici d’un nou establiment a partir del camí –avui carrer- de la Rutlla en sentit cap al nord,
tot enlairant-se pels terrenys del Puig Marí, va definir un dels moviments urbans més
importants que es perfilaren en aquells anys (segon terç del segle XVIII), amb la formació
dels carrers de la Penitència, Sant Domènec, Creu, Algavira i d’en Lloveras (actual de
Girona).
Sens dubte, això va originar que es formessin, a les darreries d’aquell mateix segle, els vials travessers dels Metges i de la Lluna, que donaren lloc a la preliminar retícula urbanística d’aquest
indret, en la qual es bastirien les edificacions. De tots els carrers que s’estenien cap aquella part, el de Sant Domènec era el de més llargada.
D’aquesta manera, en el primer quart del segle XIX, el vial ja habia arribat on actualment hi ha plaçat, parcialment, un tram del carrer de Santa
Magdalena (entre Sant Domènec i Nou del Garrofer).
Fins ben entrat el segon terç d’aquell segle, el carrer de Sant Domènec va anar concretant-se dins els límits que havia ocupat, definint pràcticament tots els espais i cantonades fins al carrer de Santa Magdalena. Així, amb la construcció del “Portal de Santo Domingo” per a defensa d’aquesta part de la vila guixolenca durant la tercera guerra carlina, la projecció del vial va quedar aturada, malgrat que, a la sessió de l’11
d’abril de l’any 1877, hom decidí d’enderrocar-lo.
Amb aquesta resolució, el carrer de Sant Domènec s’allargaria novament fins a trobar el Nou del Garrofer, allà pels anys vuitanta del segle XIX.
Això va ser possible en aprovar-se la urbanització dels terrenys de Bonaventura Mas (1883), que faria limitar el carrer de Sant Domènec amb
la plaça del Nord.

Sant Domènec

S

Origen i significat del nom del carrer: La designació del carrer de Sant Domènec la trobem per primera vegada referenciada als llibres d’esposoris de l’arxiu parroquial, en data 11 de novembre de l’any 1721, quan s’esposaren una parella de joves guixolencs en “casa de Josep Bosch en lo carrer de Sant Domingo”. Dotze anys després, aquest nom fou novament inventariat en unes
altres núpcies celebrades el 8 de novembre de 1733, en la casa de Bonaventura Mas, “situada en lo carrer de Sant Domingo del Raval
de Tueda”.
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Detall de la barbacana i voladís de la casa Martó (1899).

Com ja s’ha exposat anteriorment, l’administració local continuava aplegant
totes aquelles vies urbanes sota la titulació de Raval de Tueda, i no seria fins
a començament del segle XIX que s’inicià la identificació particular de cada
una d’elles. En canvi, semblantment a com ho feia l’estament eclesiàstic, els
notaris i escrivents empraven ja el nom de carrer de Sant Domènec al segon
terç del segle XVIII.
Així es desprèn, doncs, d’una escriptura realitzada a la notaria pública de la
vila el 3 de juliol de 1763, en la venda d’una peça de terra propietat de
Narcísa Matutano i Blanc, a favor de Joaquim Comadira. Segons aquest
document el solar afrontava per la banda de ponent “ab lo carrer allí format
–es refereix al de la Penitència- que és en seguida del de St. Domingo”.
El nom de carrer de Sant Domènec no aparexeria oficialment identificat així
fins al document de contribucions de l’any 1806. En aquest llistat figuren els noms de vies com les de Llifonso (Sant Roc), Sant Ramon,
d’en Querca (Algavira), d’en Muntaner (de la Creu), de Sant Antoni o de l’Aiguardent (Sant Llorenç). D’aquesta manera, el seu nom va estar
vigent exactament cent-un anys. A la sessió municipal del 17 de setembre de 1907, l’Ajuntament va acordar de substituir el nom de carrer
de Sant Domènec pel de carrer de Caimó, “en consideración a los relevantes méritos del que fue honorable hijo de esta ciudad D. Pedro
Caimó y Bascós”.
Aquesta denominació, però, seria exclosa del nomeclàtor guixolenc quan, acabada la guerra civil espanyola, el nou consistori va decidir,
al ple del 9 de juny de 1939, de canviar els noms de vint-i-nou carrers de Sant Feliu “por considerarlos con espíritu sectario y evidente
agravio a los principios inspiradores del Glorioso Movimiento Nacional”. Hom proposà, doncs, de retornar l’antic nom de carrer de Sant
Domènec a la via que detenia des de feia anys el cognom del federal Pere Caimó.
Caldria tenir present, però, que l’origen de la identificació concreta de carrer de “Sant Domingo” podria derivar del patronímic de l’antic
propietari d’aquests terrenys, Domingo Matutano, administrador del “Real Alfolí de la Villa” (magatzem de la sal), que vivia en aquest
indret amb anterioritat a l’any 1736.
Sant Domènec de Guzmán (Caleruega 1170-Bolònia 1221). Fundador de l’Orde de Predicadors (1215). Estudià teologia a l’escola de
Palència i fou nomenat canonge d’Osma el 1215. L’any 1203 va acompanyar el seu bisbe en una missió a Dinamarca. Durant un temps
residí al sud de França com a predicador, i fou el protegit del bisbe Fulco de Tolosa. Enviat al III concili del Laterà (1215) va obtenir l’aprovació d’Innocenci III per engegar la seva Orde. El 1234, Domènec de Guzmán fou canonitzat per Gregori X. La seva festa se celebra el
7 d’agost.
Existeixen també dos sants més anomenats Domènec: Domènec de la Calzada (m. La Calzada 1109) i Domènec de Silos (Cañas 1000-Silos
1073).

S
Sant Domènec

Caimó i Bascós, Pere (Vegeu el capítol dedicat al carrer de Caimó).
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Nom del carrer:

Sant Elm

Inici: avinguda de Juli Garreta. Final: avinguda de Sant Elm (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,80 m. Intermèdia: 26,18 m. Al final: 45,52 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: carreró de Sant Elm, Castellar, travessia del Raig,
Consolat i Montjoi.
Llargada del carrer: 198 m (257 quan s’arribi fins a l’avinguda de Sant Elm). Amplada del
carrer: a l’inici 3,20 m. A partir del carrer del Castellar, 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat al padró de veïns de l’any 1867 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Dins el conjunt del
raval del Monestir o Riera (segle XVIII). Baixada de Sant Elm (1858). Carrer de Josep Oliva
(1932-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segles XVI-XVII.
Construccions característiques: Núm. 39. Casa Trebal (1926), cantonada Travessia del Raig.
Propietari: Francesca Trebal, vídua Serradell; tècnic. Rafael Masó i Valentí, arquitecte.

Configuració urbanística: La formalització del primer tram del carrer de Sant Elm se situa
durant els anys de transformació urbanística que van anar formant la fesomia particular del sector sud-oest del raval del monestir, concretament entre els segles XVI-XVII. D’aquesta manera,
mentre que al primer cens o cadastre de l’any 1360 aquesta barriada comptabilitzava 24 cases edificades, el 1602 –gairebé dos cents cinquanta anys després- tan sols se’n havien construït 17 més, i s’agrupaven un total de 41 immobles en
aquest sector.
Per l’estudi que he pogut fer de les propietats cadastrals i número de cases censades, es pot dir que amb anterioritat a l’inici del segle XVII el
carrer de Sant Elm ja havia pres la seva estructuració. En canvi, la posterior evolució constructiva d’aquesta mateixa via urbana va quedar gairebé aturada fins al primer quart del segle XVIII, en què el cadastre de Patiño –oficialitzat l’any 1729- va avaluar un conjunt de 45 cases (42
al raval del monestir i 3 a la platja de mar).
Fou a partir del primer terç d’aquella centúria que, aprofitant la bonança comercial de què gaudia la nostra vila, s’originà un nou desplaçament urbà en aquest paratge, que el féu estendre cap al pujantor del Castellar. Així, pels volts d’aquell segon terç, ja s’havien disposat perfectament els futurs carrers del Raig, carreró de Sant Elm i la plaça de Sant Pere, alhora que s’allargà el de Sant Elm.
A mitjan segle XIX, i en realitzar-se el cens d’edificis de la població de l’any 1858, el carrer de Sant Elm comptava amb 13 habitatges. Aleshores,
la seva llargària es concretava des de l’anomenat carrer de la Riera (av. Juli Garreta), a la cantonada de l’actual carrer del Castellar. Seria precisament amb la redacció del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), quan hom va preveure la prolongació del vial fins a trobar la travessia del Raig.
No obstant això, la dificultat d’entrellaçar aquesta connexió comportava haver de travessar la finca particular de Victòria Vilà i Calsada (entre
el carrer del Castellar i Consolat); motiu pel qual calia la seva autorització per unir aquells dos trams que, tant d’una banda com de l’altra,
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estaven ja edificats. D’aquesta manera, a la sessió municipal del 10 de setembre de 1899, l’Ajuntament va acceptar el generós oferiment d’aquella propietària, que cedia gratuïtament tot el terreny “con tal que se proceda a su apertura y se señalen las alineaciones y rasantes del
plano general de reforma”. Malgrat acordar oficialment de replantejar i urbanitzar el carrer, la corporació local va anar deixant passar el temps
per manca del pressupost corresponent. Aquest fet va motivar que Victòria Vilà reclamés per tres vegades (maig 1901, novembre 1904 i maig
1905) el compliment del conveni que permetria unir aquelles dues tramades de carrers.
Malauradament, no he pogut trobar cap resposta oficial a les diverses demandes que féu aquesta propietària. Per tant, no podem saber amb
exactitud si l’Ajuntament va engegar aleshores la urbanització d’aquella part del carrer de Sant Elm, o ho deixà per més endavant.

Origen i significat del nom del carrer:

La titulació de carrer de Sant Elm –escrit i pronunciat en nombrosos documents oficials
com a SanTelm o SanTem- va quedar oficialitzat per primera vegada al padró de veïns de l’any 1867. Nou anys abans, al cens d’habitatges de
l’any 1858 i, mesos més tard, al plànol geomètric de Josep Gallart, aquesta via urbana s’havia identificat com a “Bajada de San Telmo”. Hem
de dir, però, que amb anterioritat a aquestes dates, i des de temps antics, l’esmentat carrer havia format part del conjunt del raval de la Riera
o del Monestir.
El nom de carrer de Sant Elm fa referència a l’antic camí que conduïa a l’ermita del mateix nom, que hom edificà al segle XV. L’origen de la
seva construcció ve de quan el monestir atorgà autorització a fra Jaume Corbera, de la parròquia de Palafrugell, per tal de construir dalt de
la muntanya del Castellar una capella sota l’advocació de sant Elm, així com una torre de guàrdia, que fou alçada l’any 1452 (existeix, però,
un privilegi– que l’eminent historiador Hurtebise considerà dubtós i en certa manera força estrany- amb què el rei Pere el Catòlic sembla que
autoritzà l’abat del monestir, l’any 1203, a bastir una fortalesa o torre de defensa a l’esmentada muntanya).
El cert és que, en data 13 d’abril de 1519, es va realitzar una concòrdia entre la universitat i l’abat del monestir, en què es donà llicència als
jurats de la vila per tal edificar, al costat de l’ermita, una torre en defensa de la seva badia. Així, durant els anys de guerra s’emplaçaren dos
canons al cim de la torre de guàrdia (1555), i es convertí al cap d’un cert temps en una fortificació
important. Cinc fermes torres amb llurs amples murs s’alçaven privilegiadament en aquella muntanya:
quatre d’elles a cada angle i una de central aixecada com a torre d’homenatge formaven aquell baluard.
Tanmateix, aquesta edificació podia abrigar en temps d’hostilitats un total de cent homes perfectament
armats, així com dues peces d’artilleria que llançaven projectils de 25 lliures de pes.
Amb l’esclat del conflicte bèl.lic entre les monarquies hispànica i francesa (1683-84) i, més tard, amb
la guerra de la Lliga d’Augsburg (1689-97), el castell de Sant Elm fou destruït gairebé en la seva totalitat. Això passà per l’abril de l’any 1695 i octubre de 1696, sota les ordres del duc de Noailles i el príncep de Vendôme, respectivament.
Finalment, al ple del 28 d’agost de 1723, l’Ajuntament va acordar de reedificar l’antiga capella de Sant
Elm, després d’obtenir el corresponent permís de l’abat del monestir.
En temps de la Segona República, concretament a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, el
nom d’aquest carrer va ser substituït pel del federal guixolenc Josep Oliva, àlies “Xec Xeba” (Sant Feliu
de Guíxols ?-la Bisbal d’Empordà 1869), mort durant els episodis revolucionaris coneguts com a “foc
de la Bisbal”. Acabada la guerra civil espanyola, el nou Ajuntament de la ciutat va decidir, al ple del 9
de juny de 1939, de restituir l’antiga designació de carrer de Sant Elm.

S
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Imatge de Sant Elm a l’interior de l’ermita.
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Sant Elm, màrtir. (Síria s. VI). Nom amb què es coneix i és venerat als Països Catalans Erasme, bisbe de Síria, protector dels mariners i navegants d’Europa. L’advocació de la capella guixolenca hom l’atribueix a l’abat Bernat de Torroella, en haver vist perillar el seu vaixell durant una
forta tempesta, en el viatge de retorn de Gènova i Florència, on havia anat a sol.licitar al papa Eugeni IV la reforma del monestir.
Sant Elm o Erasme és representat amb l’hàbit pontifical i amb una nau a la mà.

Nom del carrer:

Sant Elm, Carreró

Inici: carrer de Sant Elm. Final: sense sortida.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,00 m. Al final: 4,50 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 29 m. Amplada del carrer: 2,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat al padró de veïns de l’any 1867.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Dins del conjunt del
raval de la Riera o Monestir (s. XVIII). Carreró (s. XVIII). Carreró baixada de Sant Elm (1858).
Travessia plaça de Sant Pere (1858)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segles XVI-XVII.

Configuració urbanística:

El que avui ens queda del curt i barrat carreró de Sant Elm
antany havia estat un petit camí de pas disposat en forma de ziga-zaga que, a començament del
segle XVIII, permetia d’accedir cap al reduït grup de cases que se situava a la platja de mar (avui
plaça de Sant Pere). Aquesta estructuració viària, doncs, va venir configurada –en part- en no poder
accedir prou còmodament i en època de pluges pel costat de la margenada de la riera, en eixamplar-se el seu curs justament en aquest indret, molt a prop a desembocar les aigües al mar (actual
tram de l’avinguda Juli Garreta entre el carrer de Sant Elm i plaça de Sant Pere).
Amb tota probabilitat, l’esmentat carreró estava ja format a l’any 1602, com a part dels 41 habitatges del raval del monestir. D’aquesta manera, el trobem perfectament identificat en uns dibuixos als capbreus del segon terç del segle XVIII,
on és anomenat “carreró que volta” o simplement “carreró”, que donava pas cap al Perol de Sant Pere o dels pescadors. Així, a mitjans d’aquella mateixa centúria, es pot dir que al carreró de Sant Elm s’alçaven set habitatges; els més coneguts eren les cases de Miquel Barnés, de
Cruañas, de Bosch i Prats i la d’Amanç Costa, àlies Mansillos.
Aquest carreró va funcionar com a pas públic entre el carrer de Sant Elm i la plaça de Sant Pere fins a l’any 1929, en què l’Ajuntament va permutar uns sobrants de via pública –part de l’antic carreró de Sant Elm- a Mercè Valls de Bertran, malgrat l’oposició que va mostrar el conjunt
del veïnat. No obstant això, el mes d’octubre de 1928, s’exposà l’edicte municipal que anunciava la proposta d’aquella propietària, per tal de
comprar 667 pm2, que equivalien a 25,34 m2.
Diversos veïns confrontants en aquest carreró –entre els quals es trobava el president del Perol, Pere Altrachs- varen dirigir un escrit a la corporació mostrant la seva disconformitat al projecte. Dissortadament, a la sessió del 5 de desembre de 1928, el consistori va prendre l’acord
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d’emparar-se en la cessió de venda d’una part del carreró de Sant Elm, i Mercè Valls va haver de satisfer l’import de 1.135 pessetes “correspondiente a una calle de tercera categoría”. Tres mesos després, aquesta propietària va obtenir la llicència d’obres d’enderroc de l’antic habitatge i, tot seguit, edificà una construcció de tres plantes que va ocupar, definitivament, una part del que havia estat l’antic carreró de Sant
Elm.

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carreró de Sant Elm fa referència –tal com ja s’ha exposat- al petit caminoi
que, sortint del camí que conduïa cap a l’ermita de Sant Elm, accedia a les cases situades a la placeta de Sant Pere. La seva definició, però, no
va ésser oficialitzada per l’administració fins a l’any 1867, quan es féu el padró de veïns de la població.
Vuit anys abans, en redactar-se el cens d’edificis del 27 de febrer de 1858, hom el va identificar com a “Callejón Bajada de San Telmo”. Pocs
mesos després, el Pla Geomètric de la vila de Sant Feliu, dibuixat pel mestre d’obres Josep Gallart, titulà aquest vial com a “Travesía de la
Plaza de San Pedro”.
Quant a la toponímia, per ser del mateix sector i època, vegeu el capítol dedicat al carrer de Sant Elm.

Nom del carrer:

Sant Fèlix Màrtir

Inici: carrer de la Penitència. Final: carrer de Sant Domènec.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 8,49 m. Al final: 6,37 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 69 m. Amplada del carrer: 4 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’Ajuntament
en el conveni signat entre l’alcalde i Miquel Nadal, en data 2 de juny de l’any 1852 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: travessia de la Penitència (1830); carrer de la Igualtat (1931-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: començament del segle XIX.
Construccions característiques enderrocades: Església del col.legi Nostra Senyora
dels Dolors (Divina Pastora) 1879. Tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Col.legi
de la Divina Pastora (primera reforma i ampliació 1902). Tècnic: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres. (Segona reforma i ampliació 1929). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.

S
Sant Elm, Carreró + Sant Fèlix Màrtir

Configuració urbanística: L’actual estructuració del carrer de Sant Fèlix Màrtir va tenir
lloc en un dels períodes de creixement urbanístic més importants de la població. Gràcies al desenvolupament que havia experimentat el sector a partir del carrer de la Rutlla, amb la concreció del
vial de la Penitència i les prolongacions dels de Sant Domènec, Creu, Algavira i d’en Lloveras
(actual de Girona), allà pels volts de la segona meitat del segle XVIII, hom va disposar tota una
trama viària (d’oest a est), que definiria la retícula general de connexió dels carrers del Puig Marí.
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Així, mentre s’anaven formant diverses tramades de nous carrers a partir de l’anomenat dels Metges i en amunt, es va configurar molt a
prop d’aquests i a la seva part baixa, l’inici d’un carrer travesser sense sortida, que eixia de la Penitència. Allí, s’establí, tot just acabat d’encetar-se el segle XIX i en una petita casa de la cantonada, la congregació de religioses de la Penitència, sota l’advocació de Nostra Senyora
dels Dolors.
L’any 1850 aquest carrer tenia aproximadament uns 50 metres de llargària, però l’habitatge de Miquel Nadal, situat entre aquesta via i la de
Sant Domènec, obstruïa la seva connexió. Aleshores només hi havia bastides tres cases a la banda nord del carrer de Sant Fèlix Màrtir: la
número 1, propietat del reverend Presas, on inicialment s’havia instal.lat la comunitat religiosa; la casa número 3, pertanyent a un tal Esteva,
així com l’ampli edifici d’Agustí Basart, identificat amb el número 5. A l’altre costat hi havia l’extensa horta Arxer, que havia estat anteriorment de Boera i que limitava amb els darreres dels habitatges dels carrers de Sant Domènec, Rutlla i l’alineació est –lliure encara d’edificacions- del carrer de la Penitència.
Un fet, però, vingué a enterbolir la pau d’aquest sector el mes de novembre de 1850. La reedificació d’una paret de tanca que limitava amb
un rec públic per la banda del carrer i que, alhora, afrontava amb el pati posterior de la casa de Miquel Nadal -precisament l’habitatge que
privava d’unir aquella travessia amb el carrer de Sant Domènec- va provocar un munt de contenciosos administratius.
Aquest mateix mur ja havia estat motiu d’una sentència comdemnatòria, en data 12 de març de l’any 1830, quan Agustí Basart, veí de la casa
del costat, va voler-la ampliar sense permís i fou denunciat pel pare de Miquel Nadal.
El cert és que Nadal va contractar els serveis del constructor Narcís Cúbias i Ribas, per tal que li acabés de bastir aquella polèmica paret. En
adonar-se l’Ajuntament dels treballs que es realitzaven, va fer aturar immediatament les obres i conminà aquell propietari a verificar un acte
de conciliació dins les vint-i-quatre hores següents. Miquel Nadal, però, no va fer cas de la resolució i continuà aixecant el mur. Fou aleshores quan la corporació va decidir d’executar un embargament sobre aquella part de la finca, pel perill que suposaria per a la vialitat de la vila
no poder entrelligar els carrers de Sant Fèlix Màrtir amb el de Sant Domènec.
Les accions legals engegades per ambdues parts varen durar fins ben entrat l’any 1852. Convençuts que la millor manera de finalitzar aquell
litigi passava per arribar a un acord que satisfés els actuants, es va redactar un conveni entre l’alcalde Rafael Patxot i Miquel Nadal, que se
signà el 27 d’abril i fou referendat en acta municipal del 2 de juny de 1852.
D’aquesta manera, hom convení que Nadal podia construir lliurement la paret contigua al pati de la casa que afrontava amb el carrer de Sant
Fèlix Màrtir, que havia estat l’objecte de la trifulca, “prometiendo y asegurando el Ayuntamiento que en ningún tiempo, a no ser que llegue el
caso de prolongarse la calle de S. Félix hasta unirse con la de Sto. Domingo, no le perturbará por ningún concepto en su pacífica posesión”. A
canvi, Miquel Nadal, en prova de bona voluntat, prometé que quan arribés el cas de connectar els carrers de Sant Fèlix Màrtir amb el de Sant
Domènec, no rebria cap indemnització pels 4 pams d’ample i 20 de llargada (80 pm2), que era la superfície del terreny que es discutia, així com
tampoc de l’obra edificada. Finalment, tant la corporació local com aquell particular s’avingueren a pagar les despeses ocasionades per les
actuacions judicials.
L’any 1896, el consistori municipal va encarregar a l’arquitecte Guitart, la confecció de l’expedient tècnic per a l’obertura i reforma d’aquest
carrer. Així, a la sessió del 28 d’agost d’aquell mateix any, el ple de l’Ajuntament va aprovar oficialment la prolongació del vial fins al carrer de
Sant Domènec. El mes de gener de l’any següent, la Sociedad Cooperativa La Económica de la població va posar en coneixement de la municipalitat que, sota determinades condicions, podia adquirir la casa número 57 del carrer de Sant Domènec (el mateix habitatge que anys abans
havia estat propietat de Miquel Nadal). D’aquesta manera, l’entitat local oferí la possibilitat de cedir el terreny necessari per a via pública, un
cop enderrocada la vella edificació.
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A la sessió municipal del 15 de gener de 1897, la corporació local va acceptar aquesta important cessió, i acordà de subvencionar La Económica
amb la quantitat de 2.500 pessetes, que consignà al pressupost de l’exercici següent. Aquesta decisió, però, no agradà gens a la societat cooperativista, que va argumentar la impossiblitat econòmica d’esperar gairebé un any per a rebre aquella quantitat. Per tot això, de mutu acord,
hom modificà aquesta data al ple del 19 de febrer, i es comprometé l’administració a preveure-ho al capítol d’imprevistos del primer trimestre del mateix any en curs.
Finalment, el 30 de maig de 1897, el director de La Económica va obtenir el permís per tal de poder enderrocar aquella casa i
reedificar en el solar resultant. La prolongació i posterior connexió del carrer de Sant Fèlix Màrtir amb el de Sant Domènec va
suposar una millora urbanística que va satisfer molt el veïnat del sector. Fins i tot, diversos propietaris d’aquest carrer i de la
Penitència oferiren la suma de 250 pessetes, recollides en suscripció popular, perquè es destinessin a l’arranjament i millora del
paviment d’ambdues vies urbanes.

Origen i significat del nom del carrer: La designació de carrer de Sant Fèlix Màrtir apareix per primera vegada al plet que
l’Ajuntament va mantenir amb el propietari Miquel Nadal, per la possessió d’un rec que la corporació considerava d’ús públic. Així, mentre
Nadal anomenava, l’any 1850, el carrer de Sant Fèlix Màrtir durant les primeres diligències administratives, la municipalitat, per contra, l’identificava com a travessia de la Penitència. La primera titulació oficial d’aquesta via urbana és dins el conveni signat per les dues parts en
data 2 de juny de 1852, on es va passar a denominar a tots els efectes “calle de San Félix Mártir”.
Tal vegada algú es pugui preguntar el perquè d’aquesta denominació de carrer de Sant Fèlix i no Sant Feliu Màrtir, al llarg dels anys. Doncs
bé, això té una resposta força comprensible: a part que les denominacions d’aleshores eren oficialitzades en castellà, com els noms de “calle
de San Roque, San Lorenzo, Mayor del Centro”, etc, ben aviat va aparèixer el nom de carrer de Sant Feliu (1858) situat al sector de la
Barceloneta (avui forma part del primer tram de la carretera de Palamós, entre el passeig dels Guíxols i la riera de Tueda). Per això, es va continuar definint com a carrer de Sant Fèlix Màrtir, tot i que l’antic carrer de Sant Feliu va quedar suprimit l’any 1904, en estructurar-se finalment la carretera de Palamós.
En temps de la Segona República, el nom d’aquest carrer va ser canviat, a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, pel de carrer de la
Igualtat. Aquesta titulació estigué vigent fins al 9 de juny de l’any 1939, en què les
autoritats de la postguerra decidiren de retornar el nom de Sant Fèlix Màrtir a
aquesta via de la ciutat.
El nom de carrer de Sant Fèlix Màrtir fa referència a sant Feliu l’africà (Cil.litània,
Cesarea de Mauritània -?-Girona, 303). Màrtir cristià que predicà a les nostres contrades durant el segle IV. Segons una passió tardana, Sant Feliu fou torturat de
diverses maneres i llançat al mar. Una tradició escrita segles després de la seva
mort, assenyala el seu martiri en el turó dels Guíxols (més tard conegut com el
Fortim i Salvament). Llançat, doncs, des del penya-segat i amb una roda de molí lligada al coll, fou recollit pels àngels, que el portaren sa i estalvi a la badia, a través
de la cova que hi havia sota el turonet.
Sant Feliu és des d’antigor el patró de la nostra ciutat i la seva festa se celebra l’1
d’agost.

S
Sant Fèlix Màrtir

Gravat barroc del salvament de Sant Feliu.
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Nom del carrer:

Sant Isidre

Inici: carrer de Sant Ramon. Final: plaça de l’Empordà.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,07 m. Intermèdia: 5,24 m. Al
final: 7,26 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de Sant Isidre i de la Indústria.
Llargada del carrer: 168 m. Amplada del carrer: 4,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al Pla Geomètric de Josep Gallart, del
9 de novembre de 1858 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: Carrer de Zamenhof (1932-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XIX.
Edificis industrials: Fàbrica Castelló (Reforma 1901). Propietari: Castelló,
germans; tècnic: Modest Deu i Estrada, arquitecte. Ampliació (1907). Tècnic:
Gregori Vicens, mestre d’obres. Construccions enderrocades: Fàbrica Casas
i Vinyas (1870). Propietaris: Joan Vinyas i Genís, Gerhard Johan Huygen i Joan Casas i Arxer; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística: L’ordenació de l’actual carrer de Sant Isidre va venir estructurada en definir-se convenientment la trama
viària dels carrers Nou de Sant Ramon (actual Àngel Guimerà), així com la part est del carrer de Sant Ramon, a partir dels primers decennis
del segle XIX. Aquesta disposició urbanística va facilitar la conformació d’un primicer traçat de vials en la zona intermèdia –Àngel Guimerà i
Barceloneta- on s’habilitaren noves construccions que, en certa manera, assenyalarien els punts d’unió o de partida dels carrers de Sant Isidre,
Santa Margarida i travessia de la Barceloneta.
D’aquesta manera, el carrer de Sant Isidre havia pres els seus inicis allà pels volts d’aquell mateix segle, en bastir-se als seus extrems –a tocar
l’actual plaça de l’Empordà i el carrer de Sant Ramon- els seus primers habitatges. Així es desprèn del plànol que realitzaren sobre el port de
Sant Feliu els enginyers Francisco Cuello de Portugal y Quesada i Pascual Madoz, l’any 1845. Aquestes edificacions, plaçades just al límit del
camí que travessava una extensa finca, marcarien sens dubte el futur alineament de la via pública.
Tretze anys després, amb la redacció del Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols redactat pel mestre Josep Gallart (1858), aquest
carrer ja s’havia posicionat per la banda nord, pràcticament fins a la travesia de Sant Isidre. En canvi, pel seu costat sud restaven perfectament conformades només les dues cantonades. Fou precisament en aquest planejament on es distribuïren les futures projeccions d’aquells
inicis de vies, estructurant-se com a resultat –amb l’excepció de la prolongació de la travessia de la Barceloneta, entre els carrers de Santa
Margarida i Sant Isidre- el teixit viari que existeix en l’actualitat.
Malgrat la definició de la vialitat d’aquests carrers, el cert és que fins al decenni dels anys setanta del segle XIX no es començaria a edificar
en les esmentades perllongacions. Una de les primeres construccions que es bastirien fou la fàbrica de Daniel Llagustera, després de Casas y
Huygen, que encetaria un dels plets urbanístico-judicials més llargs i costosos de l’urbanisme guixolenc (vegeu el capítol dedicat a la travessia de la Barceloneta). La seva continuada edificació faria que, a final d’aquella mateixa centúria, aquesta via urbana restés completament configurada, quan l’arquitecte Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
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Antiga xemeneia de la fàbrica Castelló.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carrer de Sant Isidre aparegué
per primera vegada relacionada al Pla Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858, i com a
resultat de les noves vies urbanes o llurs prolongacions, projectades específicament en una part del sector del raval de Tueda. Ve a confirmar això l’acta de replanteig que es féu un any abans (6 de novembre
de 1857), entre la corporació local i el propietari Daniel Llagostera, en què s’acordà de practicar “el deslinde y la dirección de las calles que se han de abrir en el barrio de Tueda”.
Tres dies després, es constituí la comissió amb els interessats d’aquell veïnat, i es marcaren les alineacions prèvies dels carrers que s’havien d’obrir. En cap acta municipal, doncs, no s’esmenta la identificació d’aquests carrers, motiu pel qual els hem d’atribuir al període de la redacció del Pla Gallart.
El nom de carrer de Sant Isidre està dedicat al caritatiu i pietós camperol conegut com a Llaurador
(Madrid 1070-1130). Patró dels pagesos i de la ciutat de Madrid, és venerat a tota la Península. Gregori
XV el va canonitzar l’any 1622. La seva festa s’escau el 15 de maig.
Aquesta designació va ser substituïda durant els anys de la Segona República, quan, a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, hom decidí d’intitular-lo carrer de Zamenhof, com a prolongació del
que detenia aquesta definició des de l’any 1914 (tram situat entre el passeig dels Guíxols i el carrer de
Sant Ramon). Acabada la guerra civil espanyola (1936-39), les noves autoritats locals varen acordar, al
ple del 9 de juny de 1939, de retornar el nom original de Sant Isidre a aquest carrer de la ciutat.

Nom del carrer:

Sant Isidre, Travessia

Inici: carrer de Sant Isidre. Final: carrer d’Àngel Guimerà.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,24 m. Al final: 5,28 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 58,50 m. Amplada del carrer: entre 4,50 i 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al padró de veïns de l’any 1867.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XIX.

S

Configuració urbanística:

Sant Isidre + Sant Isidre, Travessia

A l’ensems que el carrer de Sant Isidre, l’actual travessia del mateix nom va experimentar la seva estructuració cap a de la meitat del segle XIX, a partir de la conformació viària dels carrers anomenats Nou de Sant Ramon (avui Àngel Guimerà) i del
tram est del carrer de Sant Ramon. El seu desenvolupament urbanístic, doncs, l’hem de situar entre els anys de 1845-50, data de la confecció
del plànol de la badia guixolenca realitzat pels enginyers navals Francisco Cuello i Pascual Madoz -on encara no s’aprecia la seva disposició- i
el mes de novembre de 1858, quan Josep Gallart va presentar el Plànol Geomètric de la vila, on ja figura perfectament representada.
D’aquesta manera, la idea inicial d’aquest tècnic era la de connectar, mitjançant la prolongació de la travessia de la Barceloneta (entre els carrers de Santa
Margarida i Sant Isidre), aquest vial amb la travessia de Sant Isidre, per tal d’unir tota una barriada mancada de la corresponent comunicació viària.
L’any 1867, aquesta curta travessia comptava tan sols amb un habitatge. Sens dubte, l’adequació del carrer passava per enllaçar els carrers de
Santa Margarida i l’actual d’Àngel Guimerà. Malauradament, l’inici d’una edificació destinada a fàbrica de suro propietat de Daniel Llagustera,
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bastida sense autorització municipal entre l’illa urbana que formaven els carrers de Santa MargaridaIndústria-Sant Isidre, va provocar immediatament la incoació d’un plet judicial en contra d’aquell
industrial (per a més informació vegeu el capítol dedicat a la travessia de la Barceloneta).
No seria fins el mes de març de 1895 quan, a instàncies de Sebastià Andreu, propietari dels terrenys
que privaven de continuar aquella travessia en direcció cap al carrer Nou de Sant Ramon, hom acordaria de redactar-ne un expedient de reforma i prolongació. Així, a la sessió municipal del 9 d’abril,
l’Ajuntament va aprovar el projecte confeccionat per l’arquitecte Guitart, i s’inicià tot seguit l’allargament del vial.
Val a dir que Guitart va dividir –tècnicament- aquesta actuació en dues parts: la que s’aprovà al ple del
mes d’abril, que facultava la corporació local per a prolongar el carrer fins a l’actual d’Àngel Guimerà,
i la previsió que féu d’allargament de l’esmentada travessia fins a connectar amb el carrer de la
Processó (Joan Maragall). Amb aquesta comunicació, Guitart pretenia dividir més raonadament l’extensa illa d’edificacions que formaven els carrers Nou de Sant Ramon, plaça de l’Empordà, Processó i
travessia Nova de Sant Ramon, i així ho consignà poc després al seu Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897).
Malgrat que aquesta disposició viària encara no s’ha executat, l’actual Pla General d’Ordenació Urbana
(1985), recollint la idea original de General Guitart i Lostaló, ha previst també d’unir la travessia de Sant Isidre amb el carrer de Joan Maragall.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de travessia de Sant Isidre figura per primera vegada relacionada al Padró
de veïns de l’any 1867. Hom distingí així aquesta petita via –malgrat que al Pla Geometric de Josep Gallart (1858) formava part de la prolongació de la travessia de la Barceloneta- per iniciar-se a partir d’un carrer principal identificat com a Sant Isidre.
Quant al seu patronímic, vegeu el capítol dedicat al carrer de Sant Isidre.

Nom del carrer:

Sant Joan

Inici: passeig del Mar. Final: carrer de l’Hospital.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,42 m. Intermèdia: 3,66 m. Al final: 4,60 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Anselm Clavé, Estret, carreró de Sant Joan i Notaria
Llargada del carrer: 212 m. Amplada del carrer: entre 5 i 5,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: inventariat a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19).
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Carrer de l’Espital (Hospital 1360 i 1602); carrer de Fivaller (193239) Llibres d’esposoris parroquials: Carrer de Sant Joan (1670).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 7-9. Antiga taverna de cal Valencià (després can Perich). Té una llinda de l’any 1666. Núm. 4345. Casa Rifà (1890). Propietària: Maria Rifà i Calzada; tècnic: Sebastià Pi i Pi, mestre d’obres. Edificis enderrocats: Hospital (s. XIV-XVI).
Església de Sant Joan (s. XVI-1931).
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Configuració urbanística:

L’actual carrer de Sant Joan forma part de
la segona gran expansió urbanística que va realitzar el nucli medieval guixolenc, en desplaçar-se en direcció est a partir de les darreries del segle XIII (entre
els actuals carrers Joan Goula-rambla Vidal (oest-est) i des de la placeta de
Sant Joan-passeig del Mar (nord-sud)). Amb anterioritat a aquest desenvolupament constructiu, un primer assentament l’havia precedit en travessar a l’altra banda de la riera i formar, d’aquesta manera, la primicera retícula urbana
de la població (carrer de la Volta-Joan Goula, d’oest a est, i des del Forn Vell a
la plaça del Mercat, de nord a sud).
Aquest nou teixit urbà va delimitar un àmbit territorial de major dimensió que
el seu antecessor, que comptabilitzà més de dues hectàrees de superfície (2,16
ha). Alhora, el recinte restava encerclat per uns importants murs que salvaguardaven la vila amb anterioritat a l’any 1360.
Aquest important assentament havia coincidit amb les franquícies atorgades per l’abat Gelabert l’any 1287, per a la repoblació del vilatge, dos anys després que l’exèrcit francès destruís part del seu nucli. Hom convení, doncs, la redempció per als nous habitants i durant
els tretze anys següents, del vet del vi i de la sal, que era el mateix que lliurar-los de l’obligació de comprar al monestir el que recollien
de la termenada.
Durant el segon terç del segle XIV, aquesta via –anomenada carrer de l’Espital, (Hospital) per haver-hi situat des de començaments d’aquell
segle l’hospital de pobres de la vila- va esdevenir una de les més importants del vilatge. Comptava aleshores (any 1360) 43 cases edificades i
gairebé ocupava la totalitat dels solars del carrer.
L’any 1548, els jurats municipals varen obtenir llicència per a construir, dins d’aquell hospital, una capella dedicada a sant Joan Baptista, per
tal que els malats poguessin oir missa en llur convalecència. Així, la construcció d’aquesta església va anar a càrrec del municipi, tot i que, per
la manca de diners, aquelles obres durarien encara força temps. Quaranta anys després (1595), la universitat va prendre l’acord de bastir un
nou hospital fora muralles –precisament on és avui- i d’aquesta manera, a més de facilitar la residència a la congregació de religiosos d’agustins que s’hi havien instal.lat l’any anterior, s’intentà de controlar les epidèmies allunyant-les de seu nucli interior.
A la relació d’habitatges censats el 1602, en aquest carrer hom n’inventarià un total de 46; tres construccions més que al fogatge de l’any
1360. Al llarg dels anys, el carrer de Sant Joan ha restat pràcticament com en els inicis, i tan sols les posteriors actuacions urbanístiques realitzades d’ençà de mitjan segle XIX redreçarien algunes de les alineacions disconformes del traçat.
El fet més característic i determinant d’aquesta via urbana s’ha de cercar en la desaparició de la que havia estat l’església de Sant Joan.
Cremada i destruïda durant la Setmana Tràgica (1909), el consistori hi va voler instal.lar les noves peixateries, el mes de novembre de
1910. Oposat fermament a aquesta iniciativa municipal, el bisbat de Girona –que defensava la titularitat d’aquell edifici com a bé patrimonial- va recórrer judicialment davant el jutjat de primera instància de la Bisbal, del qual obtingué sentència favorable en data 16 de
juliol de 1912.
Malgrat que inicialment l’Ajuntament va voler apel.lar aquella decisió judicial, presentant un recurs de reposició en tota regla, i on es presentaven les proves irrefutables de la inqüestionable propietat municipal, sembla que finalment va desistir en considerar que comportaria una
costosa despesa per a la hisenda local.

S
Sant Joan
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Al cap d’uns anys, el novembre de 1930, aquella mateixa autoritat eclesiàstica que va clamar contra la irreverent intenció d’instal.lar les peixateries públiques en aquella església va ordenar la seva immediata venda. El 5 de desembre del mateix any, la transacció immobiliària fou decretada a favor de l’empresa Agustí Adria i Cia. Tres mesos més tard, durant la setmana del 22 de març
de 1931, hom començà a enderrocar l’antiga església de Sant Joan, per a bastir-hi un modern garatge, promogut per Francesc Ribas
i Rametlla.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera titulació que va tenir l’actual carrer de Sant Joan -inventariada al
fogatge de l’any 1360- fou la de carrer de “l’Espital” (Hospital), per haver-hi situat allí l’hospital de pobres de la vila (inici segle XIV). En
bastir-se, però, dins d’aquest edifici la capella dedicada a Sant Joan Baptista (1548) i passar a residir-hi més tard la comunitat religiosa d’agustins (1594), cridada pels jurats municipals per a crear una parròquia independent de la del monestir, donaria peu que anys
després hom conegués aquesta via urbana com a carrer de Sant Joan. Tanmateix, cal afegir-hi la decisió de la universitat de construir
un nou hospital a extramurs (1595) i que, des d’aquest moment, ambdues edificacions serien identificades com a hospital nou i hospital vell.
Oficialment la designació del carrer de l’Hospital –referint-se a l’actual carrer de Sant Joan- encara la trobem relacionada al cens de cases i
carrers de l’any 1602. De fet, aquesta definició no quedaria relegada fins a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729,
en què ja és assenyalat com a carrer de Sant Joan. Amb anterioritat a aquesta data, però, aquest carrer figura perfectament identificat als llibres parroquials d’esposoris del segon terç del segle XVII: “Toni Remus, fadrí i pescador, es casà amb Anna Puig, donzella, el 18 d’agost de 1670
en casa de Nicolau Puig en lo carrer de St. Joan”. Tot i això, l’any 1711, a aquesta via urbana se l’anomenà, indistintament als registres eclesiàstics, carrer de l’Hospital i també de Sant Joan.
La designació de carrer de Sant Joan va estar vigent fins al 10 de novembre de l’any 1932, quan l’Ajuntament guixolenc va decidir de canviar
aquest nom pel de Fivaller, en distinció al ciutadà honrat de Barcelona Joan Fivaller (Barcelona s. XIV-XV), símbol de la llibertat municipal
davant el poder reial.
Curiosament, però, quan va finalitzar la guerra civil espanyola l’any 1939, i les noves autoritats locals varen acordar de restituir les antigues
denominacions de carrers substituïdes durant els anys de la Segona República, el carrer de Fivaller no hi surt relacionat. Això provaria que,
malgrat l’oficialitat d’aquest nom, hom continuà identificant popularment
aquest vial com a carrer de Sant Joan, motiu pel qual no va caldre retornar-li
la seva intitulació.
Sant Joan Baptista. Visqué als deserts de Judea, on predicava la conversió
dels hebreus. Nascut abans que Jesús, començà a predicar l’any 27 dC. El bany
dins l’aigua del Jordà i la confessió dels pecats portava els creients al perdó i al
naixement a una nova vida. Joan ensenyà a compartir vestits i menjar amb els
més necessitats i, sovint, acollia sota la seva teulada personatges de mala reputació, com soldats o publicans. Hom creu que la missió de sant Joan fou com
una preparació de la de Jesús. Morí decapitat per Herodes Antipas, a instàncies
d’Herodies, muller del seu germà. El 24 de juny se celebra la festa del seu natalici, i la del martiri, el 29 d’agost.

Sant Joan

S

Finestra emmarcada amb pedra al carrer de Sant Joan.
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Nom del carrer:

Sant Joan, Carreró

Inici: carrer de Sant Joan. Final: carrer de Sant Pere.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,45 m. Al final: 4,41 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 24,50 m. Amplada del carrer: 2,20 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l´administració local al plànol municipal de l’any 1760.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XIII.
Construccions característiques: Hospital (s. XIV – XVI); lateral
Església de St. Joan (enderrocada) inici segle XVI –1931.

Configuració urbanística:

El carreró de Sant Joan s’ha d’emmarcar dins del desenvolupament urbanístic que va experimentar el nucli
medieval de Sant Feliu, a partir de les darreries del segle XIII. El seu àmbit
territorial va situar-se entre l’actual carrer de Joan Goula fins la rambla d’Antoni Vidal (oest-est) i de la placeta de Sant Joan al passeig del
Mar (nord-sud) (vegeu la descripció urbanística al capítol dedicat al carrer de Sant Joan).
Aquest estret carreró limitava per la seva banda de tramuntana amb el lateral de l’edifici de l’antic hospital de pobres de la vila, documentat
ja en els primers anys del segle XIV. En hostatjar, però, aquest immoble la comunitat religiosa dels agustins entre els anys de 1594 a 1600, el
passatge va passar a afrontar amb les dependències d’aquell orde, en ventilar-se cap aquest indret el celler i la casa d’en Bosch, així com la
cuina i la pallissa del petit monestir d’agustins.
Urbanísticament aquest carreró no ha sofert mai cap modificació important al llarg dels anys, si exceptuem la fallida decisió de l’arquitecte
Guitart de suprimir-lo, juntament amb el de Sant Pere, en el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació de carreró de Sant Joan –anomenat així per afrontar amb el lateral de
l’església de St. Joan- apareix per primera vegada en el plànol de la disputa que mantingueren l’abat del monestir i els regidors del Comú, pels
volts de l’any 1760, quan pledejaven pel sobrant dels terrenys –futurs carrers Notaria i Hospital– que havien quedat lliurats a un nou espai
com a resultat de la demolició violenta de les muralles de la població l’any 1696.
En aquest dibuix hom atribueix el nom de “Callejón de Sn. Juan” a tot el tram que anava des del carrer de Sant Joan fins a l’actual rambla
d’Antoni Vidal, sense fer cap tipus de distinció al que anomenem carreró de Sant Pere. Malgrat això, el nom de carreró de Sant Joan no sortirà oficialment relacionat a la documentació administrativa municipal fins al cens de cases del 27 de febrer de 1858.
Per la toponímia original en què deriva aquest carreró, així com per la biografia del sant, vegeu el capítol dedicat al carrer de Sant Joan.
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Nom del carrer:

Sant Joan, Placeta

Inici: carrer de la Rutlla- rambla d’Antoni Vidal.
Final: carrer del Mall.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,50 m. Al final: 4,97 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Hospital, Sant Joan i Sant Pere.
Llargada del carrer: 80 m. Amplada del carrer: (variables): entre 12 m i 25 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local al projecte de construcció de noves peixateries del carrer dels Arbres, de l’any 1838 (restituït l’any 1979).
Altres denominacions: plaça del General Mola (1939-79). Cal puntualitzar que antigament
la numeració dels seus habitatges pertanyia al tram final del carrer dels Arbres, més tard rambla d’Antoni Vidal.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: alineació sud (dins del perímetre murat):
darreries del segle XIII. Alineació nord (plaçat a extramurs): darreries del segle XVII.
Construccions característiques: Núm.1. Casa Dalmau (1891), actual farmàcia Sallés.
Propietari: Salvador Dalmau i Beya; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 5.
Casa Gorgoll (1875). Propietària: Teresa Gorgoll; tècnic: Esteve Muixach, mestre d’obres. Núm.
7. Casa Rosa (1865). Propietari: Josep Rosa; tècnic: no consta. Núm. 9. Casa Arxer (1875).
Propietari: Pere Arxer; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 11. Casa Ferrer
(1865). Propietari: Joan Ferrer; tècnic: no consta. Núm.13. Casa Busquets (1865). Propietari:
J. Busquets; tècnic: no consta. Núm. 15. Casa Barnich (1865). Propietària: Rosa Barnich; tècnic: no consta. Núm. 16-18. Casa Badosa (1896). Propietari: Josep Badosa; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Edificis enderrocats: Casa Girbau (1877): Propietari: Pere Girbau; tècnic: Francesc Deop, arquitecte. Més tard es bastiria l’hotel Murlà (1922).
Propietari: Miquel Murlà; tècnic: Bernardí Pijuan, arquitecte. Casa Terradas (1897). Propietari: Josep Terradas; tècnic: Francesc del Villar
i Carmona, arquitecte. Font de la placeta (1932-67). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte.

Configuració urbanística:

El que avui coneixem com a placeta de Sant Joan antany assenyalava –per la seva banda de migdia- la
línia divisòria que termenava els seus murs la zona urbana del vilatge guixolenc, cap a la meitat del segle XIV. Més enllà d’aquest indret, no
s’alçaria cap tipus de construcció fins a les darreries del segle XVI, quan es bastí a extramurs el nou hospital de la vila (1595).
Aquest desenvolupament urbanístic s’havia configurat a partir de l’ampliació del primer nucli urbà establert a l’inici del segle XIII, i que acabaria definint l’àmbit principal del nucli medieval de Sant Feliu (perímetre actual dels carrers av. Juli Garreta-Hospital placeta de Sant Joanrambla Vidal-passeig del Mar).
Amb aquesta estructuració es concretaria l’emplaçament de la façana sud d’allò que, amb el temps, fixaria parcialment una de les alineacions
de la futura placeta, en quedar delimitat per la muralla i el fossat del sector de tramuntana. Així, a tocar aquests valls, s’alçaven l’antic hospital de la vila –després reconvertit en església de Sant Joan- la torre de Sant Joan i portal de Girona, la mitja torre que encerclava el seu hort
i, més a l’est, la torre afrontada al camí de la Rutlla que circumscrivia el contorn murat del sector nord-est.
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Per diversa documentació de l’època sabem que, a final del segle XVII, ja hi havia un raval situat prop de l’hospital nou. Aquest indret s’anomenava “Raval de l’Hospital” (1696) o “Raval devant lo Portal de Sant Joan” (1702), i avui el concretaríem a l’extrem nord de la placeta de Sant
Joan (entre la farmàcia Sallés i l’edifici de la Caixa de Girona). Amb la demolició violenta de les muralles guixolenques realitzada per les tropes franceses l’any 1696, aquest paratge va quedar lliurat a un nou espai públic, i es convertí des d’aleshores en una mateixa unitat viària,
entre el camí del Mall, l’hort de Sant Joan i el carrer de la Rutlla.
D’aquesta manera, la seva disposició urbanística no patiria excessius canvis amb posterioritat al segle XVIII, a excepció de la comunicació que
es féu l’any 1803 amb la prolongació del carrer de Sant Pere, justament pel bell mig de l’hort d’aquella església. Configurativament, des del
punt de vista cadastral i d’identificació dels seus habitatges, la nova zona urbana va passar a formar part –com si d’un apèndix es tractés- del
conjunt del carrer dels Arbres (rambla Vidal), i així restaria fins ben passat el primer terç del segle XX.
Quan es féu el projecte d’alineacions del sector sud del carrer dels Arbres (1883), redactat pel tècnic gironí Tomàs Carreras, malgrat que la
numeració d’aquesta via s’iniciava amb el número 1 (casa de Pere Ferrer i Jordà, avui part de l’edifici Cendrós) i finalitzava a l’habitatge número 43 (casa Badosa, al costat de l’actual font de la placeta), hom distingí dues denominacions: la del carrer del Arbres i la “Plazuela de San
Juan”. Aquesta mena d’incongruència administrativa, pel sol fet que no diferenciava numèricament els habitatges d’un i altre lloc –la rambla
d’Antoni Vidal aleshores arribava, per l’alineació de la banda nord, fins al número 92, que és l’actual farmàcia Sallés- evidenciava solament la
conformació d’una espai obert limitant amb una via principal, però sense absorbir part d’aquella traça viària. De fet, només esdevenia un
sobrant de via pública que hom podia designar com a plaça, des de la cantonada de l’església i carrer de Sant Pere, fins a l’angle de l’edifici
que més tard acolliria la sastreria Terradas.
Una de les millores obres urbanístiques que es portaren a terme en aquest indret va tenir lloc durant l’any 1885, en què el benefactor guixolenc Enric Heriz i Campaneria va pagar les obres de construcció d’una voravia de pedra cisellada al voltant de la plaça. Malgrat això, les alineacions del sector sud-est de la placeta de Sant Joan ocasionarien diversos maldecaps a l’administració local, sobretot l’adaptació de l’arrenglerament de la casa número 43, propietat de Josep Badosa. Després de diverses gestions i enfrontaments entre el tècnic particular dels
Badosa, Pere Pascual i Baguer, i l’arquitecte municipal General Guitart, aquest va delimitar la zona on s’havia de bastir l’edificació, fent xamfrà
amb una prolongació de 9,75 metres cap al carrer de Sant Pere. Tot i que Guitart va considerar que en aquells moments (maig de 1895), no
disposava encara d’un estudi en profunditat en el seu Pla de Reformes i Millores que estava redactant, aixecà un plànol parcial d’aquest sector, i li va conferir l’alineament que avui coneixem. Aquest expedient obtingué l’aprovació definitiva el 28 de juny de 1895, malgrat que Guitart
no veié mai amb bons ulls la configuració d’aquest espai com a plaça urbana. Fins i tot, a la memòria tècnica del seu planejament urbanístic,
s’atreviria a escriure: “La impropiamente llamada plaza por no tener de ésta la forma ni dimensiones convenientes, no es más que la continuación oblícua de la rambla Vidal”.
Amb el temps, el bon arquitecte deuria canviar d’opinió, perquè, quan, al ple municipal del 27 de gener de l’any 1910, l’Ajuntament va projectar una nova alineació per a la placeta de Sant Joan, per a construir-hi les noves peixateries del municipi, precisament a l’interior del que
havia estat la seva església– incendiada durant la Setmana Tràgica (1909)- Guitart va aprofitar per a dissenyar un àmbit més folgat destinat
a la placeta.
Dissortadament, com que el bisbat de Girona va recórrer en contra d’aquesta pretensió consistorial i, posteriorment, obtingué la sentència
favorable que el confirmà com a propietari de l’antiga església de Sant Joan –una decisió completament equivocada en no haver pertangut
mai a l’estament eclesiàstic sinó a la propietat municipal- la corporació local va haver d’abandonar aquella idea i acceptà, per manca del recurs
corresponent, la pèrdua irreparable d’un bé patrimonial.

S
Sant Joan, Placeta

460

Configuració i denominació dels carrers

Detall d’una façana de la placeta de Sant Joan
(1865).

La venda d’aquesta vella edificació que féu el bisbat a un particular, així com l’enderrocament l’any
1931, per a bastir-hi un modern garatge, no millorarien pas les alineacions d’aquest sector. En
canvi, la construcció d’un bloc d’habitatges alçat fa uns quants anys, concretament en el mateix
lloc on s’havia plaçat aquest taller de reparació d’automòbils, si bé arquitectònicament té molt a
desitjar, es pogué alinear, més o menys, amb l’eix del carrer de la Notaria.
Amb aquesta actuació, doncs, es va ampliar i millorar aquest particular espai públic, guanyant en
amplitud i volumetria. Actualment, la seva configuració urbanística s’apropa més al que hom pot
considerar com a plaça o placeta.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de plaça de Sant Joan –el nom de
placeta (plazuela) no apareixerà fins l’any 1883 en un plànol d’alineacions del sector- es troba per primera vegada a l’expedient tècnic per a l’enderroc i nova construcció de les peixateries del carrer dels
Arbres (1838), amb el nom de “Plaza de San Juan”. Anys després, el mestre d’obres Josep Gallart, en realitzar el Pla Geomètric de la Vila (1858), també utilitzà el nom de “Plaza de San Juan”. En canvi, vint-icinc anys després, Tomàs Carreras seria el primer tècnic a identificar aquest espai com a “Plazuela de
San Juan”, quan redactà el plànol d’alineacions del sector sud del carrer dels Arbres (1883).
Amb l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), va quedar oficialitzada la seva
titulació com a “Plaza de San Juan”, tot i que aquesta qualificació es continuava unificant, tant pel
que fa al cens o numeració d’edificis com per a identificació cadastral, amb la rambla d’Antoni Vidal.
No seria fins acabada la guerra civil espanyola que les noves autoritats municipals varen decidir, al ple del 9 de juny de 1939, de batejar el
tram de carrer entre el final de la rambla Vidal i el carrer de l’Hospital amb el nom de “Plaza del General Mola”, en memòria d’un dels militars
que més van destacar en la sublevació contra el govern de la República: Emilio Mola Vidal (Placetas 1887-Cerro de Alcocero 1937). Aquesta
designació restaria vigent fins a l’any 1979 en què, recuperades les llibertats democràtiques, el nostre Ajuntament va acordar, a la sessió del
31 de maig d’aquell mateix any, de recuperar el nom de placeta de Sant Joan.

Sant Josep

Inici: carrer de Bartrina. Final: carrer Cúbias (parcialment obert).

S
Sant Joan, Placeta + Sant Josep

Nom del carrer:

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 16,99 m. Intermèdia: 14,57 m. Al final: 8,80 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Tueda.
Llargada del carrer: actualment 119 m (Total projectats: 155 m). Amplada del carrer: entre 4,50 i 5,00 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al Pla Geomètric de
Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858. Amb anterioritat a aquesta data, apareix en un document notarial de l’any 1784 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: Santiago Rusiñol (1932 -39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVIII.
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Configuració urbanística: L’actual carrer de Sant Josep va començar a
estructurar-se pels volts del darrer decenni del segle XVIII, després que el desenvolupament principal del raval de Tueda s’hagués consolidat entre l’antic camí d’anar a Palamós (actual carrer de Bourg de Péage) i el sorral de mar (passeig dels
Guíxols). Aquest fet va crear, immediatament, un important negoci de compra i
venda de solars en aquesta part de la població, que donaria peu a la conformació
dels carrers de Sant Josep, Sant Miquel i Carme, i més tard, l’anomenat de Tueda.
D’aquesta manera, el guixolenc Josep Font i Anglada va començar a vendre
diverses peces de terra per a edificar cases. La primera dada que tinc recollida és
l’escriptura de propietat de Teresa Rigau, que va comprar “dos sòls o trossos de
terra que són part d’aquella pessa de terra situada en lo territori de nom Thueda,
de llargada 65 pams més o menos”. Aquest registre notarial, signat pel notari
Josep Pujals, i datat el 11 de maig de 1784, situa la parcel.la a sol ixent “afrontant ab lo carrer anomenat de St. Josep, que allí se ha de formar”.
La continuada venda de parcel.les va obligar la corporació local a traçar un nou vial que donés sortida a aquell grup de cases, configurant-se
poc després el carrer de Tueda (1787). No obstant això, el desenvolupament urbanístico-constructiu del carrer de Sant Josep –semblantment
com ho farien els carrers de Sant Miquel i del Carme- va disposar-se en sentit contrari de com s’havia anat conformant l’eixample de la població. És a dir, s’establí aïlladament en comptes de fer-ho a partir d’una via ja consolidada, com ho era el carrer de les Eres, i es prolongà entre
els carrers de Tueda i futur de Bartrina. Això té una evident explicació: la rocosa i aspra topografia de la zona respecte als seus environs, que
feia pràcticament impossible de connectar amb aquelles vies urbanes, seguint el traçat de llurs prolongacions.
Fins a l’any 1870, aquest vial no s’allargaria completament fins a la travessia del Corral (actual carrer de Bartrina). Manuel Font, propietari i
veí d’aquest carrer –tal vegada descendent del que havia començat a parcel.lar els primers solars- va demanar, el mes de juny d’aquell any
que l’Ajuntament li assenyalés “las líneas de construcción de las calles de S. José y Tr. del Corral”. Poc després, la comissió municipal va formalitzar aquella alineació, basant-se en el Plànol Geomètric de Josep Gallart.
Quan l’arquitecte Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, aprovat l’any 1897, va creure adient de perllongar el carrer
de Sant Josep en direcció est, tot travessant els terrenys que ocupava la fàbrica dels germans Perdrieux. Amb aquesta actuació, el tècnic municipal conferí al seu traçat la comunicació entre dues vies que, amb el temps, esdevindrien clau en el desplaçament viari del nord de la ciutat:
el carrer de Girona i el remodelat carrer d’en Cúbias.
Aquesta visió de futur hauria de ser fonamental, no tan sols per a aquell planejament malauradament anul.lat l’any 1905, sinó que el seu criteri urbanístic s’ha mantingut fins quasi al segle XXI, en preveure el Pla General d’Ordenació Urbana (1985), la mateixa disposició que la dissenyada per l’arquitecte Guitart.

S
Sant Josep

Origen i significat del nom del carrer: Tal com ja he exposat al capítol dedicat a la configuració urbanística, el nom de carrer de Sant
Josep aparegué inventariat en un document notarial de l’any 1784. Així, amb la venda dels solars que féu Josep Font i Anglada, hom inscrigué a les respectives escriptures els noms dels carrers Sant Josep, Sant Miquel i Carme. Aquesta actuació de caràcter privat en què es batejà aquestes vies urbanes
–el nom de Sant Josep tal vegada faci referència al seu patronímic- recorda les que es varen realitzar aquell mateix any, al sector del Montjoi, quan l’abat del monestir vengué alguns “sòls de terra” que afrontaven amb els futurs carrers de Santa Gertrudis i Nostra Senyora del Bon Viatge.
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El carrer de Sant Josep s’anomenà oficialment
Santiago Rusiñol, entre els anys 1932-39.

A diferència d’aquests darrers, que no figurarien mai en el nomenclàtor de la vila, els tres carrers
titulats per Font foren recollits anys després com a designacions oficials. No obstant això,
l’Ajuntament va continuar identificant administrativament aquestes vies urbanes dins del conjunt
del raval de Tueda, i no s’oficialitzarien els noms fins a la redacció del Pla Geomètric de Josep
Gallart, de l’any 1858.
Aquesta denominació estigué vigent fins que, a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932,
el consistori guixolenc va decidir de substituir el seu nom pel del dramaturg, pintor i narrador
català Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona 1861-Aranjuez 1931). Acabada la guerra civil espanyola
(1936-39), les noves autoritats locals acordaren de restituir el nom tradicional de carrer de Sant
Josep, en el ple del 9 de juny de l’any 1939.
Sant Josep: Maridat amb Maria, mare de Jesús, era descendent de la casa de David, i habitava a
Natzaret. Fuster de professió, el seu culte no es difongué a Occident fins a l’Edat Mitjana. A
Catalunya hom començà a estendre’n la devoció a partir de l’obra de Ramon de Sant Josep
Despertador cristiano a la devoción a San Joseph, con las prerrogativas que se le dan en los gozos
de Catalunya (1745).

Nom del carrer:

Sant Llàtzer

Inici: avinguda de Juli Garreta. Final: carrer del Castellar (parcialment obert).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,35 m. Al final: 12,30 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: actualment 40 m (total projectats: 62 m). Amplada del carrer: mitjana de 2,75 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: entre final del segle XVI-inici XVII.

Configuració urbanística:

La disposició del mal engiponat carreró de Sant Llàtzer s’ha de
situar durant el període de transformació constructiva que va anar estructurant la trama general
urbana del raval del monestir, entre els segles XIV i XVI. Per l’estudi cadastral realitzat sobre les 41
finques que es plaçaven en aquella barriada l’any 1602, podem dir que aquesta via estava aleshores perfectament iniciada en el seu primer tram.
La consolidació d’aquest sector a partir de mitjan segle XVIII va originar un nou desplaçament en direcció cap a l’est –sector del Raig- i en direcció a la muntanya del
Castellar. Aquest fet va permetre de conformar, també, la segona línia d’habitatges entre
el desaparegut carreró del Monestir (avui plaça de Lluís Esteva i Cruañas) i el carrer de
Sant Elm.
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No obstant això, el carreró de Sant Llàtzer ha estat de sempre una via poc transitada i mig desconeguda per a molts ciutadans guixolencs. Per
això, quan l’arquitecte General Guitart i Lostaló va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), va decidir d’estructurar aquest
vial –aprofitant la manca de construccions en la seva banda est- amb la configuració d’una mena de plaça tancada (de 17 m per 10,50 m) que
connectava, alhora, amb un petit pas que es lliurava al futur carrer del Castellar.
Actualment, però, el Pla General d’Ordenació Urbana (1985) continua mantenint la connexió amb el carrer del Castellar, malgrat que en haverse bastit diverses cases on Guitart preveia d’emplaçar la plaça, aquest planejament no li confereix aquesta possibilitat.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de travessia -avui carreró- de Sant Llàtzer apareix dibuixada als plànols
de l’arquitecte Guitart, després que a la sessió municipal del 30 d’octubre de 1896 s’aprovessin un total de 85 noms de noves vies urbanes i
9 places per al Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu. Amb anterioritat a aquesta data, hom l’identificava tan sols com a carreró del raval
del Monestir, i s’hi comptabilitzaven un total de 4 cases i 18 veïns al cens de població de l’any 1867.
Encara que la seva titulació fa referència a sant Llàtzer, personatge evangèlic, germà de Marta i Maria, i amic de Jesús, que –segons l’evangeli de sant Joan- el féu ressuscitar després de mort, la particular conformació d’aquest vial, mal forjat i poc estructurat, potser ens indiqui el
doble sentit d’aquesta definició, que equivaldria a ser un carreró com un sant Llàtzer: nafrat, ferit, tacat, brut, estripat, deixat.
Nom del carrer:

Sant Llorenç

Inici: passeig del Mar. Final: carrer de la Rutlla.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,73 m. Al final: 4,55 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Major i Jacint Verdaguer
Llargada del carrer: 165 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al cadastre del 27 d’abril de 1818 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: carrer de l’Aiguardent (1806-18); carrer de Francesc Layret (193239).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVI.
Construccions característiques: Núm. 15-17. Casa Andreu (1895), cantonada carrer
Major, després coneguda com a Can Tell. Propietària: Dolors Ball-llovera d’Andreu; tècnic:
Esteve Cateura, mestre d’obres. Núm. 16-18. Casa Baster, cantonada carrer Major.
Propietari: Rafael Baster i Llagustera; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm.
28-30. Casa sense identificar (probablement anterior a l’any 1865).

S
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Configuració urbanística: La formació del carrer de Sant Llorenç s’originà amb la consolidació urbana del primer tram de cases del raval de Tueda, molt probablement a les darreries
del segle XVI. Així, en el recompte d’habitatges que feren els jurats municipals l’any 1602, es
comptabilitzaren un total de 65 edificis en aquesta barriada.
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Bells permòdols en forma de figura que sostenen un
balcó al carrer.

Per l’estudi del nombre de finques cadastrals del sector, i tenint en compte la seva disposició
urbanística, plaçada de nord a sud (carrer de la Rutlla-passeig del Mar) i afrontant amb la muralla de llevant (rambla d’Antoni Vidal), podem dir que l’estructuració constructiva d’aquestes tres
illes, per la seva part posterior, ja ordenava, en certa manera, l’arrenglerament de la banda oest
de l’actual carrer de Sant Llorenç.
Fou durant els primers decennis del segle XVII que el raval de Tueda va anar afermant-se dins els
límits d’aquell nou espai, malgrat les circumstàncies negatives que experimentava el conjunt de
la societat catalana (sequeres, pesta, guerres, etc.). La seva progressió, però, va ser deturada violentament l’any 1652, quan les tropes de Felip IV, a les ordres de Joan d’Àustria, varen atacar la
vila guixolenca i incendiaren el raval de Tueda. Amb aquesta acció, més de quaranta cases d’aquest paratge quedaren completament malmeses.
Malgrat això, el desenvolupament de la vila va continuar en aquest indret, fins a afermarse definitivament pels volts del primer terç del segle XVIII. Segons una relació de mitjan
segle XIX, al carrer de Sant Llorenç s’alçaven un total de 22 habitatges. Nou anys després,
el padró de veïns de la població (1867) va avaluar-hi 24 edificis: 22 cases, 2 magatzems i
2 patis.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera denominació que va tenir
l’actual carrer de Sant Llorenç, després de formar part del conjunt de vies sense nom del
raval de Tueda, va ser el de carrer de l’Aiguardent, anomenat així al llibre de cadastre de l’any 1806. Aquesta titulació feia referència –sense cap mena de dubte- a la venda o subministrament que es realitzava, en aquest carrer, de l’aiguardent que hom fabricava amb alambins senzills, destil.lant el vi fins al seu envelliment, com a mínim d’ençà l’any 1787. Perquè en aquesta data, segons un
acord de la corporació municipal del 9 de febrer de 1788, l’Ajuntament havia llogat als sabaters Josep i Jaume Massanas (pare i avi,
respectivament, de Narcís Massanas i Veguer, l’insigne heroi guixolenc a la Guerra del Francès) el dret de comercialitzar aquella
beguda obtinguda de la fermentació alcohòlica: “Que en 27 de Desembre de 1787, el Mg. Ajuntament i Junta arrendà a vós dit Joseph
Massanas per temps d’un any, com a més donant i oferint en lo Encant públic, la facultat de vendre Ayguardent en la mateixa vila
i son terme”.
Aquesta designació de carrer de l’Aiguardent va estar vigent fins que, al cadastre del 27 d’abril de 1818, aparegué oficialment la
denominació de carrer de Sant Llorenç. En temps de la Segona República, l’administració local va acordar, al ple del 10 de novembre de 1932, de canviar aquest nom pel de l’advocat i polític català Francesc Layret i Foix (Barcelona 1880-1920). Acabada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen restablir el nom de carrer de Sant Llorenç a la sessió municipal del 9 de juny
de 1939.
Sant Llorenç: (?-Roma 258). Diaca romà, d’ascendència hispana (?), fou martiritzat i probablement decapitat en temps de Valerià, malgrat
que la tradició el situa morint cremat en unes graelles. La seva festivitat és el 10 d’agost.
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Nom del carrer:

Sant Martirià

Inici: carrer de Sant Domènec. Final: carretera de Girona.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 15,65 m. Intermèdia: 20,01 m. Al
final: 13,10 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Nou del Garrofer
Llargada del carrer: 172 m. Amplada del carrer: entre 6 i 7 metres.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat al cens d’habitatges del 28 de febrer
de 1858 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: Carrer Pau Claris (1932-39)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segon decenni del
segle XIX.
Construccions característiques: Núm. 1-5. Casa Ferrer (1883), cantonada carretera de Girona. Propietari: Joan Ferrer i Bosch; tècnic: Enric Llach,
mestre d’obres.

Configuració urbanística:

La formalització del carrer de Sant Martirià s’ha de dividir en dues etapes constructives ben diferenciades.
La primera, estructurada pels volts del segon decenni del segle XIX, formant part de l’important desenvolupament urbanístic que s’enfilà cap
al sector del Puig Marí, concretament entre els carrers Nou del Garrofer i Sant Domènec, i que es consolidaria cap a la meitat d’aquell mateix
segle, amb 13 cases edificades. I la segona, que es disposaria a partir de la construcció de la carretera provincial de Girona (1865), amb l’edificació de les primeres construccions en aquell tram de via urbana, entre la carretera provincial i el Nou del Garrofer.
L’any 1871, l’arquitecte de la Diputació Fèlix de Azúa i Gasque va realitzar el projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers al costat de
la carretera de Girona, tot preveient les seves connexions amb la via provincial. En aquest plànol hom pot observar que en aquella data ja hi
havia plaçades, al carrer de Sant Martirià, tres edificacions propietat de Pere Balmaña i J. Martí. Aquests habitatges s’havien pogut bastir com
a conseqüència de la sol.licitud que havia fet el propietari dels terrenys, Rafael Isern, el mes de desembre de 1866, per tal de poder construirhi diverses cases. Responent, doncs, a la seva demanda, l’Ajuntament va acordar, a la sessió municipal del 8 de gener de 1867, “seguir la línea
de las casas de los números pares de la calle de San Martirián, hasta encontrar la Carretera Provincial y que la parcela o sea la otra línea deberá ser a la distancia de 6 metros de la primera”.
Malgrat que aquest facultatiu no va preveure la seva prolongació més enllà de la carretera provincial, el consistori guixolenc considerà que el
carrer de Sant Martirià havia de continuar en direcció cap a l’horta Surós (actual carrer de Surís). Per aquest motiu, quan l’industrial surer
Jaume Rovira i Surís va voler ampliar la fàbrica que tenia limitant amb la carretera, la corporació local li ho va denegar al ple del 15 de desembre de 1872, tot argumentant que “a continuación de la fàbrica que posee debe prolongarse la calle de Sn. Martirián, a tres metros de distancia de aquella”.
No cal dir que Surís va recórrer contra aquesta resolució, que li perjudicava greument els interessos comercials. Veient l’Ajuntament que aquest
propietari tenia raó, li donà permís per ampliar la fàbrica –d’acord amb el plànol d’eixample de l’arquitecte provincial que, per altra banda, no
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Torreó de la casa Ferrer (1883).

contemplava aquella perllongació- a la sessió municipal del 14 de gener de 1875.
Sis anys després, hom decidiria de construir el clavegueram al carrer de Sant Martirià, així com l’adequació del pas a nivell amb la carretera de Girona. La totalitat de la despesa d’aquestes obres fou
finançada per l’administració local amb els beneficis de l’avançament que féu la casa de Manuel Sicars
al carrer dels Arbres. Aquesta actuació va permetre configurar ràpidament les dues cantonades, amb
l’edificació del bloc d’estatges de Joan Capell, i la magnífica casa-xalet de Joan Ferrer, a l’altre costat
(ambdues de l’any 1883).
D’aquesta manera finia la disposició urbanístico-constructiva del carrer de Sant Martirià que, a partir
d’aquestes dates, uniria dues barriades relativament distants: la de la zona oest, amb les futures urbanitzacions de l’horta Surós, Isern i Surís, i el sector del Puig Marí, situat a l’est de la població.

Origen i significat del nom del carrer: El nom de carrer de Sant Martirià surt inventariat
per primera vegada al cens d’edificis del 28 de febrer de 1858. Amb anterioritat a aquesta data, però,
se’l situà dins del conjunt del sector del Puig Marí (cadastre de 1836). Aquesta denominació va estar
vigent fins que, a la sessió municipal del 10 de novembre de l’any 1932, l’Ajuntament va decidir de canviar-la per la del nom del polític, eclesiàstic i president de la Generalitat Pau Claris i Casademont
(Barcelona 1586-1641). Acabada la guerra civil, les autoritats locals varen restituir la designació de
carrer de Sant Martirià, al ple del 9 de juny de 1939.
Sant Martirià: (segle III). Bisbe i màrtir. Resident a Albenga (Itàlia), es traslladà a Egipte per anar a fer penitència. Patró de la ciutat de
Banyoles, les seves relíquies es conserven en una arqueta repussada del segle XV, a l’església del monestir d’aquesta població.

Nom del carrer:

Sant Miquel

Inici: carrer de Tueda. Final: carrer de Bartrina.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 10,02 m. Al final: 16,66 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 51 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al Pla Geomètric de Josep Gallart,
datat el 9 de novembre de 1858. Amb anterioritat a aquesta data apareix
en un document notarial de l’any 1784.
Altres denominacions: Pau Sabater (1932-39). Probablement es refereix
a Paul Sabatier.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XVIII.
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Configuració urbanística: L’ordenació constructiva del carrer de Sant Miquel va començar a les darreries del segle XVIII, poc després
que el desenvolupament urbanístic del sector de Tueda –situat entre el camí ral d’anar a Palamós, avui carrer de Joan Maragall, i el sorral de
mar (passeig dels Guíxols)- quedés completament estructurat. Així, amb aquesta configuració hom definiria les vies bàsiques de comunicació
entre aquella barriada i el sector centre de la població.
Fou aleshores que, aprofitant la bonança comercial d’aquest període, s’iniciaren nous establiments o prolongacions de zones urbanes existents, com succeiria al Montjoi i Monticalvari (a l’oest), Puig Marí (al nord) o Tueda (a l’est). Precisament en aquest darrer paratge es formarien tres nous carrers en iniciar-se la venda de diverses parcel.les o “troços de sòl” per a edificar-hi cases, a partir de l’any 1784.
A l’Arxiu Històric de Girona es conserven un munt de protocols notarials que fan referència als assentaments constructius que va anar fent
la nostra vila al llarg dels anys. Al raval de Tueda, hom hi pot comptabilitzar nombroses transmissions patrimonials per a bastir-hi nous habitatges. Així, hem pogut esbrinar que Josep Font i Anglada, fuster de professió, va començar a segregar diverses finques de la seva propietat a
partir del mes d’abril de 1784. Justament un mes després, trobem ja esmentat el carrer de Sant Miquel, en la venda d’un terreny que féu al
seu padrastre Joan Ganiguer, que afrontava “a solixent ab lo carrer anomenat de Sant Miquel allí format”.
D’aquesta actuació privada sorgirien els carrers de Sant Miquel, Sant Josep i del Carme, i poc més tard i a instàncies de la corporació local,
s’obriria el carrer de Tueda (1787). Aquest nou eixample, organitzat constructivament des de l’est i en direcció cap a l’oest (carrer de les Eres),
s’estructuraria sense seguir estrictament el creixement que fins, aleshores, havia conduït els nous assentaments de la vila. És a dir: partint
sempre de sectors consolidats i avançant generalment en direcció a llevant.
El primer planejament que regularia aquestes vies urbanes no arribaria fins ben passada la primera meitat del segle XIX, amb la confecció del
Pla Geomètric de Josep Gallart (1858). Aquest facultatiu va projectar les prolongacions dels vials que eixien del carrer de Tueda, i les féu arribar fins al de les Eres. Aquest objectiu, però, es va mostrar de difícil solució en trobar-se les seves perllongacions bloquejades per la rocosa i
dominant topografia de l’indret. Això va ocasionar que durant molt temps aquests carrers restessin sense urbanitzar-se convenientment, per
la manca d’interès polític, de mitjans tècnics i pressupostaris.
Irònicament, a Sant Feliu hom coneixeria aquest paratge com al “Comal de l’Infern”, per la seva esquerpa configuració. El cronista del setmanari El Bajo Ampurdán va descriure, el mes d’agost de 1888, les deficients condicions urbanístico-constructives que patia el sector: “Los vecinos del Comal de l’Infern, o sea, las calles cerca del Matadero, concurren a las cargas municipales como los del centro de la población. Por lo
tanto, hay una calle –es refereix al carrer de Sant Miquel- que subiendo al matadero, tiene su entrada obstruida por una roca que impide circular por aquella desgraciada calle”.
Dos mesos després d’aparèixer aquesta notícia a la premsa local, diversos veïns del carrer varen adreçar-se a l’alcaldia per tal demanar que es
destinés, amb la màxima celeritat, alguna partida del pressupost municipal per a l’arranjament de la barriada. D’aquesta manera, hom clamava per solucionar una problemàtica que podia arribar, fins i tot, a ser considerada perillosa: “Los que recurren han creído oportuno llamar la
atenció de Va. Magcia, sobre el pésimo estado de la calle de Sn. Miguel, en cuya entrada existe la gran peña que no sólo obstruye por completo el tránsito por la calle, sí que es un peligro constante para los vecinos que habitan en la misma sin contar con las molestias y perjuicios
que causa en días de fuertes lluvias”. Per tot això, demanaven que es fes desaparèixer o rebaixar a un prudent nivell aquell penyal, i deixar
lliure i convenientment comunicat el carrer de Sant Miquel.
Aquestes millores indispensables per a aquelles vies –inclosos els carrers del Carme i Sant Josep- no varen ésser aprovades fins a l’any 1908,
quan l’Ajuntament va encarregar el projecte d’urbanització a l’arquitecte Guitart. Malgrat això, les obres no es farien fins al 1911, en què es
va reordenar tot aquest sector proper a l’estació del tren.
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Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer de Sant Miquel va aparèixer per primera vegada –tal com ja
s’ha exposat al capítol dedicat a la configuració urbanística- al manual de protocols de Josep Pujals, notari de la vila guixolenca, concretament en una escriptura de compra-venda datada el 9 de maig de 1784. Malgrat aquesta identificació, l’administració local va continuar inventariant aquesta via urbana dins del conjunt dels carrers del Raval de Tueda, i no s’oficialitzaria el seu nom fins a la redacció del Pla Geomètric
de Josep Gallart (1858).
Aquesta designació va restar vigent fins a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, en què la corporació local va acordar de titular-lo
carrer de Pau Sabater (?), molt probablement una transcripció catalanitzada del premi Nobel de química de l’any 1912, el llenguadocià Paul
Sabatier (Carcassona 1854-Vichy 1941). Acabada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals acordaren, al ple del 9 de juny de 1939,
de restituir l’antic nom de Sant Miquel a aquesta via urbana de la ciutat.
Sant Miquel. (de l’hebreu mîka’êl, que vol dir: qui com Déu?). Príncep dels àngels i protector del poble jueu, hom en commemora la festivitat el 29 de setembre.
Nom del carrer:

Sant Pere

Inici: placeta de Sant Joan. Final: passeig del Mar.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,97 m. Intermèdia: 3,82 m. Al
final: 4,66 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Anselm Clavé, Estret, carreró de Sant
Pere i carreró de Sant Joan.
Llargada del carrer: 199 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat al cens de l’any 1602.
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions):
Carrer de S’ayader (1360); Carrer de la Portella (1690); Carrer de Pérez Galdós
(1932-39). Llibres d’esposoris parroquials: Carrer de Sant Pere (1670); Carrer
del Forn (1681); Carrer de la Portella (1686); Carrer de l’Allada (1710).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 1. Casa Ribot (1904). Propietari: Maties Ribot i Xatart; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 2. Casa Perdrieux (1892), després coneguda com a Sibils. Propietari. Lluís Perdrieux i Cateura; tècnic: Pere Pascual i Baguer,
mestre d’obres. Núm. 37. Casa Bernís (1909). Propietari: Albert Bernís, prevere; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 47.
Casal del segle XVIII. Núm. 58. Casa Badosa (1896). Propietari: Josep Badosa; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Sant Miquel + Sant Pere

S

Configuració urbanística:

La formació del carrer de Sant Pere correspon al segon gran desenvolupament urbanístic que va experimentar el nucli medieval guixolenc, en desplaçar-se en direcció cap a llevant, cap a final del segle XIII. La seva delimitació físico-constructiva
es va situar entre els actuals carrers de Joan Goula fins a tocar la rambla d’Antoni Vidal (d’oest a est), i des del carreró de Sant Pere-Sant Joan
al passeig del Mar (de nord a sud), ocupant una superfície aproximada de 2,16 hectàrees.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

469

Aquest nou assentament urbà va venir afavorit durant els anys del regnat d’Alfons III, en què les franquícies atorgades per l’abat Gelabert l’any 1287,
per a la repoblació i reedificació de la vila -dos anys després que l’exèrcit francès assetgés i destruís Sant Feliu- varen possibilitar el reeiximent del vilatge. La redempció del veto del vi i la sal per als nous habitants durant els tretze anys següents, que era el mateix que lliurar-los de l’obligació de comprar al monestir el que recollien al municipi, així com la dispensa de contribuir a les obres de fortificació del convent, facilitaren la reconstrucció.
D’aquesta manera, a tocar el segon terç del segle XIV (1360), aquesta via urbana comptava ja amb 36 edificacions. Gairebé dos segles i mig
després, quan els jurats municipals realitzaren un recompte oficial de cases de la població (1602), en aquesta via urbana hom avaluà un total
de 47 cases. Malgrat això, l’índex constructiu d’aquest vial va davallar considerablement, en realitzar-se el cadastre de Patiño l’any 1729.
Aquest document contributiu assignà un màxim de 34 habitatges al carrer de Sant Pere, tot i que hi ha una raonable explicació per a aquest
fet. S’ha de dir que, aleshores, aquest carrer s’iniciava al carreró de Sant Joan i finalitzava a l’antic carrer Major (avui d’Anselm Clavé). Per tant,
era més curt que l’actual. En canvi, el darrer tram de via urbana –el que s’emplaça entre el de Clavé i el passeig del Mar, en aquells temps fins
al sorral- se l’identificà durant uns quants anys com a carrer del Forn, amb 10 cases edificades.
A començament del segle XIX, l’Ajuntament va creure adient de prolongar aquest vial entre el carreró de Sant Joan, tot travessant l’hort de la
capella, fins a trobar el que avui configura la placeta de Sant Joan. Així, a la sessió municipal del 10 de juny de 1803, la corporació local va
acordar que per tal “d’embellir a la vila i ennoblir a dita Església de St. Joan Baptista i prenga un aspecto més conforme a ella mateixa y a la
Capella fahedora de sa antigüitat per la Congregació de la Immaculada Nostra Senyora i sia més devota i còmoda per als vehins i concorrents;
que se obria lo carreró (es refereix al tram de perllongació) de Sant Pere, atravessant lo Hort de St. Joan, que dont a lo terreno antiguo a dita
Església per dita Capella”.
Amb aquesta actuació, doncs, va quedar enllestida l’estructuració del carrer de Sant Pere, i tan sols les ulteriors modificacions de les alineacions, representades als plànols de Josep Gallart (1858) i de l’arquitecte General Guitart (1897), determinaren l’estat actual d’aquesta via urbana de la ciutat.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera denominació que va tenir l’actual
carrer de Sant Pere va ser la de “carrer de S’Ayader” o de l’allader, inventariat al fogatge de l’any
1360. Aquesta titulació, que apareixerà, segles més tard, als llibres d’esposoris parroquials com a
carrer de l’Allada, equivaldria al carrer de l’allioli o, si més no, on es feia la picada o salsa d’alls
(recordem el nom de carrer dels Especiers, qualificat així des de temps antics per comercialitzars’hi les espècies al detall).
La seva oficialitat, però, es canviaria al cens de l’any 1602, quan hom l’identificà amb el nom de
carrer de Sant Pere. A partir, però, del segle XVIII, i en realitzar-se el cadastre de Patiño (1728),
aquest carrer va quedar format amb dues tramades prou diferenciades: la que anava des de l’actual carrer d’Anselm Clavé fins al carreró de Sant Joan –tal com ja he exposat al capítol de la configuració urbanística- se l’anomenà de Sant Pere; i el que anava des del Clavé a l’actual passeig del
Mar, se’l designà carrer del Forn.
Aquesta definició venia del fet que, l’any 1640, s’hi havia plaçat el forn del districte, amb motiu de
la guerra amb Felip IV. Fou aleshores quan els jurats de la vila varen sol.licitar a l’abat del monestir –que gaudia del dret privatiu des de l’any 1342 de poder construir forns de pa dins del vilatge,
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Capelleta amb porta vidriada amb la imatge de
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malgrat no ser de la seva titularitat- que construís un forn dins de les muralles, ja que el forn vell restava en desús, i d’aquesta manera poder
subministrar el pa a la població, en cas de ser assetjat Sant Feliu (vegeu el capítol dedicat al carrer del Forn Vell).
Tot i això, existia des de l’any 1690 una certa oficialitat per aquesta part de carrer, encara que no es titulava del Forn sinó de la Portella, designat així molt probablement per haver-hi situada una porta entre la muralla i el carreró de l’Allada. Així, en el contracte d’arrendament del forn
del districte que apareix als manuals d’acords del 3 de desembre de 1690, hom precisa que aquest establiment es trobava situat al carrer de
la Portella. Aquest substantiu, però, seria reemplaçat trenta-nou anys després pel nom de carrer del Forn en el cadastre de Patiño, formalitzat
el seu esborrany entre els anys de 1716-19 i oficialitzat el 1729.
Tanmateix, ni el nom de carrer del Forn ni el de la Portella varen tenir gaire presència en les designacions emprades per l’administració local.
Prova d’això són els dos cadastres dels anys 1726 i 1750, en què el carrer de Sant Pere tornà a comptar amb 44 cases –que era la suma dels
immobles dels dos trams de vial- mentre la qualificació de carrer del Forn ja no figurarà en cap més document de la municipalitat.
En canvi, als llibres d’esposoris parroquials de final del segle XVII i primer terç del XVIII, el nom s’anirà alternant amb els noms populars que
identificaven aquesta via urbana. Així, mentre l’any 1670 hom registrà un enllaç matrimonial al carrer de Sant Pere, anys després s‘anaren relacionant les denominacions de carrer del Forn (1681), Portella (1685), Sant Pere o de la Portella (1699), Allada, avui de St. Pere (1770), St. Pere
àlies de l’Allada (1715) o carrer del Forn davant la Platja de mar (1737).
El cert és que el nom oficiós de carrer de Sant Pere va anar prevalent sobre les altres titulacions. A les darreries d’aquell segle, tan sols restava identificat com a carreró de l’Allada el petit vial que passava per darrera mateix de les propietats de Josep Thomàs de Cuevas i de Joan
Vidal, situades al carrer del Mar, i que unia els carrers de Sant Joan i de Sant Pere. Aquest vial seria suprimit l’any 1895.
Aquest nom va estar vigent fins que, en temps de la Segona República, les autoritats municipals varen decidir, al ple del 10 de novembre de
1932, de canviar aquesta identificació pel nom de carrer de Pérez Galdós, en distinció al novel.lista Benito Pérez Galdós (Las Palmas 1843-Madrid
1920). Set anys després, acabada la guerra civil espanyola, la nova corporació local va considerar que diversos noms del nomenclàtor guixolenc
eren “nombres sectarios en evidente agravio a los principios inspiradores del Glorioso Movimiento Nacional”. Per això, a la sessió municipal del
9 de juny de l’any 1939, hom acordà de retornar, entre d’altres, el nom de carrer de Sant Pere a aquesta via urbana de la ciutat.
Sant Pere: (Betsaida?-Roma, 64 a 67). Apòstol principal de Jesucrist i primer Papa de l’Església Catòlica. Pescador de Cafarnaüm, al costat del
llac Tiberíades, fou presentat pel seu germà Andreu a Jesús. De nom original Simó Bar Yona, hom el coneix amb el títol que Jesús li atorgà per
a la seva funció de fonament de l’Església: Kefas (pedra). Ocupà un lloc preeminent entre els apòstols prenent la direcció i presidència de la
comunitat creient. Pres per Herodes Agripa (a. 44) fou alliberat i marxà de Jerusalem. Visità Roma i morí crucificat en temps de Neró.
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Nom del carrer:

S
Inici: carrer de Sant Pere. Final: rambla d’Antoni Vidal.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,49 m. Al final: 4,41 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 27 m. Amplada del carrer: 2,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al cens d’habitatges de l’any 1858.
Altres denominacions: carreró de Sant Joan (vers l’any 1760).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XIII.
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L’actual carreró de Sant Pere va consolidar-se a partir del desenvolupament urbanístic que va realitzar el
nucli medieval guixolenc, cap al final del segle XIII. El seu emplaçament, doncs, es va situar com a via i pas de comunicació entre el carrer de
Sant Pere, el carreró de Sant Joan i la torre del mur de llevant (avui rambla d’Antoni Vidal), afrontada al camí de la Rutlla.
Aquest petit vial restava aleshores plaçat estratègicament per a connectar el sector nord dels valls –futur carrer de la Notaria- amb l’hospital
de la vila, després capella de Sant Joan, i el sector nord del raval de Tueda, ja que la muralla voltava el perímetre de l’actual placeta de Sant
Joan.
La disposició urbanística va començar a variar, primerament amb l’enderroc del mur defensiu l’any 1696, i més tard amb la prolongació del carrer de Sant Pere, tot travessant l’hort de Sant Joan, fins a unir-se amb el tram oblic del final del carrer dels Arbres (1803).
Això va provocar que es considerés desproporcionada la trama viària d’aquest indret, en configurar-se una illa urbana de reduïdes
dimensions.
Malgrat que aquest carreró figurava oficialment al Plano Geométrico de la Villa de Josep Gallart (1858), així com a l’expedient de noves alineacions del sector sud del carrer dels Arbres (1883), redactat pel mestre d’obres Tomàs Carreras, l’arquitecte Guitart el va suprimir del Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897) i el qualificà com a un espai sobrant de via pública.
No obstant això, el recurs contenciós-administratiu que va interposar Gertrudis Surís, un any abans de la redacció del Pla de Reforma, en contra de la decisió de fer un doble xamfrà al solar de la seva propietat, que limitava amb la futura casa Viader, i les demandes que feren Ferran
Gispert (1895) i Josep Terradas (1897), per adaptar les noves construccions a la línia oficial, feren decidir a l’administració local de redactar un
nou plànol de detall sobre alineacions i rasants d’aquest indret.
L’arquitecte municipal General Guitart, tot i advertir al document que aquell carreró quedava
suprimit per l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, fixà la línia de construcció de l’immoble del sastre Terradas fins a la rambla Vidal. Amb els anys, esdevindria l’alineació
actual. Tanmateix, amb l’anul.lació d’aquell planejament l’any 1905, aquest sobrant de via
pública va continuar realitzant les tasques de carreró públic, i ha arribat fins als nostres dies
com un vial d’indiscutible caràcter general.

Origen i significat del nom del carrer: La primera notícia que tenim del
nom d’aquest carreró surt al plànol de la disputa que mantingueren els jurats municipals i l’abat del monestir (vers 1760), sobre la propietat dels espais útils que aparegueren amb l’enderroc de les muralles (rambla Vidal i carrer de la Notaria). Aleshores, a
aquest tram de via se l’anomenà carreró de Sant Joan, i anava des del carrer del mateix
nom al dels Arbres.
No seria fins al cens d’habitatges del 27 de febrer de l’any 1858, que hom identificà, per primera vegada, una part d’aquest vial com a carreró de Sant Pere (entre els carrers de Sant Pere
i dels Arbres), amb un total de dues cases edificades.
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Nom del carrer:

Sant Pere, Plaça de

COTA TOPOGRÀFICA: 4,54 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: passeig de Rius i Calvet.
Data d’aprovació del nom de la plaça: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al cens d’edificacions del 27 de febrer de 1858
(restituït l’any 1939).
Altres denominacions: platja de Mar (1716-19); placeta de Sant Pere i
placeta dels pescadors (segona meitat del segle XVIII); plaça del 14 d’abril
(1932-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: inici del segle XVIII.
Construccions característiques: Perol dels pescadors (identificat a mitjan segle XVIII).

Configuració urbanística: El primer grup d’habitatges situat a l’actual plaça de Sant Pere, va ésser inventariat a l’esborrany del cadastre de Patiño, entre els anys de 1716-19, i oficialitzat el 1729. Hom l’identifica amb les dues cases i una botiga del sector anomenat Platja de
Mar, prop de la cala d’en Sias –actualment plaça de Ferran Agulló- i que figura relacionat independentment i sense formar part dels 42 habitatges del raval del monestir.
La seva conformació social restava directament relacionada amb la gent dedicada al feineig de la mar: pescadors, remendedores o mariners.
Així, als capbreus del segon terç del segle XVIII, es reconeix aquest indret com a placeta del “Perol de Sant Pere o dels Pescadors”, on s’emplaçava l’edifici per a tenyir les xarxes de lli.
Aquest document ens descriu perfectament la seva disposició. Iniciant, doncs, el recompte d’edificis a partir del carrer de Sant Elm, hi havia bastides dues cases propietat de Cosme Basart, patró; al seu costat, i seguint l’alineació de la margenada de la riera en direcció a mar, hom trobava
els habitatges de Benet Salamó i el d’en Joem. A partir d’aquí s’alineava el magatzem i casa de Cateura i Bosch, negociants i, just a la seva banda
i enfront del pont de mar, se situava la botiga del “Perol de Sant Pere”, que avui localitzaríem entre el bar Amura i l’edifici annex.
La seva ordenació urbana –mal engiponada des de l’origen per l’obligada conformació còncava de l’arrenglerament dels immobles respecte
l’embocadura de la riera amb la platja- va ser modificada al Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). L’arquitecte Guitart va disposar,
per a l’embelliment de indret, la configuració d’una plaça triangular isòsceles, que alleugerés visualment aquell angulós espai. Alhora, hom
decidí de traslladar la font instal.lada a la rambla del Portalet, que l’any 1859 Josep Carbó havia donat a la població. Amb aquestes millores
i l’adaptació de les noves edificacions a l’alineació del Pla Guitart -fins i tot després de la seva anul.lació- la plaça de Sant Pere va anar prenent la seva fesomia actual.
L’any 1920, amb la compra dels antics banys d’en Baldomero i de nombrosos terrenys a la muntanya de Sant Elm per part de l’hisendat barceloní Pere Rius i Calvet, es va proposar la redacció d’un expedient de noves alineacions i rasants per als carrers de Tetuan (passeig de Rius i Calvet),
places del Raig (Ferran Agulló), de Sant Pere i part del carrer de la Riera (av. Juli Garreta). Aquest projecte, redactat per l’arquitecte Joan Bordàs,
preveia d’eixamplar el carrer de Tetuan en un total de 16 metres d’amplada, fet que provocava la desaparició d’aquelles dues places.
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Detall de la pilastra de la font que féu
construir Josep Carbó l’any 1859.

Malgrat que el projecte tècnic obtingué l’aprovació inicial de l’Ajuntament, el recurs contenciós-administratiu que varen interposar diversos veïns del sector féu decidir al governador civil d’anul.lar-ne la
tramitació, en haver incorregut en diversos defectes de forma legal. Aquesta denegació seria clau perquè la conformació d’aquests dos espais (places de Sant Pere i del Raig), arribés fins als nostres dies,
mostrant part de l’ordenació inicial constituïda a principi del segle XVIII.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera identificació de l’actual emplaçament
de la plaça de Sant Pere fou inventariada a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), on se l’anomenà “Platja de Mar”, molt a prop de la cala d’en Sias.
Cinquanta anys després, trobem aquest indret intitulat “Placeta del Perol de Sant Pere o dels Pescadors”
(segon terç del segle XVIII). L’esmentada definició venia conferida pel fet que, en una d’aquelles edificacions, la gent de marina tenyien les seves xarxes de fil amb escorça de pi, tot fent bullir un gran perol de
ferro o aram, per tal de preservar-les de la salabror durant el feineig quotidià. Anys després, hom constituiria la Societat de Pescadors de Sant Pere i Sant Elm que, amb el temps, donaria lloc a La Marina i Els
Pescadors.
La denominació de plaça de Sant Pere figura, per primera vegada, al cens d’habitatges del 27 de febrer
de 1858. Aquest nom va restar vigent durant molts anys, fins que, a la sessió municipal del 10 de novembre de 1932, en temps de la Segona República, va designar-se oficialment “Plaça del 14 d’abril”, en commemoració del dia que Francesc Macià,
en funcions provisionals de President de la Generalitat, va proclamar la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Acabada la guerra civil espanyola, el nou Ajuntament va decidir de substituir aquesta designació, al ple del dia 9 de juny de 1939, pel nom
tradicional de plaça de Sant Pere.

Nom del carrer:

Sant Pol, passeig de

Inici: carrer de Pere Màrtir Estrada.
Final: carrer de la Vall d’Aro.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,21 m. Intermèdia: 4,53 m. Al final: 3,32 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Camí Fondo
Llargada del carrer: 420 m. Amplada del carrer: 10 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL PASSEIG: sessió extraordinaria del 7 de febrer de 1990.
Altres denominacions: carretera de Sant Feliu de Guíxols a s’Agaró per la costa.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darrer quart del segle XIX (?).
Construccions característiques: Núm. 66. Xalet de les Punxes (reformat entre 1910-15). Propietari: Pere Màrtir Estrada i Cama, després de Joan Estrada i Barri; tècnic: no consta. Núm. 75-79. Xalet Domènech (1910-15). Propietària: Carmen Estrada i Barri- Arseni Girbau
Valls (1910-15); tècnic: no consta. Núm. 81. Casa Girbau (1910-15). Propietari: Rosina Estrada Barri-Enecón Girbau i Valls; tècnic: Josep
Goday i Casals (?), arquitecte. Núm. 89. Xalet Surís (1910-15), actual Villa Mas. Propietari: Dolors Estrada i Barri-Josep Surís; tècnic: no
consta.
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Configuració urbanística: El que avui coneixem com a passeig de Sant
Pol i el seu paratge, antany era un dels llocs més aïllats i solitaris de la població. Aquest indret estava dedicat quasi exclusivament a l’agricultura, amb
incomptables feixes de terra cultivada, que es remuntaven gairebé des del
sorral fins al cim del coll de Sant Pol. Tanmateix, algunes barques de pesca de
la vila feinejaven diàriament des de la punta del Molar a la punta d’en Pau,
vorejant la costa o tirant l’art des de la platja.
Un fet aparentment tan simple com poder pescar a la badia de Sant Pol havia
estat un dret senyorial del segle XIII, vinculat a la família Riaria (o Riera) de
Santa Cristina d’Aro. Dalmau i Pere de Sant Miquel de Riaria transferiren amb
una venda l’usatge d’aquelles aigües al patrici guixolenc Arnald de Campllonch,
qui –d’acord amb la seva esposa Pel.legrina- vengué el seu dret, el 24 de gener
de 1363, a l’abat del monestir pel preu de 50 lliures barceloneses.
Malgrat que la Universitat va disposar, el mes de febrer de l’any 1400, l’arranjament del camí que conduïa a Sant Pol, aquesta zona del municipi va continuar essent deshabitada i força distant del nucli urbà. D’aquesta manera, per les diverses escriptures consultades de compra-venda
realitzades entre els segles XVII i XVIII, hom pot comprovar un únic ús en aquest sector: terrenys destinats exclusivament al conreu.
De tots aquest antics propietaris, tan sols un dels seus llinatges va deixar la llavor que engendraria, dos segles després, l’origen de l’elitista urbanització de Sant Pol. Es tractava, doncs, de la compra de nou vessanes de terra campa per a cultiu i vinya que va fer Pere Màrtir Estrada, l’any
1723. Aquest propietari, que aleshores realitzava les tasques de fuster i traginer, casat amb Anna Darder, estava molt lluny d’ésser el cap de família de rics hisendats en què es convertiria la seva descendència a partir del primer terç del segle XIX. De fet, podem dir que, de la nombrosa generació dels anomenats Pere Màrtir Estrada, molts d’ells són identificats als censos municipals com a agricultors, durant els primers decennis d’aquell segle. El cert és que quan Estrada va comprar aquella extensa finca, hi havia ja construïda una paret de tanca que separava la seva propietat del sorral del la platja. Tot i això, aquest lloc continuava essent menyspreat per les autoritats locals i les entitats comercials de la vila.
Així, durant la disputa que va enfrontar el gremi de pescadors, mestres d’aixa i calafats de la població l’any 1787, contra els industrials surers
que cremaven el suro a la platja de Sant Feliu, la corporació municipal va decidir que es fessin aquestes tasques, o bé a la platja de Calassanç,
o a la de sant Pol. Aquesta decisió va molestar aquells comerciants, que titllaren aquest darrer indret de paratge desert i inadequat: “La playa
de San Pol ni menos pensamos en significarla, pues sería de acreditarnos de necios, indiscretos y destituidos de juicio, porque la distancia que
hay de esta Villa hasta allá, el ningún camino propio para carruajes para bajar a la Playa, la carencia de Almacenes y sin el menor edificio
siquiera para abrigo de los trabajadores, custodia de género, apresto de leña y demás preparativos y materiales que se requieren para semejante tráfico, falta de embarcaciones para cargado por ser paraje desierto y despoblado”.
A partir del primer quart del segle XIX, es va fundar la fàbrica de manufactures de suro Estrada i Cia., propietat de Pere Màrtir Estrada i Basart.
Aquest fet seria determinant per a la configuració futura de la zona de Sant Pol, en iniciar-se a partir de l’any 1845 la compra de diverses finques confrontants per ampliar la seva propietat. Sembla que la primera edificació bastida i limitant amb aquesta platja fou un petit edifici o
barraca al servei dels camps i on, probablement, s’aixoplugava alguna barca, tal com encara ens mostra l’embigat i murs interiors d’una part
de l’actual xalet de les Punxes. Al llarg dels anys, aquesta rudimentària construcció va anar ampliant-se amb l’edificació d’una planta pis i
l’alçament de nou esveltes torratxes (vuit d’elles laterals i una de central).
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Segons una antiga tradició popular, aquests pinacles foren bastits cada vegada que al matrimoni guixolenc Estrada-Barri li neixia un fill. Tal
vegada sigui certa aquesta curiosa llegenda, tot i que alguns membres de la l’actual família Estrada -d’una edat força avançada- ho descartaren completament. El cert és que Pere Màrtir Estrada i Cama (1841-1911) i Dolors Barri i Anglada varen tenir nou fills: Teresa (1871), Joan
(1873), Pere Màrtir (1875), Dolors (1876), Carmen (1879), Mercè (1881), Rosa (1882), Domènec (1883) i Florència (1886).
Prop a tocar aquest habitatge, al cim del petit turonet on avui hi ha els jardins de l’hotel Caleta Park, fou construït un altre distingit xalet
-avui malauradament enderrocat- propietat també de la família Estrada. Amb aquestes dues edificacions, aquell paratge va començar a
deixar d’ésser un indret despoblat, i es va obrir la possibilitat d’establir nous assentaments en aquesta zona.
Durant els primers anys del segle XX, hom començà a demanar llicències per a construir noves edificacions. Es tractava de les cases de
Josep Vila i Juera (1901) i la de Gaspar Cadillach, limitant amb la platja i el camí Fondo (1908). La primera es posà a la venda el mes de
juny de l’any 1905, mitjançant un anunci al setmanari local La Información, amb aquesta adient descripció: “Magnífica situación, terreno
de 1ª, agua abundantísima a 20 minutos de esta ciudad, casa reciente espaciosa, de producción, de recreo y porvenir”. L’Ajuntament guixolenc, preveient que aquesta zona de la termenada esdevindria en un futur no gaire llunyà l’eixample residencial de Sant Feliu, inicià uns
anys abans (1904) els treballs corresponents per a l’arranjament del camí que, sortint de la Creu de Sant Pol, anava fins a la punta del
Molar.
L’any 1909, els germans Joan i Ponç Ragolta, veïns de Calonge, varen promoure una urbanització en terrenys de la seva propietat, que se situaven entre el camí Fondo i la riera de Sant Pol. Amb aquesta actuació, doncs, hom engegaria una continuada progressió constructiva davant
la façana marítima d’aquest sector de la població. Tanmateix, l’any següent, la corporació local va demanar d’instruir un expedient sobre la
delimitació de la zona marítimo-terrestre d’aquella platja, per tal de determinar els terrenys propietat de l’Estat i els pertanyents al Comú.
Aquest procediment, per la seva complexitat, s’allargaria fins l’any 1915, en què fou concedida al municipi la cessió de la urbanització dels
terrenys sobrants de la zona marítima, segons la Reial Ordre de 26 de desembre de 1915.
El segon decenni del segle XX seria clau per a la definició constructiva de la platja de Sant Pol. Entre els anys 1910-15, la família Estrada va
edificar -de cop- quatre magnífics xalets davant el sorral de mar, i l’original xalet de les Punxes fou reformat pel seu nou propietari Joan
Estrada i Barri, esdevenint la imatge actual de l’edificació. Malgrat això, l’any 1912 l’Ajuntament va haver de pledejar, i de valent, contra Arseni
Girbau i Valls, espòs en primeres núpcies de Mercè Estrada i, a la seva mort, de la seva germana Carme, perquè no s’adjudiqués en propietat
els terrenys sobrants de la platja. Això hauria comportat, sens dubte, la pèrdua irreparable d’un bé públic “máxime cuando aquel paraje, que
hoy es de necesidad para esparcimiento del vecindario, se ha de hacer absolutamente para la vida de la ciudad, tan pronto sean terminadas
las obras del puerto”.
L’emplaçament del primitiu establiment de banys de la platja de Sant Pol, formalitzat per Isidre Pijuan l’any 1915, i les obres de replanteig de
la nova carretera que havia d’unir la de Palamos amb la de Sant Pol, foren els serveis urbanístics que feren desplaçar el veïnat guixolenc en
direcció cap aquest paratge.
La seva consolidació va venir conformada amb la instal.lació definitiva dels banys de s’Agaró, l’any 1920, promoguts per Vicenç Gandol
i Josep Ensesa, així com les diverses construccions d’habitatges bastits entre el 1924-27. Anys a venir, aquesta part de llevant del terme
municipal va esdevenir un important nucli turístic d’ençà els anys seixanta del segle XX. La dècada dels noranta encara seria més determinant, en ordenar-se urbanísticament tots els terrenys –antany emprats exclusivament per a conreus- tant de la primera com de la
segona línia de mar.
L’estiu de l’any 1995, s’inauguraren les modernes obres d’urbanització del passeig de Sant Pol.

S
Sant Pol, Passeig de
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Xalet de les punxes, propietat de la família Estrada.

Origen i significat del nom del carrer:

La designació del paratge de
Sant Pol surt inventariada per primera vegada en el testament de Bernat Guasfred
de Pals, datat el 29 d’octubre de l’any 1098, quan féu la deixa al monestir de Sant
Feliu d’uns “clossells” que es trobaven en el lloc que s’anomenava Sant Pol (Santum
Paulum). Aquesta antiga denominació del paratge anirà apareixent, al llarg de la
nostra història col.lectiva, als diferents documents oficials que parlen de compravendes de finques (notarials), contribucions (cadastrals) o actuacions urbanístiques
locals (Manuals d’Acords) en aquest paratge municipal. Així, entre els anys 171619, aquest nom fou relacionat a l’esborrany dels cadastre de Patiño, conjuntament
amb diverses peces de terra campa i vinya dels afores de la població. Al document
figuren per separat les identificacions de Sant Pol i de la Creu de Sant Pol.
El nom oficial de passeig de Sant Pol no s’adoptà fins a la sessió de caràcter extraordinari que va celebrar l’Ajuntament el dia 7 de febrer de
1990, on es donà nom a seixanta-sis nous carrers de la ciutat; nou d’ells situats en la zona de Sant Pol. La seva titulació (Sant Pol) malgrat
que antigament es creia que podia ésser l’abreujament de Sant Apol.linar de Ravenna, realment fa referència al doble significat que té el nom
de Pau, que és també Pol, segons el santoral català, tal com Santiago és el mateix que Jaume.
Sant Pau o Pol (Tars, Cilícia 7-Roma? 67 ). Col.laborador dels apòstols i figura transcendental per a l’expansió del cristianisme en el món grecoromà. El que es coneix de la seva vida és per les seves cartes i pel llibre dels Actes dels Apòstols. De família jueva i ciutadà romà de naixement,
perseguí els cristians hel.lenistes de Jerusalem fins que es convertí quan intentava estendre la persecució a Damasc. Fou aleshores quan, acompanyat de Bernabé, s’incorporà a la comunitat d’Antiòquia, iniciant així l’experiència missionera en la qual demostrà l’eficacia del seu apostolat.
La tradició diu que Pau va evangelitzar Hispània, començant per Tarragona. Cap a l’any 67, fou decapitat a Roma i sepultat prop de la via Ostiense.

Nom del carrer:

Sant Ramon

Inici: rambla del Portalet. Final: carretera de Palamós.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,07 m. Intermèdia: 4,06 m. Al final: 3,90 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Àngel Guimerà, Sant Roc, Sant Isidre, Dr. Zamenhof, Santa Margarida i Barceloneta.
Llargada del carrer: 250 m. Amplada del carrer: entre 6 i 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al cadastre de l’any 1806
(restituït l’any 1939).
Altres denominacions (administratives, cadastrals i de contribucions): Carrer de Vallès i Ribot (1914-39) Llibres d’esposoris parroquials:
Carrer de Sant Ramon (1775).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: meitat del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm.1-3. Casa Arxer (1947). Tècnic: Joan Bordàs i Salellas, arquitecte. Núm.14. Casa Vidal (1883).
Propietari: Joan Vidal i Roura; tècnic: Macari Planella i Roura, mestre d’obres. Núm. 21. Casa Rifà (1883). Propietari: Joan Rifà i Casas;
tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 53. Casa Vilà (1898), cantonada carrer Santa Margarida. Propietari: Josep Vilà i Rugé;
tècnic: Francesc del Villar i Carmona, arquitecte.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES

Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins el 1931

Sant Pol, Passeig de + Sant Ramon

S

477

Configuració urbanística: L’actual ordenació urbanística del carrer de Sant Ramon va estructurar-se a partir de tres llargues estapes constructives prou diferenciades. La primera es configurà tot
seguit de travessar a l’altra banda del Drassanal (rambla de Portalet) a mitjan segle XVIII, i va delimitar
el tram des d’aquest indret fins a la cantonada de l’actual carrer d’Àngel Guimerà. La segona, disposada oposadament a aquesta primera part, se situà cap a l’est, en el primer decenni del segle XIX, i formà
una part del sector de la Barceloneta. I, la tercera etapa, que s’aniria desenvolupant urbanísticament
amb més lentitud, un cop sobrepassat el segon terç del mateix segle, va realitzar la funció d’unir tota
aquella llargada de construccions –en el seu arrenglerament nord- fins a connectar-les cap als anys
vuitanta del segle XIX.
La important distància entre aquestes dues tramades de via urbana va provocar continuats incidents
entre el veïnat de les dues zones, perquè no es podia accedir d’un lloc a l’altre en haver-hi, al bell mig,
diverses finques de conreu. Tot i això, algun dels seus propietaris –com fou el cas de Benet Patxot- va
demanar, el mes de setembre de 1845, que l’Ajuntament li marqués l’alineació que havia de guardar la
seva horta, per tal de formalitzar un vial a l’extrem dels carrers de Sant Ramon i Sant Roc. L’estira i
arronsa de les posicions que hom defensava des d’un punt de vista d’interès públic o particular sovint
acabava en un pacte per a repartir-se les càrregues d’urbanització i indemnització.
Altres propietaris, però, mantingueren importants divergències amb l’administració local, sobre límits
de propietat que afrontaven amb la futura via urbana. L’horta del mar n’és un clar exemple. Situada a l’extrem del carrer de Sant Ramon (entre
l’actual passeig del Mar, Dr. Zamenhof i Barceloneta), davant mateix del molí de vapor de Josep Barnich, en el decurs del temps la seva elevada margenada havia anat guanyant terreny al vial projectat. Per aquest motiu, en data 20 d’agost de 1861, la corporació municipal va manar
a Victòria Busquets, propietària de la finca, que traiés urgentment la riba “que no le pertenece estrechando por consiguiente el tránsito de
dicha calle”.
La rèplica del matrimoni Victòria Busquets-Miquel Carrera no es féu esperar. L’anomenada horta del mar, propietat des de temps immemorials dels avantpassats de Busquets, segons unes escriptures de l’any 1712 “se situava en los límites y linderos conforme se justifica, debiendo añadir que antes ya de la formación de la calle de San Ramón existía tal finca”.
Hom reconeix que defensar l’emplaçament de nous carrers en previsió d’una vialitat general de la població havia de ser –en aquells tempsuna feina força dificultosa per a la municipalitat; i més quan moltes d’aquelles propietats desitjaven continuar realitzant feines agrícoles.
El cert és que fins que el carrer de Sant Ramon no va quedar completament consolidat, la problemàtica urbanística continuà perjudicant el
sector sense estructurar. La manca de conducció canalitzada de les aigües del molí de vapor de Josep Bernich, que les abocava directament a
la via pública, afectava greument l’estat de la calçada. Sortosament, a partir del segon terç del segle XIX, totes aquestes mancances varen anar
solucionant-se fins aconseguir crear una sola unitat que definiria, finalment, l’alineació i urbanització de l’actual carrer de Sant Ramon.

S
Sant Ramon

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer de Sant Ramon el trobem escrit per primera vegada als llibres d’esposoris parroquials el mes d’abril de l’any 1775, quan s’esposaren Sebastià Vidal, menor, i Maria Rosa Aligós, en casa d’Antoni Vidal “cita en lo
carrer de St. Ramon”. 1 Nou anys després, el trobo també inventariat en una venda que va realitzar Joan Pi, negociant, davant el notari Josep
Pujals, el 2 de gener de 1784 “un tros de sòl de terra venuta a Josep Lluí, jove mariner, és de la part del carrer de Sant Ramon”.
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No obstant això, l’Ajuntament continuà designant totes les vies a l’est del Drassanal
com a part del raval de Tueda, fins ben entrat el primer decenni del segle XIX, en què
inicià un reconeixement de noms popularitzats amb anterioritat a la seva oficialització. D’aquesta manera, la denominació de carrer de Sant Ramon va aparèixer individualment al cadastre de l’any 1806, conjuntament amb els noms dels carrers de
Llifonso (després de Sant Roc), d’en Querca (Algavira) i d’en Montaner (de la Creu).
Aquesta titulació va estar vigent fins que a, la sessió municipal del 7 de juliol de l’any
1914, l’Ajuntament va acordar de substituir-la pel nom del polític republicà i diputat a
corts pel districte de la Bisbal Josep M. Vallès i Ribot (Barcelona 1849-Vallvidrera 1911).
Acabada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen decidir, al ple del 9 de
juny de 1939, de restituir l’antic nom de Sant Ramon a aquesta via urbana de la ciutat.
Sant Ramon de Penyafort (Penyafort 1185?-Barcelona 1275). Jurista i canònic català de l’orde dels Predicadors, que va acompanyar Jaume I en
la conquesta i organització eclesiàstica de la ciutat de Mallorca.
1

Aquest jove matrimoni esdevindrien els pares d’Antoni Vidal i Aligós, hisendat guixolenc domiciliat a Marsella, que va llegar al municipi el primer edifici-teatre de la vila,
que es coneixeria com a Teatre Alsina (a.1842-83). Serien els avis paterns del gran patrici i benefactor Antoni Maria Vidal i Calzada, que testamentà a favor de la nostra
població, amb una renda anual de quinze mil francs per atendre els pobres de la vila.

Nom del carrer:

Sant Ramon, Travessia

Inici: carrer de Joan Maragal’a.
Final: carrer d’Àngel Guimerá.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 11,11 m. Al final: 4,43 m.
Llargada del carrer: 40 m. Amplada del carrer: 3,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat, al Plànol Geomètric de la població de 9 de novembre de 1858.
Altres denominacions: travessia Carrer Nou de Sant Ramon.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: Segon terç del segle XVIII

S
Sant ramon + Sant Ramon, Travesia

Configuració urbanística: L’actual travessia de Sant Ramon va originar-se a partir de l’estructuració de dos eixos viaris importants aleshores: el camí ral d’anar a Palamós (actual carrer
Joan Maragall) i el carrer Nou de Sant Ramon (d’Àngel Guimerà). La seva disposició urbanística
l’hem de situar parcialment cap al darrer quart del segle XVIII, quan la progressió constructiva del
costat oest del carrer Àngel Guimerà va arribar a posicionar-se en aquella primera cantonada. La
seva configuració definitiva quedaria fixada durant el primer quart del segle XIX, en unir-se amb
l’actual carrer Maragall.
Així, el padró de veïns de l’any 1867, que detalla perfectament el nombre d’immobles bastits a cada
carrer del municipi, va atorgar-li un total de 4 habitatges edificats.

CARRERS, CASES I ARQUITECTES
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Origen i siginificat del nom del carrer: La designació de travessia Nova de Sant Ramon va aparèixer reconeguda per primera
vegada al Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guixols, l’any 1858, que va redactar el mestre d’obres gironí Josep Gallart. Aquest vial
secundari fou anomenat d’aquesta manera perquè eixia a la mateixa rasant del carrer Nou de Sant Ramon.
La seva denominació, doncs, restava perfectament definida tant des del punt de vista urbanístic com d’identificació, sempre i quan la titulació de la via que li havia donat nom no fos substituïda per una altra qualificació. I això és el que va passar l’any 1932, quan l’Ajuntament decidí de canviar el nom de carrer Nou de Sant Ramon pel d’Àngel Guimerà. En canvi, mai no es va variar la titulació d’aquest petit travesser, que
va continuar coneixent-se com a travessia del carrer Nou de Sant Ramon. Actualment, sembla que, oficiosament, s’ha optat per prescindir de
l’adjectiu que el precedia de “Nou” de Sant Ramon, i ha quedat amb l’apel.latiu únic de travessia de Sant Ramon.
Tècnicament, si hom acordés de seguir la normativa vigent dels nomenclàtors catalans, s’hauria de canviar i dir-se correctament travessia
d’Àngel Guimerà, en comptes de Sant Ramon, tal com ja suggerien al seu treball de llistat de carrers de l’any 1977 Lluís Esteva i Lluís Palahí.
Nom del carrer:

Sant Roc

Inici: rambla del Portalet. Final: carrer de Sant Ramon.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,89 m. Al final: 3,72 m.
Llargada del carrer: 85 m. Amplada del carrer: entre 4,50 i 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
per l’administració local i de l’Estat, al padró d’habitants del 10 d’abril de
l’any 1829 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: carrer Llifonso (1806); carrer de Sant Ildefons
(1835); Joaquim Costa (1932-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 1-5. Casa Roselló (1893), cantonada rambla del Portalet. Propietària: Amèlia Patxot i Dalmau, vídua
Roselló; tècnic: E. Jutjó i Thomàs, arquitecte. Núm. 2-6. Casino La
Constància (1888). Propietari: Nou Casino La Constància; tècnic: General
Guitart i Lostaló, arquitecte.

S
sant Ramon, Travessia + Sant Roc

Configuració urbanística:

La disposició urbanística de l’actual carrer de Sant Roc va venir originada pel nou desplaçament urbà que
va realitzar la població, en establir-se des del Drassanal (actual rambla del Portalet) en direcció cap als camps de llevant, cap a la meitat del
segle XVIII.
El cert és que, des del final del recompte de les finques urbanes realitzades al cadastre de Patiño (1729), en què el raval de Tueda no anava
més enllà de la línia de cases de la façana oest de l’actual carrer de l’Algavira (passeig del Mar-Rutlla), en menys de quaranta anys el desenvolupament constructiu d’aquest nou sector ja s’havia posicionat entre el camí ral d’anar a Palamós (avui carrer Joan Maragall) i el sorral
de mar (passeig dels Guíxols fins al carrer Dr. Zamenhof), formant les illes d’habitatges dels carrers de Sant Ramon, Sant Roc i Àngel
Guimerà.
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Això va crear immediatament una problemàtica higiènico-sanitària per les continuades filtracions procedents de l’escorxador municipal, situat
molt a prop d’allí, que perjudicaven greument els dipòsits i cisternes d’aigua potable d’aquelles edificacions. Amb el trasllat de la instal.lació
municipal al paratge del molí de vent de baix, l’any 1796, aquesta barriada va quedar alliberada definitivament d’aquella problemàtica. Tot i
això, les seves alineacions donaren lloc a petites discussions al llarg dels anys, causades pels perjudicis que patien els seus propietaris a l’hora de definir la línia de les seves construccions.
A mitjan segle XIX, quan es realitzà el cens de veïns de la població (1867), aquesta via urbana comptabilitzava un total de 22 habitatges construïts. Nou anys abans, el mestre d’obres Josep Gallart ja havia decidit de retocar l’arrenglerament de les cases del carrer de Sant Roc al Plànol
Geomètric de la Vila (1858), però l’arquitecte Guitart va modificar en part les seves línies, especialment a la banda nord, de manera que, en el
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, de l’any 1897, tots els habitatges quedaren afectats per la modificació.
Malgrat que el Pla Guitart seria anul.lat l’any 1905, les noves construccions que es varen bastir a partir d’aquell any s’anaren alineant d’acord
amb aquell planejament i, avui, al cap de més de cent anys d’aquella aprovació, el carrer de Sant Roc es configura tal com va preveure l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera designació que va tenir l’actual carrer de Sant Roc va ser la de carrer de
“Llifonso”, que aparegué al cadastre de l’any 1806. Curiosament, però, aquesta via urbana no porta anteposat l’adjectiu de sant, tal com figuren al seu costat els carrers de Sant Ramon, Sant Antoni o Sant Domènec. Aquesta titulació va estar vigent en els llistats de contribucions dels
anys 1822, 1836 i 1839, tot i que, a la relació d’electors de veïns del poble realitzada per carrers el 29 d’octubre de 1835, s’identificà com a
“calle de San Ildefonso”.
En canvi, la denominació de carrer de Sant Roc seria reconeguda oficialment al padró d’habitants del 10 d’abril de 1829. Sorprèn, però, que
aquest mateix any, els documents cadastrals l’identifiquen novament com a carrer de Llifonso. Així, amb anterioritat a aquesta data, el nom
de Sant Roc es troba relacionat per primera vegada a la llista de matriculats de la vila de 18 a 45 anys amb el nom de “Ysla de Sant Roch”. Per
les dates de naixement dels més joves (1795), podem datar el document cap a l’any 1815. Per acabar d’ésser un petit galimaties de nomenclatures, en el mateix lligall apareixen indistintament els noms de “Llifonso”, “St. Roch” i “St. Ildefonso”.
Tanmateix, hauria estat l’únic carrer de la població que, tenint gairebé des de l’inici la titulació d’un
sant (Ildefons=Llifons) –suposant que fos així- la perdés en poc temps en benefici d’un altre (Sant
Roc), un fet gens corrent en les definicions d’altres carrers de la població. Per altra banda, queda
la possibilitat que la qualificació de Llifons faci referència al nom d’algun propietari d’aquella illa,
tot i que no he trobat cap document que avali aquesta hipòtesi.
El cert és que al primer llistat oficial on apareix el nom de Llifons (1806), aquest comparteix pàgina al costat dels anomenats d’en Querca (més tard Algavira), o d’en Montaner (Creu), així com amb
els de Sant Ramon, Sant Antoni, Sant Domènec, Sant Pere, Sant Joan i Sant Amanç.
La designació de carrer de Sant Roc va restar vigent fins a l’any 1932, quan l’Ajuntament va acordar de substituir-la, a la sessió del 10 de novembre d’aquell any, pel nom de l’escriptor i polític
català Joaquim Costa i Martínez (Montsó 1846-Grans 1911). Set anys després, finalitzada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen decidir, al ple del 9 de juny de 1939, de retornar l’antiga denominació de carrer de Sant Roc a aquesta via urbana de la ciutat.

Sant Roc

S

Rajola decorativa al carrer de Sant Roc.
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Sant Roc: Resident a Montpeller entre 1295-1327, féu el pelegrinatge diverses vegades a Roma, acompanyat sempre del gos típic de la seva
iconografia. Hom creia que tenia cura d’empestats en el trajecte i per això és advocat contra la pesta i malalties contagioses. Sovint és associat a Sant Sebastià, que també és advocat contra la pesta. La seva festa és el 16 d’agost.
Sant Ildefons = Llifons (Toledo?-610-667). Abat d’Agàlia i arquebisbe de Toledo. Escrigué De veris illustribus, sobre els homes il.lustres. És
considerat un dels millors representants de les lletres visigòtiques.

Nom del carrer:

Sant Sebastià

Inici: carrer dels Guíxols. Final: carrer de la Indústria
(actualment fins a la riera de Tueda).

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 4,08 m. Al final: 4,56 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 55 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat a partir de la llicència d’obra nova atorgada a
Francesc Daltabuit el 13 de desembre de 1867.
Altres denominacions: travessia dels Guíxols (1858)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: principi del segle XIX.
Edificis industrials: Fàbrica Batet (1887). Propietari: Josep Batet i Granés;
tècnic, Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

L’actual carrer de Sant Sebastià va quedar formalitzat pels volts del primer decenni del segle XIX, dins del
conjunt de nous carrers i habitatges que es plaçaren al sector de la Barceloneta-Calassanç. Així es desprèn del plànol que realitzà l’enginyer
militar Vacani, el mes de juliol de l’any 1809, durant la campanya de l’exèrcit italià a les ordres de Napoleó, en terres del Principat.
Urbanísticament, aquest vial no es preveia que anés més enllà del límit natural que forma la margenada dreta de la riera de Tueda, i d’aquesta
manera ho va ordenar el mestre d’obres Josep Gallart quan redactà el Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols (1858).
En canvi, trenta-nou anys després, l’arquitecte General Guitart i Lostaló va preveure de connectar aquest carrer amb el nou sector de l’eixample
sud-est de la població, mitjançant la unió del vial amb el futur carrer de la Indústria. Hom preveia que, amb el temps i la corresponent urbanització, es convertís en una important via de penetració cap al nord de la ciutat.
La seva estructuració, però, a les acaballes del segle XX, no ha passat de fer-ne un vial sense sortida, en no haver-se executat convenientment
el carrer de la Indústria. Així, al llarg dels anys, el carrer de Sant Sebastià va servir com a pas interior per accedir als magatzems de fusta de
Josep Sibils, que havia estat autoritzat, el mes d’octubre de l’any 1892, a instal.lar un pont de fusta provisional; un accés que, per altra banda,
li seria revocat a la sessió municipal del 20 d’ agost de 1904.

S
Sant Roc + Sant Sebastià

Origen i significat del nom del carrer:

La primera designació que va tenir aquesta via urbana fou la de travessía dels Guíxols,
inventariada per primera vegada al cens d’edificacions de la vila en data 27 de febrer de 1858, així com a la relació de noms de carrers del
Plànol Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre del mateix any. D’aquesta manera hom l’identificava ja des del seu inici, per iniciar-se a
partir del carrer –avui Passeig- dels Guíxols i de la baixada del mateix nom.
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Curiosament, però, al padró de veïns de l’any 1867, aquesta denominació no figura en el llistat general, ni tampoc cap altra que faci relació a
aquest carrer. La seva titulació oficial de carrer de Sant Sebastià va ésser reconeguda per part de la corporació local, en autoritzar-se una
llicència d’obres a l’industrial surer Francesc Daltabuit i Patxot, en data 13 de desembre de 1867, quan sol.licità el permís per a cobrir el pati
d’un magatzem de la seva propietat, al carrer anomenat de Sant Sebastià.
Sant Sebastià: (Roma, ss, III-IV). Màrtir romà. Una tradició del segle V el fa militar i li atribueix diversos martiris, sobretot el de ser assagetat i el dels assots que li haurien causat la mort. És considerat protector –juntament amb sant Roc- contra la pesta. La seva festa és el 20 de
gener.

Nom del carrer:

Santa Llúcia

Inici: carrer de Sant Domènec. Final: carrer de Sant Adolf.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 18,90 m. Intermèdia: 21,90 m. Al
final: 25,03 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Nou del Garrofer, Nou de Sant Antoni i
Moratín.
Llargada del carrer: 230 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per
l’administració local i de l’Estat, al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.
Altres denominacions: carrer de Rafael de Casanova (1932-39). Popular
sense tenir cap oficialitat: carrer de les Parres (final segle XIX).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: primer quart del segle
XIX.

Configuració urbanística:

L’origen urbanístic de l’actual carrer de Santa Llúcia s’ha de situar en el primer quart del segle XIX, quan es va
bastir una construcció arrenglerada al carrer Nou del Garrofer i acantonada en un petit corriol que connectava, pràcticament, amb la projecció nord
dels habitatges del carrer de Sant Domènec. Aquest és, sens dubte, el punt de partida del carrer, tot i que la seva prolongació es faria amb l’assentament de noves edificacions més a l’oest, en comptes de concretar-se constructivament el tram de vial Nou del Garrofer-Sant Domènec.
Així, l’any 1858, el carrer de Santa Llúcia comptabilitzava un total de nou immobles edificats, talment com figura inventariat al cens d’habitatges d’aquell any. Aquesta progressió urbana, però, va quedar aturada fins a final del decenni dels anys setanta, en què tan sols es construïren tres cases: dos d’elles propietat d’Isidre Ferrer i una altra de Sebastià Sala.
Amb l’inici de la tercera guerra carlina (1872-76), Sant Feliu va esdevenir una plaça fortificada amb l’aixecament d’una sèrie de torres de defensa i murs perimetrals que l’envoltaven. Malgrat això, les cases del carrer de Santa Llúcia i algunes altres del sector nord del carrer Nou del
Garrofer varen quedar fora del sistema de protecció de la vila. Això va provocar la indefensió dels seus residents i, tot i que es queixaren a les
autoritats locals, res no pogueren aconseguir per defensar llurs habitatges de les partides carlines.
Aquest greu inconvenient de manca de seguretat al carrer es va traduir en una nul.la edificació durant els anys de 1869 a 1878. Sortosament,
a partir de l’any següent, s’iniciaria un moviment constructiu important i, en només deu anys (1879-89), s’hi bastirien un total de 12 noves
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cases. Davant aquest increment, la Comissió de Policia Urbana va haver de fixar un mínim de 30 pams d’amplada (6 m), en comptes dels 24
pams que havia assignat anteriorment a aquesta via urbana. Hom preveia, doncs, una ràpida connexió viària entre la prolongació del carrer
de Santa Llúcia i la carretera provincial de Girona, precisament en uns terrenys propietat de Ramon Tauler que, l’any 1876, els havia cedit
amb aquella major amplada.
Aquesta decisió municipal va obligar l’administració local a satisfer a diversos veïns un preu per l’afectació dels terrenys, especialment a Pere
Balmaña, que tenia aprovat un projecte de cinc habitatges, i s’acordà que presentessin “las escrituras de los terrenos a fin de satisfacer los
que se utilicen para calle, al mismo precio del que lo haya adquirido en la escritura”.
Durant el decenni dels anys 1890-1900, aquest carrer va tenir un important creixement en la seva part oest (Sant Adolf-Nou del Garrofer), on
es construïren 14 habitatges, i que acabaria definint l’actual carrer de Santa Llúcia. De fet, l’única problemàtica urbanística d’aquest vial va
sorgir en l’enllaç viari amb el carrer de Sant Adolf (1883), quan Antoni Mascort i Mauri fou autoritzat a bastir un edifici limitant amb la carretera provincial de Girona. L’avançament d’aquesta construcció quatre metres dins de la prolongació del carrer de Santa Lúcia va motivar la
paralització de les obres i l’inici d’un contenciós-administratiu davant el governador civil de la província.
Finalment, després de diverses propostes i la modificació de les alineacions, l’Ajuntament ho aprovaria l’any 1892, configurant definitivament
la connexió dels carrers Santa Llúcia-Sant Adolf-carretera de Girona (per a més informació vegeu el capítol dedicat al carrer de Sant Adolf).

Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer de Santa Llúcia va ser relacionat per primera vegada al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858. Malgrat això, al Pla Geomètric de Josep Gallart del mes de novembre del mateix any, aquesta denominació no
surt inventariada, encara que s’identifica amb el carrer número 37 i amb la lletra O. En canvi, al padró de veïns de l’any 1867, aquesta via urbana figura relacionada com a carrer de Santa Llúcia, amb un total d’11 edificacions.
La seva designació va restar vigent fins que, en temps de la Segona República, l’Ajuntament va decidir, a la sessió del 10 de novembre de 1932,
de substituir-la pel nom del darrer conseller en cap de la ciutat de Barcelona, Rafael Casanova i Comas (Moià 1660?-Sant Boi de Llobregat
1743). Finalitzada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen acordar, al ple del 9 de juny de 1939, de retornar l’antic nom de
Santa Llúcia a aquest vial de la ciutat.
Curiosament, però, el carrer de Santa Llúcia ha estat reconegut popularment pel seu veïnat com a “carrer de les Parres”, de la mateixa manera
que el d’Àngel Guimerà es coneix per “carrer de les Banyes”. No sé si aquesta expressió podria fer al.lusió al fet que, amb anterioritat a la construcció de les seves edificacions, hi hagués hagut una vinya no podada com a cep
que, amb els seus sarments enlairats i recolzats sobre suports, li donessin l’aparença
de vàries parres. El cert és que el nom de carrer de les Parres va arrelar tant en la
parla quotidiana dels ganxons que, durant el primer terç d’aquest segle XX –i amb
molta probabilitat abans d’aquesta data- la vinateria de cal Guixé situada al bell mig
d’aquest carrer, i el seu propietari, eren més coneguts per la taverna o “mesón” d’en
Jaume de Les Parres, que no pas amb el nom oficial de l’establiment.
Santa Llúcia: (Siracusa 283-304). Verge i màrtir cristiana. Les seves relíquies foren
traslladades a Constantinoble i més tard a Venècia. A Catalunya la seva devoció va
iniciar-se al segle XIII. És patrona de la vista, i la seva festa era celebrada per les
modistes el 13 de desembre.
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Nom del carrer:

Santa Magdalena

Inici: carrer de les Eres (parcialment obert).
Final: plaça de Mallorca-carrer del Bruc.

COTES TOPOGRÀFIQUES: (Primer tram: carrer de Girona-carretera de Girona):
A l’inici: 22,01 m. Intermèdia: 17,27 m. Al final: 14,63 m. (Segon tram: carretera de
Girona-plaça de Mallorca): A l’inici: 14,63 m. Intermèdia: 9,78 m. Al final: 10,51 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Girona, Algavira, Creu, Sant Domènec, Nou del Garrofer,
Nou de Sant Antoni, carretera de Girona, Surís, Miquel Boera, Barcelona, Mall i Antoni de
Capmany.
Llargada del carrer: Primer tram: carrer de Girona-carretera de Girona: 359 m oberts (total
projectats: 404 m) Segon tram: carretera de Girona-plaça de Mallorca: 292 m. Amplada del
carrer: Primer tram: carrer de Girona-carretera de Girona: entre 5 i 6 m. Segon tram: carretera de Girona-plaça de Mallorca: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració
local i de l’Estat al Plànol Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858 (restituït
l’any 1939).
Altres denominacions: carrer de Salmerón (1909-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: mitjan segle XIX.
Construccions característiques: Núm. 11-13. Despatx antiga Suberina (1919), actual
magatzem de construcció Ginesta. Propietat: La Suberina S.A.; tècnic: Joan Bordàs i Salellas,
arquitecte. Núm. 34-54. Conjunt de cases aparellades (1889). Propietari: Ferran Gispert i
Romaguera; tècnic: Manuel Almeda, arquitecte. Núm. 43. Casa Jordà (ampliació i reforma
1893). Propietari: Joan Jordà i Sala; tècnic: Josep Bori i Gensana, arquitecte. Edificis industrials: antiga fàbrica de Gas (1891).
Propietaria: Isabel Alech, vídua Ferrer; tècnic: José Cierro i Sincler, enginyer. Ampliacions: 1901 i 1906; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Sala (1900). Propietari: Roc Sala i Oliu; tècnic: Gregori Vicens, mestre d’obres. Reconstrucció: (1904); tècnic: Ildefons
Casamor, arquitecte. Fàbrica Badosa i Soler (1889), després “Les Sedes”. Propietari: Josep Badosa i Soler i Josep Soler i Parera; tècnic: Josep
Llach, mestre d’obres. Fàbrica Tornabells (1883), actual escola de ballet Mèdicis. Propietari: Miquel Tornabells; tècnic: Pere Pascual i
Baguer, mestre d’obres.

Santa Magdalena

S

Configuració urbanística:

La disposició actual del carrer de Santa Magdalena s’ha de situar en dos períodes constructius ben diferenciats. El primer, estructurat aleshores al sector nord-est de la població (carrer de Girona-carretera de Girona), cap a la meitat del decenni
dels anys cinquanta i l’inici dels vuitanta del segle XIX. I el segon tram, posicionat al nord-oest (carretera de Girona-plaça de Mallorca), a partir de final dels anys vuitanta i començament del nou segle XX.
Va ser en el Plànol Geomètric del mestre d’obres Josep Gallart (1858) que es decidí de definir la darrera traça viària horitzontal de la població.
Amb això, hom pretenia fixar el tancament urbanístic de la zona nord de la vila amb la formació d’un vial paral.lel als carrers ja estructurats
amb anterioritat: el dels Metges, de la Lluna i del Sol.
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D’aquesta manera, Gallart va projectar una via que principiava al carrer de les Eres i finalitzava al Nou del Garrofer, tot preveient una prolongació en direcció cap a la futura carretera provincial de Girona. Constructivament, però, tan sols tres edificacions es plaçaven en aquest indret:
les dues cantonades sud del carrer de Sant Domènec, i la del carrer de Girona.
Així, l’habitatge situat a la banda est del carrer de Sant Domènec-Santa Magdalena, propietat de Rafael Robert, molt probablement s’havia
bastit durant l’any 1845, després que aquest guixolenc comprés a Nicolau Massanas “un pedazo de terreno que linda con la calle de la magdalena actualmente cerrada”. En data 5 de desembre de 1844, Robert va demanar que li assenyalessin les alineacions “de la entendida línea”
per tal de construir en el seu solar.
Sabem provadament que Nicolau Massanas i Veguer –germà de l’heroic capità a la Guerra del Francès Narcís Massanas- posseïa diversos
terrenys en aquest paratge. Coneixem, doncs, una escriptura de venda d’una finca que Massanas enregistrà l’any 1817 a favor d’Agustí
Fernández, davant el notari Josep Maria Llinàs.
Malgrat que el carrer de Santa Magdalena va quedar oficialment descrit al plànol Gallart, les dificultats d’obertura i d’anivellació dels trams
van complicar enormement la seva conformació. Així, entre 1867 i 1872, quan es va demanar la construcció de quinze habitatges, sorgiren els
inevitables entrebancs per la manca d’urbanització del vial. Joaquim Cañet, el 1868, i Agustí Fanol en representació d’altres veïns, el 1872,
sol.licitaren la preceptiva autorització per condicionar els desnivells de la calçada, entre els carrers de l’Algavira i de Santa Magdalena.
Fins aleshores, doncs, s’havien enllestit els trams –més o menys urbanitzats- del carrer de Girona al Nou de Garrofer. L’any 1880, concretament a la sessió municipal del 17 de març, l’Ajuntament acordà que la secció de via urbana que s’havia de prolongar a partir del carrer Nou
del Garrofer i en direcció a la carretera provincial de Girona, tot travessant l’horta de Josep Coll i Prats, tingués un total de 6 metres, igual que
la immediatament superior de Sant Martirià. La seva configuració deuria fer-se tot seguit, vistes les facilitats que va oferir Coll, que cedí gratuïtament el terreny per a carrer, a canvi de poder edificar algunes cases. Així, al ple del 12 de gener de l’any següent, la corporació local va
aprovar la construcció del sanejament d’aquella part de via urbana que limitava amb la carretera provincial.
Més a l’oest d’aquell límit que assenyalava aquesta carretera, existien des de feia molt temps les hortes Surós, Bernich, Casas i Boada.
Tanmateix, des de l’any 1871, data en què l’arquitecte provincial Fèlix de Azúa i Gasque va redactar el projecte d’obertura i rectificació de diversos carrers al costat de la carretera de Girona, hom disposava d’unes alineacions viàries que, entre d’altres, identificaven un vial que s’estenia
des de la mateixa carretera provincial al carrer de Capmany.
D’aquesta manera, amb l’autorització que es va donar l’any 1887 als hisendats guixolencs Josep Canals, Joan Magret i Miquel Tornabells per
a la urbanització de l’horta Surós, que limitava amb el futur carrer de Santa Magdalena, s’inicià la configuració del segon tram d’aquest vial.
Així, a partir del mes de maig de 1888, començà una activitat constructiva força important al sector, que comportaria la formalització d’un
expedient d’expropiació de la resta d’hortes de conreu.
A la sessió plenària del 8 de febrer de 1889, l’Ajuntament va aprovar la valoració que hom determinava per a aquelles finques rústiques. Joan
Casas rebé en compensació 1.607,23 pessetes; els germans Boada, 499,50 pessetes; i la vídua de Gaietà Ferrer, Isabel Alech, propietària i accionista de la companyia de gas, 495,50 pessetes.
Amb la construcció de la fàbrica de manufactures del suro de Josep Badosa i Soler, el mes de febrer d’aquell mateix any, que afrontava amb el
carrer de Santa Magdalena, la riera del monestir i el tram final del carrer de Francesc Jofre, va quedar pràcticament alineada la banda sud del
nou vial. És cert que la segona tramada del carrer de Santa Magdalena va necessitar encara alguns anys per a consolidar-se, tot i que la construcció de 10 habitatges adossats entre els carrers del Mall i de Miquel Boera (1889), propietat de Ferran Gispert i Romaguera, així com el pont
sobre la riera de Sant Amanç (1893), conferiren a aquest carrer una importància determinant dins el teixit viari de caràcter general.

S
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Origen i significat del nom del carrer: La primera vegada que trobo
documentat el nom de carrer de Santa Magdalena és en una instància que adreçà
al consistori Rafael Robert, en data 5 de desembre de 1844, sol.licitant l’alineació “de
la calle llamada de la magdalena”. Catorze anys després, aquest nom quedaria oficialitzat en el llistat de vies urbanes del Pla Geomètric de Josep Gallart de l’any 1858.
Aquesta designació va romandre en el nomenclàtor guixolenc, fins que, a la sessió
municipal del 22 de setembre de 1908, el regidor Tafall va proposar “que ante el
fallecimiento de D. Nicolás Salmerón, el Ayuntamiento perpetúe su memoria a tan
eximio patricio, dando el nombre de Salmerón a una calle de la ciudad”; una proposició que fou acceptada per unanimitat. No seria fins nou mesos més tard, concretament al ple del 15 de juny de 1909, que hom acceptà el suggeriment que féu
el regidor Tafall de nomenar carrer de Salmerón -en remembrança al polític republicà i president del Govern l’any 1873- Nicolás Salmerón
Alonso (Alhama la Seca 1830-Pau 1908) a la via que fins aleshores es coneixia com a carrer de Santa Magdalena.
Aquest nom, però, va ser substituït un cop acabada la guerra civil espanyola, en acordar les noves autoritats locals, a la sessió municipal del
9 de juny de 1939, de restituir l’antiga denominació de carrer de Santa Magdalena a aquest vial de la ciutat.
Santa Magdalena: El Nou Testament la reconeix com el personatge que ajudà els deixebles de Jesús en la seva tasca missionera. Acompanyà
Jesús fins a la creu i fou la primera persona que el veié ressuscitat. Sembla que la tradició cristiana la identifica amb la pecadora que va ungir
Jesús i amb Maria de Betània. La seva festa és el 12 de juliol.
Nom del carrer:

Santa Margarida

Inici: carrer de Sant Ramon. Final: carrer de la Indústria.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,70 m. Al final: 5,80 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de la Barceloneta.
Llargada del carrer: 93 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat al padró de veïns de l’any
1867 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: carrer de Trampansa (1858-67); carrer de Blasco Ibáñez (1932-39).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: pels volts del primer quart del segle XIX.
Construccions característiques: Núm. 1. Casa Vilà (1898), cantonada carrer de Sant Ramon. Propietari: Josep Vilà i Rugé; tècnic:
Francesc del Villar i Carmona, arquitecte. Edificis industrials enderrocats: Fàbrica Casas i Viñas (1870). Propietari: Joan Viñas, Gerhard
Johan Huygen i Joan Casas; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.

Santa Magdalena + Santa Margarida

S

Configuració urbanística: L’ordenació del carrer de Santa Margarida va venir disposada en estructurar-se, a partir dels primers decennis del segle XIX, el segon tram del carrer de Sant Ramon, situat a l’extrem est de la nostra població. Aquesta nova estructuració viària, recolzada pel desenvolupament urbanístic que s’havia originat amb anterioritat al sector de la Barceloneta, va possibilitar la conformació de les
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dues cantonades constructives, d’on havia d’eixir el futur carrer de Santa Margarida.
D’aquesta manera, amb la redacció l’any 1858 del Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de
Guíxols, projectat pel mestre d’obres Josep Gallart, s’acabà de definir la seva alineació oficial, que
es concretà entre el carrer de Sant Ramon i la riera de Tueda. Aleshores, però, aquest vial comptava ja amb una prolongació de 35 metres construïts en la seva banda oest. Vint anys després, amb
l’edificació il.legal de la fàbrica de Daniel Llagostera –més tard propietat de l’empresa Casas i
Vinyas, que impossibilità amb la seva actuació la connexió entre la travessia de la Barceloneta i el
carrer de Sant Isidre- quedaria pràcticament configurat aquell arrenglerament.
Amb el temps, l’alineació est d’aquest vial s’aniria perfilant en bastir-se noves construccions a partir dels anys vuitanta-noranta del segle XIX. La més important d’elles seria la fàbrica de Ramon
Dausà (1887), aixecada entre la cantonada dels carrers de Sant Ramon-Santa Margarida, que fixaria la línia que haurien de continuar les posteriors edificacions, després d’indemnitzar el seu propietari per la cessió de 1.013 pm2, taxats al preu de 3,50 rals/pm2.
L’any 1897, quan s’aprovà el Plànol de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart, el carrer de Santa
Margarida restava completament edificat a cada banda. No obstant això, la calçada quedava tallada a la circulació en afrontar amb la margenada de la riera de Tueda, malgrat que aquest facultatiu havia projectat un eixample de la població amb la conformació dels futurs carrers de Luchana,
Indústria, Comerç i Gravina.
No seria fins a l’any 1908, quan els promotors Joan Casas, Ginés Vidal, Salvador Villà i els germans Castelló, en voler urbanitzar aquest nou
paratge, varen demanar a l’Ajuntament la construcció d’un pont d’obra sobre la riera. A la sessió municipal del 14 d’abril d’aquell mateix any,
la corporació local va accedir a estudiar la possibilitat d’instal.lar un pas cobert, prèvia cessió dels terrenys corresponents.
El projecte tècnic fou encarregat a l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló que, tot i considerar que aquest pont havia d’ésser provisional, ja que el nou planejament preveia la modificació del traçat de la riera de Tueda, va creure convenient de connectar el carrer de Santa
Margarida amb la nova barriada en construcció. Així, en data 22 d’octubre de 1908, Guitart va presentar l’expedient tècnic on es calculava un
cost total de 627 pessetes, i els germans Castelló, principals promotors d’aquella iniciativa, s’avingueren a sufragar les despeses.
Amb aquesta actuació, doncs, el carrer de Santa Margarida va quedar completament estructurat i comunicat amb les dues zones de població: la del
sector del centre urbà sud-est, i la que empenyia amb noves construccions en direcció nord-est, seguint el traçat de la nova carretera de Palamós.

S
Santa Margarida

Origen i significat del nom del carrer: La primera identificació que va tenir aquesta via urbana, inventariada al Plànol Geomètric
de Josep Gallart de l’11 de novembre de 1858, fou el nom de carrer de Trampansa. El nom feia referència, sens dubte, a una denominació popular d’un dels seus propietaris, talment com havien estat reconeguts alguns altres carrers guixolencs de començament de segle, com el d’en
Montaner (Creu), d’en Querca (Algavira), o d’en Ponç Busó (Portalet).
Certament, el nom de Trampansa feia esment a l’àlies d’una antiga família de calafats i mestres d’aixa que s’havien establert a Sant Feliu, amb
anterioritat al segon terç del segle XVII. Així, als llibres de baptismes de l’arxiu parroquial, el 28 de setembre de 1673, hom troba el bateig de
“Josepa, filla de Pere Antoni Mauri, àlies Trampansa, mestre d’aixa, natural de Palamós”, que fou apadrinada pel doctor Diego Aguarellas, governador de la vila de Sant Feliu. És més, al cens de població de l’any 1808, apareix relacionat al llistat dels varons i dins l’illa de cases de Geroni
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Detall decoratiu del balcó de la casa Vilà (1898).

Baster –probablement en el tram de carrer des del Sant Ramon al de Sant Isidreel nom de Josep Estrada, àlies Trampansa, calafat de 20 anys. Hem de suposar,
doncs, que Gallart va aprofitar la denominació popular d’aquest nom per incloure’l
a la seva relació oficial de carrers.
La designació de carrer de Santa Margarida aparegué per primera vegada relacionada al padró de veïns de l’any 1867, en què hom comptabilitzà un total de 4 habitatges. Aquest nom va restar vigent fins a la sessió municipal del 10 de novembre
de 1932, quan l’Ajuntament va decidir de substituir-lo pel nom del novel.lista
Vicente Blasco Ibáñez (València 1867-Menton 1928).
Finalitzada la guerra civil espanyola, les noves autoritats locals varen acordar de
restituir el nom de carrer de Santa Margarida, al ple del 9 de juny de 1939.
Santa Margarida: Més de vint santes duen aquest nom. De totes aquestes, però, la més llegendària és Margarida d’Àustria (Viena 1567Madrid 1633). Religiosa. Arxiduquessa d’Àustria, filla de Maximilià II i de Maria d’Àustria. Germana de Felip II de Castella, que volgué fer-la la
seva cinquena muller. En rebutjar fermament la proposta matrimonial (1583), es féu religiosa i professà dos anys després al convent de Las
Delscalzas Reales de Madrid, amb el nom de Margarida de la Creu. La seva festa és el 20 de juliol.
Segons una versió popular molt estesa als Països Catalans, Santa Margarida gaudia d’una bellesa excepcional, motiu pel qual el seu pare, d’origen àrab, se’n va enamorar. En no correspondre’l i repetir-li que el seu amor era només per a Déu, la va fer empresonar, amb l’obligació de
menjar salat i la prohibició de beure ni tan sols un xic d’aigua. Santa Margarida va morir de set i fou portada al cel per un esquadró d’àngels.

Nom del carrer:

Santa Teresa

Inici: carrer de les Eres. Final: ronda de Joan Casas.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 20,23 m. Intermèdia: 11,51 m. Al final: 22,96 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Bartrina, Tueda, Cúbias, Enric Heriz, Ortiz de la Vega i Gravina.
Llargada del carrer: 370 m. Amplada del carrer: 7 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local i de l’Estat, al Plànol Geomètric de Josep
Gallart de l’11 de novembre de 1858 (restituït l’any 1939).
Altres denominacions: carrer d’Ignasi Iglésias (1932-39)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle XVIII (escorxador municipal).
Construccions característiques: Núm. 1. Columnes de can Burgell (1912), actual parc de les Eres. Núm. 49. Antiga Estació del tren de Sant Feliu
(1890-92), actual col.legi públic de l’Estació. Núm. 84. Magatzems Valls (1904), actual Vancells i Cia. Propietari: Rafael Valls i Martí; tècnic: Pere
Pascual i Baguer, mestre d’obres. Núm. 86-88. Xalet Valls (1911-12). Propietari: Successors de R. Valls i Martí; tècnic: Francesc Julià, mestre d’obres (planta baixa) i Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres (planta pis i reforma) Edificis industrials: antiga fàbrica Burgell (1893), després Charles
Pansin (avui Asian Products). Propietari: Josep Burgell i Motger; tècnic: Josep Bori, arquitecte. (ampliació 1896), tècnic: Francisco del Villar i
Carmona, arquitecte. Fàbrica Vilaret (1911), actual Vancells i Cia. Propietari: Josep Vilaret i Xatart; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
Fàbrica Burgell (1912) enderrocada. Actual parc de les Eres. Propietari: Josep Burgell Motger i Fills; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
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Configuració urbanística: El desenvolupament urbanístic del
carrer de Santa Teresa va efectuar-se en dos avenços constructius ben diferenciats. El primer s’inicia tímidament a començament del segle XIX, just al
costat de l’escorxador municipal del molí de vent de baix, amb una evolució lenta fins als darrers decennis d’aquell segle. L’altre s’estengué a l’est de
la riera de Tueda, un cop iniciats els treballs de construcció del ferrocarril
de Sant Feliu a Girona, que hom formalitzaria en diverses actuacions puntuals, fins a l’aprovació del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu de l’any
1897.
La primera construcció que va bastir-se en aquest indret va ser l’edifici de
l’escorxador (1796), com a solució a la problemàtica higiènico-sanitària que
el seu predecessor havia produït a la nova barriada del Drassanal (rambla
del Portalet). Per això, l’Ajuntament va acordar de construir un nou corral
“...en terreno rocal que este Común tiene apartado de la población y vecindario en el territorio llamado el Molino de viento de abajo; que es
muy apto y a propósito para ello”. A recés, doncs, d’aquesta instal.lació es van aixecar un parell de petits habitatges, allà pels volts del primer
quart del segle XIX.
Així, quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plànol Gomètric de Sant Feliu, l’any 1858, dissenyà per a aquest sector una trama viària de caràcter general, que s’iniciava al carrer de les Eres i s’estenia fins a la riera de Tueda. El carrer més llarg de tots, i que delimitava l’espai urbà de la zona nord, direccionalment paral.lel al carrer de la Processó (Joan Maragall), l’anomenà de Santa Teresa.
Curiosament, però, el creixement constructiu d’aquest indret es concretà més en els carrers del Carme i Sant Josep que no pas en el de Santa
Teresa, tot hi haver-se iniciat el seu primer assentament en aquest carrer. De fet, quan Gallart va establir l’alineació del carrer de Santa Teresa
(Eres-Tueda), aleshores tan sols era una elevació del terreny natural i, per tant, les cases s’havien alçat seguint el desnivell original del roquís.
Per això, la urbanització i adequació de l’esmentat vial a la rasant oficial –com a mínim en aquest tram- no tingué lloc fins a les darreries del
segle XIX i començament del XX.
L’empenta definitiva per a la consolidació del carrer va venir produïda per la construcció de l’estació del tren de Sant Feliu, inaugurat l’any
1892. A partir d’aquest moment, s’iniciaren una sèrie d’actuacions urbanístiques per tal d’establir noves zones de construcció. Aquest seria el
cas del projecte d’urbanització dels terrenys situats a l’est de l’estació, que ordenà parcialment diverses finques del sector, com la prolongació del carrer de Santa Teresa (entre Cúbias, Ortiz de la Vega i Gravina), redactat per l’arquitecte Francesc del Villar i Carmona. O el projecte
engegat per Pere Màrtir Estrada, un xic més al nord i en unes finques de la seva propietat, que avui formen part de l’actual rambla de la
Generalitat.
Els inconvenients d’aquesta fraccionada urbanització resultaven prou evidents a principi de l’any 1893. Mentre que el tram de calçada que
havia d’unir el carrer de les Eres fins al de Tueda estava encara en la seva rasant original, la prolongació de la mateixa via a partir de la riera
de Tueda en direcció cap a l’est esdevenia pràcticament intransitable, malgrat haver-s’hi construït algunes edificacions industrials.
D’aquesta manera, Josep Burgell va demanar, en data 5 de juliol de 1893, que s’arrangés “el piso destinado a via pública a fin que pueda el
recurrente entrar en su casa fábrica en construcción”; una reivindicació a la qual, el mes de setembre de l’any següent, s’afegiren els comerciants Josep Miró, Ararà germans, Benet Planellas, Josep Coll i Enric Julián.
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No obstant això, no seria fins a la meitat de l’any 1894 que la corporació local va decidir de rebaixar part d’aquell carrer amb l’ajut econòmic
de la Companyia del Ferrocarril. Sembla, però, que les obres practicades al terreny no en varen definir prou convenientment l’anivellació, perquè a la sessió del 6 de setembre de 1895 hom acordà de demanar un informe a l’arquitecte municipal “sobre la conveniencia de rebajar algo
más el desmonte que se realiza en la calle de Santa Teresa, a fin de hacer menos sensible la pendiente”.
L’arquitecte Guitart, que havia redactat amb anterioritat el projecte de “Desmonte de la calle de Santa Teresa y adyacentes”, preveia rebaixar
cap a 2.000 m3 de carrer: 400 m3, de la travessia del Corral (Bartrina); 370 m3 de les Eres i 90 m3 del carrer de la Lluna. Tot i això, el nivell s’hauria de baixar en successives actuacions, com la que s’atorgà a Josep Sabater i Àguila, el mes de juny de 1895 i pel preu de 2,50 pta/m3 “comprendido el arranque y acarreo del terreno”, o el que s’adjudicà a Vicenç Llorca a la sessió municipal del 15 d’octubre de 1899, per un total de
2,87 pta/m3, pels treballs de desmunt del sector vell de l’escorxador.
Finalment, amb la redacció del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), es donà una definició d’unitat constructiva a aquesta via urbana, que s’aniria consolidant durant els primers decennis del segle XX.

Origen i significat del nom del carrer:

La primera designació de carrer de Santa Teresa va quedar inventariada al Plànol
Geomètric de Josep Gallart de l’any 1858. L’interès popular de batejar aleshores diversos vials de la població amb noms de sants –pràctica
habitual a nombrosos països de la Mediterrània- tenia com a finalitat preservar els seus veïns de les malures i desgràcies que hi poguessin
esdevenir. Així, durant la confecció d’aquest planejament general, foren oficialitzades diverses denominacions de vials (Sant Isidre, Sant Josep,
Sant Miquel, Sant Martirià, travessia de Sant Ramon, Santa Teresa, etc.), malgrat que molts d’aquests carrers ja eren identificats així amb
anterioritat pel seu veïnat.
La seva titulació va restar vigent fins que, a la sessió del 10 de novembre de l’any 1932,
l’Ajuntament va acordar de substituir aquest nom pel del dramaturg Ignasi Iglesias i Pujades
(Sant Andreu de Palomar 1871-Barcelona 1928).
En finalitzar, però, la guerra civil espanyola (1936-39), les noves autoritats locals varen decidir
al ple del 9 de juny de 1939 de restituir l’antic nom de Santa Teresa a aquest carrer de la ciutat.
Santa Teresa: (Àvila 1515-Alba de Tormes 1582). Teresa de Cepeda y Ahumada, reformadora
religiosa. Professà l’any 1537 com a carmelita, malgrat que una malaltia la va tenir apartada
temporalment del convent. El 1557 va travessar un període de conversió i féu vot d’iniciar la
reforma carmelitana, segons la regla primitiva. Instal.lada el 1562 a San José d’Àvila, se li confià poc després la fundació de nous convents reformats. Diversos conflictes de jurisdicció en
què li prohibiren noves fundacions la confinaren per un any a Toledo (1576), on aprofità per
escriure El castillo interior.
A partir de l’any 1580, en ésser erigits els “Descalzos” en província independent, va continuar
la expansió i reforma. Durant els darrers anys, Teresa va viure la gràcia interior del misticisme, entesa com la comunió ininterrompuda amb Crist, mitjançant l’oració. Fou canonitzada
l’any 1662 i el 1972 declarada Doctora de l’Església. La seva commemoració és el 15 d’octubre.

Santa Teresa
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Columna-portalada de l’antiga fàbrica Burgell (1912).
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Nom del carrer:

Sol, del

Inici: carrer Nou del Garrofer. Final: carrer de les Eres.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 19,65 m. Intermèdia: 13,25 m Al final: 24,28 m
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: baixada del Puig, Sant Domènec, Creu, Algavira i Girona.
Llargada del carrer: 335 m. Amplada del carrer: 5 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: reconegut oficialment per l’administració
local i de l’Estat al padró d’habitants de l’any 1826 (amb anterioritat a aquesta data es troba
identificat en un document notarial de l’any 1787).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: Darreries del segle XVIII.
Construccions característiques: Núm. 42-46 Fàbrica Dausà (ampliació i reforma 1907) “Can
Petxeres”. Propietària: Vídua de J. Dausà i Palau; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres.
Edificis industrials: Fàbrica Pascual (1895) Propietari: Generós Pascual; tècnic: Ramon Otzet,
enginyer. Fàbrica Albertí (1907) Propietari: Pere Albertí i Güitó; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica Ribot (1929) Propietari: Matias Ribot i Xatart; tècnic: J. Reig, aparellador.

Configuració urbanística: L’inici del carrer del Sol s’ha de situar cap a final del segle XVIII,
quan es va començar a estructurar la trama viària general en sentit horitzontal, que uniria els dos
carrers amb més projecció del sector del Puig Marí: el Nou del Garrofer i el de Girona. Malgrat això,
l’origen d’aquest vial es va disposar tímidament al començament de les dues cantonades dels
carrers de Sant Domènec i Sol, en direcció cap al carrer Nou del Garrofer, mentre que a la part est
tan sols s’hi bastia una edificació que assenyalava la futura alineació que havia de seguir aquell carrer.
A mitjan segle XIX, quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plànol Geomètric de la vila de Sant Feliu de Guíxols, l’any 1858, aquesta via urbana ja havia pres la seva configuració urbanística al llarg de tot el seu traçat, especialment en les cantonades constructives. Així, al
padró de veïns de l’any 1867, aquest carrer comptava amb un total de dinou edificis i una fàbrica. Les dues darreres dècades d’aquell segle
serien determinants per a la conformació d’aquest vial, en urbanitzar-se diverses tramades de la seva calçada. D’aquesta manera, mentre el
mes de febrer de l’any 1882, Josep Miró -en representació d’altres veïns- va demanar a l’Ajuntament que “en atención al pésimo estado que
se encuentra el afirmado de la calle del Sol, desean arreglarlo a sus espensas, en el tramo del Puig Marí, siempre que esta Corporación les facilite alguna subvención”, el propietari del fort del Puig, Ferran de Moradillo i Patxot, va sol.licitar l’any següent d’urbanitzar la seva extensa finca
i, alhora, cedir la part necessària de les prolongacions dels carrers que hi confluïen: Penitència, Lluna, Sol, baixada del Puig, Metges i baixada
dels Metges.
Amb la redació i posterior aprovació del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), aquest vial va quedar completament definit
per aquell planejament. No obstant això, la seva adequació constructiva hauria de necessitar diverses actuacions - tant d’inversió pública com
privada- per tal d’adaptar-se a les seves rasants oficals, precisament en una topografia de difícil disposició. L’interès, doncs, de nombrosos
propietaris d’aquell indret obligà l’administració local a promoure un expedient de subhasta el mes de febrer de 1895, per tal de poder rebaixar part de la zona oest d’aquell carrer; uns treballs que obtingueren l’ajut popular del veïnat amb un import total de 1.500 pessetes.
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Origen i significat del nom del carrer:

El nom de carrer del Sol apareix inventariat oficialment i per primera vegada al padró
d’habitants de l’any 1826. Amb anterioritat a aquesta data, però, el trobem relacionat en un document notarial escripturat davant el notari
Josep Pujals el 6 de juny de l’any 1787, quan Martirià Juera, mestre de cases guixolenc i representant legal de Cosme Patxot, propietari de la
finca Puig Marí, vengué a Garau Duran, jove pagès de Santa Cristina d’Aro, “un sòl o tros de terra en lo carrer del Sol, a efectes de fabricar en
ell cases, que és part y número de aquella viña plantada anomenada Puigmarí”.
La seva designació fa referència a l’estel (Sol) entorn del qual gira la Terra. Tal vegada la seva denominació inicial fes esment al sector més
assolellat del vilatge, en estar emplaçat aquest carrer a l’extrem nord i amb una cota topogràfica del primer tram que se situava entre els 24,13
m i els 12,48 m sobre el nivell del mar; sens dubte el vial més enlairat que hi havia aleshores a la nostra població.

Nom del carrer:

Surís

Inici: carrer de Santa Magdalena. Final: carrer del Marquès de Robert.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 13,22 m. Al final: 6,58 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Llibertat i Francesc Jofre.
Llargada del carrer: 177 m. Amplada del carrer: 6 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 21 de
gener de 1887.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: juny de 1889.
Edificis industrials: Fàbrica de licors Planellas (1891) Propietari: Llorenç
Planellas i Boada; tècnic: Pere Pascual i Baguer, mestre d’obres. Fàbrica
Salip (1899) Propietari: Josep Salip i Rifà; tècnic: Gregori Vicens, mestre
d’obres.

Configuració urbanística: L’origen urbanístic del carrer de Surís va venir produït per dos fets determinants a partir del segon terç del
segle XIX, que foren l’acabament de les obres de la construcció de la carretera provincial de Girona, l’any 1865, i el nou assentament urbà que
es va urbanitzar a la zona oest de la població, conegut com l’eixample o “ensanche”. Ambdós factors anirien formant parcialment dos trams
dels carrers d’Antoni de Capmany i de la Mercè, entre el decenni de 1860-70.
L’augment de l’edificació a Sant Feliu en aquells anys va obligar l’administració provincial a redactar un projecte d’obertura i rectificació dels
carrers al costat de la carretera de Girona, que permetés el desenvolupament urbanístic i la posterior connexió amb la via principal, just per
sobre d’on havia finalitzat Gallart el Pla Geomètric de la vila, de l’any 1858.
D’aquesta manera, l’arquitecte provincial Félix de Azúa i Gasque va dissenyar, el mes de març de l’any 1871, una trama viària general a partir
del carrer de la Mercè i una part del de la Concepció, fins a projectar un total de cinc noves vies i dues prolongacions, just i pel bell mig de
les finques Surós, Isern, Bernich, Salomó i de la pubilla Jupa.
De fet, Azúa va haver d’adaptar-se –en part- a unes predeterminades alineacions, en haver-se establert amb anterioritat a aquest planejament
unes quantes edificacions al carrer del Mall i a la carretera provincial de Girona-Llibertat. Tot i amb això, el treball realitzat per aquest tècnic
és digne d’elogi, ja que aixecà un topogràfic a una escala 1/500, on detalla les edificacions, les partions cadastrals i els conreus.
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Cases Regí (1904).

El carrer de Surís, doncs, va néixer a partir d’aquesta actuació, malgrat que constructivament no ho faria
fins a partir de la promoció constructiva que engegarien els hisendats guixolencs Miquel Tornabells, Josep
Canals i Joan Magret, quan varen sol.licitar d’urbanitzar l’antiga horta Surós (1886). Així, a partir del mes
de gener de l’any 1887, aquest carrer prendria definitivament el seu emplaçament, en demanar els germans Francesc i Rafael Isern i Mir, propietaris de l’horta Isern, que se’ls indiqués les alineacions i rasants
dels carrers projectats dins la seva finca, per tal de començar a edificar-hi cases. D’aquesta manera, a la
sessió municipal del 21 de gener d’aquell any, s’acordà que la Comissió de Policia Urbana assenyalés els
arrengleraments d’aquell sector, d’acord amb el plànol redactat per l’arquitecte Félix de Azúa, de l’any 1871.
La configuració final vindria determinada amb l’oficialitat del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu,
que va confeccionar l’arquitecte municipal General Guitart i Lostaló, l’any 1897, que va definir i respectar íntegrament el plànol projectat per Félix de Azúa i Gasque.
La manca de negociació, però, dels terrenys de Rafael Robert, comte de Torroella, que ocupaven l’enllaç entre la fàbrica Planellas i el carrer de Marquès de Robert, seria motiu de diverses demandes durant
el primer terç del segle XX, per tal que s’obrís la seva circulació al públic en general. No seria fins a l’estiu de l’any 1962 que es féu l’obertura del tram final de via urbana que mancava per a urbanitzar entre
els carrers de la Llibertat i Marquès de Robert, després de publicar-se l’expedient al Butlletí Oficial de
la Província del 21 de juliol d’aquell any; notícia que va recollir la crònica del setmanari Àncora de la
Festa Major de 1962, a la seva “Gazetilla de los siete días”.

Origen i significat del nom del carrer:

La denominació oficial de carrer de Surís va ésser aprovada a la sessió municipal del 21
de gener de 1887, conjuntament amb les designacions de Boera, Llibertat i Jofre. Malgrat això, aquesta via ja havia estat inscrita amb aquest
nom al plànol redactat -setze anys abans- per l’arquitecte provincial Félix de Azúa.
La titulació està dedicada al benefactor guixolenc Joan Surís i Llorenç (Sant Feliu de Guíxols 1800-l’Havana 1855). Fill de Joan Surís i Francesca
Llorenç, fou batejat a la nostra parroquial església el 26 de gener de 1800. Hom creu que de jove emigrà a l’Havana i començà a comercialitzar
amb els productes que es transportaven per les rutes marítimes de Puerto Rico i Río de la Plata, tal com també ho feren els hisendats i, alhora,
benefactors guixolencs Francesc Jofre, Salvador Vidal i Ferran Romaguera. Per la relació que féu César Yáñez en el seu llibre Comerç, navegació
i estratègies familiars en l’emigració de Sant Feliu de Guíxols a Amèrica, en el segle XIX, sabem que el seu germà Benet, i els seus dos cosins Josep
i Rafael, sortiren de Sant Feliu en direcció a l’Havana el primer de gener de l’any 1824. Tots tres constaven com a comerciants.
Sembla que Joan Surís, amb treball i tenacitat, aconseguí amb els anys una bona posició i fortuna en aquella ciutat. La seva sobtada mort va revelar el llegat que havia disposat a favor de la seva vila nadiua, amb una deixa de 20.000 pesos per a benefici de les famílies més pobres de la població. Inicialment, el producte i beneficis d’aquella renda varen destinar-se a les necessitats més urgents de l’hospital municipal, per bé que més tard
es pogué ajudar directament les persones més necessitades de la vila. La junta del llegat Surís va formalitzar-se a la sessió municipal del 9 de novembre de 1855. En el seu article tercer es preveia una presidència regentada per l’alcalde de la vila o, en el seu defecte, el tinent d’alcaldia a més de
dos regidors. El 1867, detenien aquest càrrec Manuel Girbal, segon tinent d’alcalde, i els regidors Felip Sala i Joan Bertran.
A començament de l’any 1904 es va decidir d’invertir el capital i beneficis del llegat Surís en la construcció d’un asil per a ancians pobres i
infants desemparats, projecte que fou encarregat a l’arquitecte Guitart, qui en pressupostà un cost total de 33.785,50 pessetes.
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Nom del carrer:

Torre, de la

Inici: passeig Rius i Calvet. Final: sense sortida.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 5,04 m. Al final: 17,22 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 45 m. Amplada del carrer: 4 m (mitjana).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30 d’octubre de
1896.
Altres denominacions: travessia de Tetuan (1879).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: entre 1875-79.

Configuració urbanística: La formalització del carrer peatonal de la Torre, enfilat vers
la primera margenada de la muntanya de Sant Elm, cal situar-la entre 1875-79, quan s’estructurà oficialment aquest vial, d’acord amb les disposicions particulars de la municipalitat.
Malgrat que mitja illa constructiva dels habitatges del carrer del Raig estava ja disposada,
aquesta petita via, formada per un munt de graons de pedregam, no prendria la seva particular ordenació fins al mes de novembre de 1879, en què la corporació local va donar permís a
Margarida Maury per a tancar un terreny de la seva propietat.
El seu origen, però, havia estat l’accés que hom agafava per anar a la torre Barraquer,
alçada a final de l’any 1838, com a defensa d’aquell sector de la població, i durant la primera guerra carlina. La utilitat pública d’aquest carrer va quedar referenciada en la venda
d’un solar que Catalina Nussa i Barnés va realitzar davant el notari Maria José Sala, en
data 17 d’octubre de 1856, en concretar que aquell terreny limitava “mediante una calle
de 20 palmos y al norte con una plazuela que allí existe”.
D’aquesta manera, quan l’Ajuntament autoritzà la senyora Maury a delimitar aquell espai, va concretar que entre la casa i la finca de la seva
propietat s’hauria de deixar lloc per a l’establiment del carrer “Travesía de Tetuán”, que li seria assenyalat per la Comissió de Policia Urbana.
Anys després, quan l’arquitecte municipal General Guitart va realitzar el Pla de Reformes i Millores de la població (1897), va decidir de redreçar
les línies de les edificacions bastides amb anterioritat al seu planejament. Per això, va haver d’afectar els tres únics habitatges situats a la
banda oest del carrer, per tal de deixar ben arrenglerades les dues bandes d’aquell vial; una actuació que, a hores d’ara, encara resta per executar convenientment.

Torre, de la

T

Origen i significat del nom del carrer:

Com ja he exposat, el nom de carrer de la Torre fa referència al baluard que es va bastir
l’any 1838, durant la primera guerra carlina, formant part del conjunt de defenses de la població. Hom l’anomenava indistintament torre de
la Pedrera -per estar situada prop de la pedrera municipal- o d’en Barraquer, per plaçar-se dins la propietat de l’hisendat Josep Antoni de
Barraquer. Amb anterioritat a aquesta denominació, el vial va ser identificat com a travessia de Tetuan (1879), per eixir del carrer que detenia
aquest nom d’ençà l’any 1865 (avui passeig de Rius i Calvet).
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Plànol en secció de la torre Barraquer (1838).

La Torre Barraquer es va construir en comprovar l’Ajuntament i el governador militar de la província que aquell indret de la vila era molt vulnerable a les partides carlines: “El Caballero Gobernador
ha encontrado algunos puntos débiles y señaladamente el de la Pedrera, donde es de parecer deberá de construirse una Torre para quedar completamente en estado de defensa la población”.
El propietari del terreny, Josep Antoni de Barraquer, va accedir a la seva cessió, sempre i quan la
concessió fos temporal i sense dret a discutir-se-li la propietat. Tot seguit, l’enginyer militar
Antonio Matamoros va projectar una torre circular de planta baixa i dos pisos, amb una coberta de
teules a una sola aigua. L’edifici-fortificació es completava amb diverses espitlleres a la façana que,
amb l’emplaçament d’un canó mòbil al seu interior, protegia tot aquell entorn.
Aquesta torre-fortí del barri del Raig va restar dempeus fins ben entrat l’any 1895, malgrat que la
corporació municipal havia decidit, cinc anys abans, d’enderrocar-la pel seu greu estat de conservació.
Fou precisament en el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897), on aquesta via urbana va
ésser identificada per primera vegada com a “Pasaje de la Torre”.

Nom del carrer:

Tossa, Carretera de

Inici: plaça del Monestir. Final: fora vila.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,25 m. Al final: 12,06 m (davant l’inici de la ronda de Narcís Massanas)
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Jacint de Pau, Monticalvari, Doctor
Lligoña i ronda Narcís Massanas.
Llargada del carrer: 205 m (conformat com a via dins del nucli urbà).
Amplada del carrer: 8 m (conformat com a via dins del nucli urbà).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sense cap acord concret de
denominació. Projecte de carretera (any 1903): carretera de Tossa.
Altres denominacions: camí nou del cementiri (1858); carrer del cementiri
(1896).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: abril de 1860
Construccions característiques: Teatre-Auditori Municipal (1990). Tècnics: Bosch, Tarrús i Vives, arquitectes. Edificis industrials:
Fàbrica Poujarniscle (1860), després Bender. Propietari: Francesc Poujarniscle; tècnic: no hi consta.
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Configuració urbanística:

El que avui reconeixem com a primer tram de la carretera de Tossa -entre la plaça del Monestir i la ronda
de Narcís Massanas- antigament era conegut com a camí nou del cementiri. La seva ordenació s’havia estructurat a partir de la construcció
de la fàbrica de manufactures del suro que l’industrial Francesc Poujarniscle havia fet bastir l’any 1860, entre aquest senderol i les futures
cantonades dels carrers de Jacint de Pau i de l’Abadia.
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Quan l’arquitecte Guitart va redactar el Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu l’any 1897, configurà aquest vial com un carrer de sòl urbà
que tenia l’inici a la plaça del Monestir i finia a la ronda Massanas. Al llarg de la tramada eixien, per la banda nord, dos nous carrers que anomenà de Balmes i Valparaíso, que travessaven la finca dels hereus de Salvador Vidal, i anaven a connectar amb el carrer de Callao. En cap
moment Guitart no va preveure que, des d’allí, podia principiar-se la futura carretera de Tossa, malgrat que de molts anys abans hom reclamava d’unir les viles de Tossa i Sant Feliu; primerament amb un camí veïnal i, més tard, amb una moderna carretera.
Tot va començar quan diversos propietaris de Santa Cristina i Castell d’Aro varen demanar al governador civil de la província la conveniència
que es construís un camí que, partint de la Teulera, anés a connectar directament amb la vila de Tossa de Mar. Com a conseqüència d’aquesta sol.licitud, en data 12 de maig de 1866, l’autoritat provincial va interpel.lar la corporació guixolenca per si responia a les necessitats dels
seu veïnatge i, en cas afirmatiu, si estava disposada a finançar la part proporcional de les obres.
A la sessió municipal del 15 de maig, l’Ajuntament va acordar de comunicar al governador que res no tenia a objectar al projecte d’aquelles dues
viles, sempre i quan l’obertura del camí anés a càrrec dels districtes locals que ho promovien, en reconèixer que “en nada, absolutamente, le favorece a esta población”. En canvi, aprofità per a recordar-li que al “Plan general de caminos vecinales de la provincia”, hi figurava una via identificada com de “San Feliu de Guíxols a Tossa”, que sí consideraven d’inqüestionable conveniència pública per unir ambdues viles costaneres.
No he trobat cap més notícia sobre aquesta qüestió, fins al mes d’octubre de l’any 1877, quan el consistori va decidir de dirigir-se al governador, davant la sol.licitud que feren Antònia Campaneria, vídua Heriz, Enric Heriz, Joan Codolar i Ramon Vidal, propietaris dels boscos per on
havia de passar aquell camí de primer ordre, on exposaven la cessió dels terrenys corresponents i sense cap indemnització, amb la condició
que l’esmentada via fos construïda dins els deu anys següents a la signatura del conveni.
Al ple del 21 de novembre d’aquell any, es creà una comissió constituïda per diversos regidors d’ambdós municipis, d’acord amb les disposicions del governador, i que per part guixolenca formaven els dos tinents alcaldes, Rafael Patxot i Josep Batet, així com els propietaris de les
finques, Ramon Vidal i Enric Heriz. Malgrat les bones intencions d’aquesta delegació, la manca d’una concessió pressupostària per part dels
estaments corresponents va deixar encallat aquest projecte. L’any 1882, l’Ajuntament encara tornaria a recordar a la Diputació Provincial la
gran utilitat de l’obertura d’aquest camí veïnal per a les dues viles.
Haurien de passar força anys perquè hom tornés a reivindicar la construcció de la carretera. L’estiu de 1903, el Senat de la Nació va nomenar
una delegació oficial, per tal d’estudiar la proposta de construcció de la carretera de Tossa a Sant Feliu. Aquests estudis es donaren a conèixer el mes d’octubre del mateix any, amb l’aprovació d’un avantprojecte en què l’Estat subvencionaria el 48 % del total del pressupost, que es
calculava –aleshores- en unes 100.009 pessetes. El 52 % restant, però, hauria d’anar a càrrec i a parts iguals, entre la Diputació (26 %) i els
ajuntaments de Sant Feliu i Tossa (26 %).
Sense cap dubte, havia quedat ben palès, i des d’un principi, l’interès que mostraven tant les autoritats locals i el veïnat en general, sobre la
construcció d’aquesta carretera. I així ho feren saber, fins i tot, al rei Alfons XIII, quan el monarca visità Sant Feliu per a col.locar la primera
pedra del port comercial. El mes d’abril de l’any 1904, en desembarcar del bot reial la nombrosa comitiva, va ser lliurat al monarca un missatge de l’Ajuntament de Tossa de Mar, sobre la urgent necessitat de construir la carretera de Tossa.
Els anys, però, anaven passant i res no se sabia de cert sobre aquella construcció. El mes de novembre de 1907, l’alcalde de la vila de Tossa va
dirigir-se a l’alcalde guixolenc, per demanar-li que pressionés el “Ministerio de Fomento” per a la immediata execució de la tramitació “para
la construcción del proyecto de la Carretera de 3er, orden de Tossa a ésta ciudad, que para ambas poblaciones es de especial convenienza”. A
la sessió municipal del 10 de desembre, la corporació local va decidir d’adreçar-se als tres senadors i diputats a corts de la província –entre
els quals hi havia Salvador Albert- perquè realitzessin les gestions pertinents, a fi que s’autoritzés la construcció.
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Fins a final de l’any 1909, no s’iniciaren els estudis preliminars sobre aquest important projecte; uns treballs que, per la seva complexitat
topogràfica, durarien fins l’estiu de l’any següent. S’hauria d’esperar fins al mes de juliol de 1911 per comprovar que, segons la Reial Ordre
d’11 d’aquell mes, s’havien inclòs, en la relació dels 125 km de noves carreteres per a la província de Girona, els 22 km de la carretera de Tossa
a Sant Feliu de Guíxols. Tot i això, la seva aprovació no tindria lloc fins al juny de l’any 1912, quan l’Estat va aprovar definitivament, i dins del
“Plan General de Infraestructuras”, un total de 3.000 km de noves vies de comunicació.
D’aquesta manera, amb el traspàs de competències administratives que el Govern central va fer a la Mancomunitat de Catalunya l’any 1914,
aquesta entitat regional va passar a gestionar la tramitació de la carretera de Tossa. Així, en data 31 de juliol d’aquell any, el Consell permanent va adreçar-se a l’Ajuntament guixolenc, per confirmar la prompta execució d’aquesta via comarcal.
Dos mesos abans, Narcís Duran, Delfí Gruart i Marià Vinyas, que havien estat encarregats per la corporació local d’assenyalar les possibles
millores al projecte, varen trametre un informe on exposaven el doble sentit que hauria de produir aquella via; una exposició que s’avançava
al que s’esdevindria en el transcórrer dels anys: “Es dóna el cas que entre la vila de Tossa i Sant Feliu no hi ha més comunicació que la del mar,
malgrat la proximitat d’aquella, i les relacions comercials entre ambdues per ésser-les-hi comú a la indústria surera, deuent a més tenir-se en
compte que la carretera que les unís no seria sols instrument de comunicació, sinó que també podria ésser-ho d’atracció i via de turisme, si
aquella se la tracés serpentejant a la costa, car permetria la contemplació de les belleses de paisatge contingudes en aquesta part de la tan
pròpiament nomenada Costa Brava”.
A primers d’octubre de 1914, el ministeri de Foment va lliurar al departament d’Obres Públiques un import de 30.000 pessetes per a començar
el tercer tram d’aquella carretera. El dijous 8 d’octubre, una trentena d’obrers en l’atur iniciaren els primers moviments de terres, però a l’endemà es declararen en vaga permanent. El motiu principal que argumentaven era que se’ls obligava a treballar una hora més del jornal pactat de vuit hores. Aquell mateix cap de setmana es va solucionar aquesta problemàtica i els operaris tornaren a la seva feina el dilluns següent.
La crisi que travessava el vell continent amb l’inici de la Primera Guerra Mundial (1914-18) va provocar que la major part de les indústries
locals dedicades a la importació de taps de suro en el mercat europeu (França, Alemanya, Rússia, etc.), quedessin sense poder subministrar els
seus productes, ni cobrar els dèbits pendents. Això va provocar, immediatament, la paralització de la producció i, com a conseqüència directa, l’acomiadament de molts treballadors de la població.
Aleshores, les obres d’obertura de la carretera de Sant Feliu a Tossa es mostraren com una mena de taula de salvació per a tots els obrers sense
feina, que s’afanyaren a inscriure’s com a peons d’aquella construcció. D’aquesta manera, durant el transcurs de la segona setmana del mes
d’octubre d’aquell any, més de tres-cents homes en l’atur estaven en llista d’espera per a poder treballar en aquella via comarcal.
Malauradament, les privacions mai no solen venir desaparellades i, aquell mateix mes, tot i haver col.locat 280 homes en l’esmentada obra,
es va haver d’engegar una Junta d’Auxilis per ajudar el gran nombre de treballadors que cada setmana engruixia les llistes de desocupats.
A més, un dels pocs embarcaments de suro i teixits que alguns comerciants guixolencs enviaren cap a Gènova, a bord dels vapors italians
Si Viglia i Federico, fou interceptat la setmana del 20 d’octubre per un torpediner francès, que conduí els vaixells al port de Toló, on se’ls
confiscà la càrrega.
Prop a tocar el final d’any, les obres de la carretera de Tossa hagueren d’ésser aturades per manca del corresponent finançament estatal.
Aquesta circumstància va enfosquir encara més el panorama laboral de la ciutat, que va haver de destinar recursos d’urgència per alleugerir la greu problemàtica familiar dels obrers sense feina. En tan sols dues setmanes, s’esgotà el crèdit que l’Ajuntament havia lliurat a la
Junta d’Auxilis, per tal d’ajudar “al sostenimiento de los obreros damnificados por la crisis, y los del paro de los trabajos de la carretera”.
El cert és que aquestes obres –adjudicades indistintament en subhasta pública o per administració- varen reiniciar-se i interrompre’s durant
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molt temps; bé perquè finalitzava un dels seus trams projectats, o per la manca de
cabals públics per continuar els treballs. Així, durant l’any 1915, per tres vegades se
suspengueren i reprengueren els treballs, una situació que es repetiria fins al 1923.
Malgrat la bona volutat i les infinites gestions que varen portar a terme els diputats Salvador Albert i Ventura Calvell, es va haver d’esperar fins a l’any 1924 per
poder obtenir la inversió necessària, que fes realitat la tan desitjada i reclamada
carretera que unís aquests dos municipis.
Finalment, l’any 1931, després de nombroses aturades de les obres i de la desgraciada mort de quatre treballadors el 1929, en desplomar-se la volta del pont sobre
la riera de Vallpresona, la Diputació Provincial va donar per acabada la carretera de
Tossa. Avui aquesta via s’ha convertit en una de les carreteres més transitades
durant l’estiu, en oferir als visitants un dels panorames més vistosos del mar i la
muntanya de la nostra Costa Brava.

Origen i significat del nom del carrer:

Ja he exposat que la primera identificació que va tenir el tram construït entre la plaça
del Monestir i la ronda de Narcís Massanas –actualment el que forma la primera tramada de la carretera de Tossa- va ser la de camí nou del
cementiri (1858). Anys després, a la sessió del 30 d’octubre de 1896, l’Ajuntament acordà de designar-lo carrer del Cementiri, dins dels treballs d’ordenació del Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart.
La titulació de carretera de Tossa, anomenada així per dirigir-se cap a la vila marinera de Tossa de Mar, malgrat no haver-hi cap resolució sobre
aquesta denominació, es començà a identificar així a partir de l’any 1903. Tot i això, oficialment no es coneixeria així fins a l’inici dels treballs
de la seva construcció l’any 1914.

Nom del carrer:

Trafalgar

Inici: carrer de la Indústria. Final: carrer del Dr. Fleming.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 6,75 m. Al final: 44,81 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Comerç, Álvarez, Bailén, Margarida
Wirsing, l’Haia, Milans, Londres, Ginebra, Guifré i Pujades.
Llargada del carrer: 630 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: novembre de 1898.
Edificis industrials: Magatzem Castelló Germans (1901). Propietari:
Castelló Germans; tècnic: Modest Deu i Estrada, arquitecte. Magatzem
Castelló Germans (1906). Propietari: Castelló Germans; tècnic: Ildefons
Casamor, arquitecte.
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Configuració urbanística:

L’actual carrer de Trafalgar, atípic per la seva configuració topogràfica, va quedar estructurat dins la zona
d’eixample sud-est del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, redactat per l’arquitecte Guitart (1897). La disposició original, alineada entre
els futurs carrers de la Indústria i d’Orient (actual carrer Dr. Fleming), tot seguint l’anivellació descendent de la muntanya fins a Calassanç, va
quedar en part deformada per les obres de desmunt realitzades entre els carrers d’Álvarez i Comerç, primerament en adaptar les rasants al
nivell de la carretera nova de Palamós i, més tard, amb l’extracció continuada de terres per a la formació de l’escullera del port.
De fet, Guitart ja havia previst aquesta nova via comarcal als seus plànols, però li conferí unes rasants ascendents entre l’esmentada carretera i el carrer de les Forques (avui parcialment ocupat per la carretera de Sant Feliu a Sant Pol), i intentà d’adaptar-se a la seva topografia sense
gaires impactes visuals.
D’aquesta manera, aquesta via urbana va quedar desenllaçada urbanísticament per un important rebaix de més de 20 metres d’alçada, entre
les futures prolongacions dels carrers d’Álvarez i del Comerç; una actuació que produiria des d’aleshores, i malgrat la continuïtat de la denominació, dues tramades de carrers completament divergents: Indústria-Álvarez (oest) i Margarida Wirsing-Dr. Fleming (est).
La seva conformació constructiva s’inicià a la zona del carrer de Bailén i Milans, a partir del mes de novembre de 1898. Així, a la sessió de l’11
d’aquell mes, l’Ajuntament va acordar de procedir a l’obertura del carrer de Trafalgar, arran de les diverses peticions que havien sol.licitat els
propietaris de les finques confrontants. Tot i això, aquest petit nucli de cases de planta baixa situat en un punt llunyà de la població va ocasionar certa alarma social en obrir-s’hi un local de mala fama conegut com a “can Seixanta” (encara avui es fa servir en el vocabulari popular
guixolenc l’expressió de “s’assembla a can Seixanta”, en referir-se a un fet o circumstància descurat o malendreçat).
El mes de juny de l’any 1903, vint-i-dos propietaris i veïns residents en aquest sector varen dirigir-se a l’alcaldia per exposar la greu problemàtica que significava cada dia dirigir-se cap a casa seva. Sembla que, en estar obstruïda una part del carrer de Trafalgar per l’horta d’un
llogater entre aquesta via i la de Milans, es veien en la necessitat de passar “por delante de las casas de lenocinio que hay en la calle de
Trafalgar y presenciar sus esposas e hijos los nada edificantes espectáculos que dan las mancebas de dichas casas”. Per això demanaven que
es deixés completament oberta aquella part de carrer “dando las órdenes oportunas para que por nadie sea interceptada”.
L’aldarull que es va produir aquell mateix any en l’esmentada casa, amb diversos trets i un ferit de bala, va provocar que l’autoritat judicial
desallotgés l’immoble i retornés la calma a aquella barriada. No obstant això, avui, prop a tombar el segle XX, al carrer de Trafalgar li manca
encara una acurada urbanització, que respongui als serveis bàsics de què ha de gaudir tota via urbana d’una moderna població.

Origen i significat del nom del carrer: La denominació de carrer
de Trafalgar, aprovada dins del conjunt de noves titulacions per a les zones d’eixample del Pla de Reforma i Millores de l’arquitecte Guitart, està dedicada a la
batalla naval que va tenir lloc el 21 d’octubre de 1805, davant el cap de la
Península Ibèrica, situat a l’Atlàntic, molt a prop de Cadis, entre les esquadres
franco-espanyola, comandada pels almiralls Pierre Charles de Villeneuve i
Federico Carlo Gravina, contra la flota britànica de Nelson.
Configurava l’armada aliada un total de 42 vaixells (18 naus i 7 fragates franceses i 15 navilis espanyols) que es disposaren en forma d’arc, tot esperant la
flota anglesa de 33 embarcacions (27 naus i 6 fragates). L’almirall Nelson va
distribuir les seves forces en dues columnes que envestiren fortament el nucli

T
Trafalgar

500

Configuració i denominació dels carrers

de l’esquadra franco-espanyola, dividint-la en dos i tancant-la en una maniobra d’encerclament. La destresa, maniobrabilitat i potència de foc
dels britànics, afegides a la poca habilitat de Villeneuve, va ocasionar l’estrepitosa derrota de la coalició. Nelson morí a bord del Victory,
Villeneuve fou pres amb el seu vaixell Buceutaure, i Gravina –a qui la nostra ciutat té dedicat també un carrer- caigué greument ferit mentre
manava la nau Príncipe de Astúrias, i morí pocs mesos després. De les 42 embarcacions aliades que participaren en l’enfrontament, només
nou d’elles aconseguiren tornar a port. Com a conseqüència directa d’aquest enfrontament –considerat el combat naval més important de l’època- les marines francesa i espanyola varen quedar relegades a un paper secundari, en contrast amb la preponderància total que exercí la
“Royal Navy” durant els segles XIX i primer terç del XX.

Nom del carrer:

Tueda

Inici: carrer de Joan Maragall. Final: carrer de Santa Teresa.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 7,96 m. Al final: 12,85 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Sant Josep, Sant Miquel i Carme.
Llargada del carrer: 124 m. Amplada del carrer: 5 m (entre Maragall
i Sant Miquel) i 10 m (entre Sant Miquel i Santa Teresa).
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut
al Pla Geomètric de Josep Gallart, del 9 de novembre de 1858.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: darreries del segle
XVIII.
Construccions característiques enderrocades: Edifici Coll i Bonet
(1892), antic cafè ”Ambos Mundos”, cantonada carrer Santa Teresa.
Propietari: Bonaventura Coll i Cardona i Domènec Bonet i Farriol; tècnic:
Ramon Otzet, enginyer. Edificis industrials, Fàbrica Perdrieux (1872).
Propietari: Louis Perdrieux Detable; tècnic: Esteve Muxach, mestre d’obres.

Configuració urbanística:

L’ordenació urbanística del carrer de Tueda va venir originada pel nou establiment constructiu que va
començar a consolidar-se a partir de mitjan segle XVIII, molt proper al camí ral d’anar a Palamós (actualment part superior del carrer Joan
Maragall). Així ho manifestava un escrit que els regidors guixolencs varen enviar al governador de Girona, en data 27 de juny de 1759, en què
definien el nou creixement urbà que havia experimentat la nostra població: “Al salir de dicha Villa por la parte de Oriente y en un paraje montañoso nombrado el Molí de Vent de baix, que mira al puerto, se va construyendo dicha Población de algunos años a esta parte, y formando
una nueva calle, que guia avui a las Villas de Palamós, Calonge, Palafrugell y todo el Ampurdán, de que resulta que dicha villa mucho más crecida y hermoseada en notorio beneficio público”.
Aquest nou assentament de la vila s’havia iniciat dos anys abans amb la venda de peces de terra propietat del traginer guixolenc Josep Castelló
i Pistolet, per a construir-hi cases, i que, en poc temps, va possibilitar la formalització d’un petit nucli habitat. Anys després, la corporació local
es va veure en l’obligació de traçar un vial que donés sortida al grup de cases plaçat en uns solars que limitaven amb els futurs carrers de Sant
Josep, Sant Miquel i Carme.
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D’aquesta manera, l’any 1784, l’alineació del carrer de Tueda va ser assenyalada pels regidors del Comú, tot i que no seria fins el 12 de novembre de 1787, que es definiria oficialment aquest vial. Sembla que la disputa entre dos propietaris del sector on s’havia d’arrenglerar la via pública va motivar la presència dels comissionats municipals Isidre Massanés, Josep Juera, Joan Baguer i Geroni Roselló, per tal que dirimissin el
lloc més adient per a situar la nova via. L’informe que varen emetre aquests industrials va deixar prou clar per on havia de passar el carrer,
sempre partint de la solució més útil i beneficiosa per al públic en general: “Que acompanyats dels regidors y del Sr. Batlle, passarem al veïnat de Tueda a aquella disputa del carrer que si passaria per lo terreno de Pallí o bé si passaria per lo terreno de Solé y mirant lo terreno de
un y altre y tenint la mira a aquell carrer que baixa del Molí de Vent y mirant lo menos perjudici haven quedat animes conformes que passés
per lo de Solé, motiu que deixantse lo carrer a la part de Solé que est ab l’obertura línia recta per anar a lo que novament se ha establert a la
part de Tueda y dóna al carrer publich del Camí Ral que ve de Palamós”.
Amb aquesta resolució hom donà l’accés definitiu per poder passar cap als nous carrers que s’havien estructurat en aquest indret (Sant Josep,
Sant Miquel, etc.), i que Josep Font i Anglada, propietari dels solars, havia començat a vendre pels volts del decenni dels anys vuitanta del segle
XVIII.
Quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plano Geométrico de la Villa de San Feliu de Guíxols (1858), va decidir amb bon criteri de
prolongar el tram del carrer de Tueda –que aleshores finia al carrer del Carme- fins a la també prolongació del carrer de Santa Teresa. No obstant això, aquesta solució no esdevindria una realitat fins a l’any 1891, quan les autoritats municipals, esperonades per la construcció del tren
de Sant Feliu a Girona, volgueren convertir aquest espai en una “porta d’entrada a la població”, per als viatgers i mercaderies que arribarien
amb el ferrocarril. Recolzant-se, doncs, en un acord sobre l’obertura d’aquest vial del 24 de desembre de l’any anterior, i després d’acceptar les
condicions del propietari dels terrenys, Louis Perdrieux, hom decidí de rectificar la seva amplada a un total de 10 metres, entre els carrers de
Santa Teresa i el de la Processó (Joan Maragall). Aquesta modificació del seu traçat fou projectada pel facultatiu Sebastià Pi, que obtingué l’aprovació definitiva el 14 d’octubre de 1891. Anys després, l’arquitecte Guitart va establir la mateixa alineació al seu Pla de Reformes i Millores
de l’any 1897.
El primer edifici de nova construcció que s’adaptà a aquesta línia va ser el cafè anomenat Ambos
Mundos, de l’empresa Coll i Bonet, que fou bastit a partir del mes d’abril de 1892. En canvi, de les cases
que quedaren afectades entre els carrers de Sant Miquel i Processó, tan sols s’enderrocarien les que
s’acantonaven als carrers del Carme i Sant Miquel, a final del decenni dels anys quaranta del segle XX.
Amb l’aprovació de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (1985), aquesta via ha quedat estructurada talment com ha arribat fins als nostres dies; és a dir, mantenint les alineacions originàries
entre els carrers de Joan Maragall i de Sant Miquel.

T

Origen i significat del nom del carrer:

Tueda

La designació de l’actual carrer de Tueda va
ser inclosa per primera vegada en una relació de vies urbanes de la població, quan el mestre d’obres Josep Gallart va redactar el Plànol Geomètric de la vila, l’any 1858. Amb anterioritat a aquesta data, la denominació de barri o barriada de Tueda identificava pràcticament tot el sector est que
s’havia desenvolupat a mitjan segle XVIII, ja que als seus carrers els mancava una titulació oficial.
Des d’aleshores, els cadastres i contribucions municipals incloïen prop d’una dotzena de vies urbanes, sota el nom específic de sector de Tueda.
Escut de la vila esculpit en l’antic pont de Tueda
(carrer Cúbias-plaça Empordà.1892).
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Curiosament, però, aquesta antiga titulació ha tingut diferents emplaçaments al llarg de l’evolució urbanística guixolenca. Així, cada vegada
que la població adquiria certa entitat per la seva ampliació territorial, la identificació del mot Tueda anava desplaçant-se i delimitant, alhora,
noves zones allunyades del nucli urbà. Al segle XIV, tot el sector que quedava fora muralles de la banda de llevant -entre l’actual rambla
d’Antoni Vidal fins a la del Portalet (oest-est), i des del passeig del Mar al carrer de la Rutlla (sud-nord)- se l’anomenava raval de Tueda.
El nom de Tueda fa referència al topònim de la riera que parteix del sector nord de Sant Feliu i baixa –en part canalitzada- pels carrers avinguda de Balears i Canàries, carrers d’Heriz, Cúbias, plaça Empordà i Indústria i desemboca a la que havia estat platja de Calassanç. La seva grafia es va anar modificant al llarg dels anys i, des del primer cens del vilatge de l’any 1360, fins als cadastrals del segle XX, hom el troba escrit
com a Tuheda, Toheda, Toeda i Tueda (raval, carrer i riera).

Nom del carrer:

Velázquez

(En projecte)

Inici: carrer de Garceny.
Final: carretera de Sant Amanç.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 24,50 m. Al final: 14,86 m.
CARRERS QUE HI CONFLUIRAN UN COP URBANITZAT: prolongacions
dels carrers de Ramon Llull i Provença.
Llargada del carrer: 185 m (actualment oberts 10 m). Amplada del
carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.

Configuració urbanística: Carrer projectat dins la zona nord-est del
Pla de Reformes i Millores de l’arquitecte Guitart (1897), com a distribució de
les illes edificables d’aquest sector. Inicialment, però, aquesta via urbana estava dissenyada per a enllaçar la ronda del Molí de Vent (actual ronda de l’arquitecte Guitart), i el carrer de Cisneros (antics terrenys de la Suberina), després de travessar part de les hortes Marcillach i Ponsjoan.
Tan sols la urbanització de les cases dels grup Sant Fèlix i Sants Boada, als anys seixanta del nostre segle XX, varen definir l’inici des d’on havia
de disposar-se aquest vial, a partir del carrer de Garceny. En canvi, el Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat (1985) va retallar la seva
llargada original, i fixà el seu emplaçament entre els carrers de Garceny i la carretera de Sant Amanç. El seu desenvolupament urbanístic està
inclòs dins una Unitat d’Actuació de Sòl No Programat, que, amb el temps i les corresponents figures de planejament, ha de permetre l’ordenació adequada d’aquest indret.

T
V

Origen i significat del nom del carrer:
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Tueda + Velázquez

La denominació de carrer de Velázquez va ser aprovada a la sessió municipal del 30
d’octubre de 1896, formant part del conjunt d’identificacions per a les noves vies del Pla Guitart. La seva titulació, doncs, fa referència al
pintor espanyol Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla 1599-Madrid 1660), que és considerat un dels màxims representants de
l’escola barroca hispànica. Fill de Joao Rodríguez de Silva i de Gerónima Velázquez, d’ascendència portuguesa, ingressà de molt jovenet
com a aprenent del pintor Francisco Pacheco. L’any 1617, Velázquez va obtenir la llicència de pintor i entrà al gremi local de San Lucas,
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després de superar un examen davant el seu propi professor, Pacheco. El 1623 va traslladar-se a Madrid, on fou introduït a la Cort pel
comte de Peñaranda. Aquell mateix any hom li concedí el nomenament de “pintor del rey”, després d’haver demostrat el seu talent. En
guanyar un concurs entre els pintors de cambra de Felip IV, i de conèixer personalment Rubens, va marxar cap a Itàlia, on residiria entre
1629 i 1630.
Velázquez va detenir diversos càrrecs d’importància al costat d’aquest monarca, com el d’ajuda de cambra i guarda-roba (1636-44) i “aposentador mayor” (1652). Va arribar a ésser nomenat cavaller de Santiago. La seva darrera activitat oficial va consistir en la remodelació de la
residència reial a l’illa dels Faisans, fins l’any 1660.
Velázquez va pintar un nombre important de quadres, dels quals destaquen L’adoració dels Mags, La rendició de Breda, El triomf de Bacus, així
com els retrats de Felip IV i el comte duc d’Olivares, entre d’altres.

Nom del carrer:

Volta, de la

(o de les Voltes)

Inici: plaça del Mercat. Final: baixada del Pont.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,29 m. Al final: 3,22 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: travessia de la Volta, Call, Estret i Notaria.
Llargada del carrer: 77 m. Amplada del carrer: mitjana de 3,50 m. a 5,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut a partir de l’inventari municipal de l’any 1602.
Altres denominacions: ”Carrer que parteix de la Plassa e va vers l’alberch d’en Banyes”
(1360). Calle bajo los Arcos o Voltas (1760). Llibres d’esposoris: Carrer sota les Voltes (1752).
Carrer Boltas de la Riera (1755)
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: començament del segle XIII.
Construccions característiques: Núm. 9. Casa Cosp (1891). Propietari: Francesc Cosp i
Rovira; tècnic: Bartomeu Corominas i Viader, enginyer. Casa núm. 18 (segle XVII-XVIII).

Configuració urbanística: El que avui coneixem com a carrer de les Voltes o de la Volta
és- sens dubte- una de les vies urbanes més antigues de la nostra ciutat. La seva disposició constructiva va venir originada pel nou assentament que es realitzà a inici del segle XIII, o potser un xic
abans, en travessar a l’altra banda de la riera i, d’aquesta manera, configurar la primera gran expansió urbanística de la població. Amb aquest desenvolupament, doncs, hom estructuraria ràpidament
un primicer teixit urbà, que va quedar delimitat pels actuals carrers de la Volta-Joan Goula (oest-est) i des del Forn Vell-passeig del Mar (nordsud), amb l’estructuració de dos vials interiors: Call, Estret (entre Volta i Joan Goula) i una plaça.
Per un document datat l’any 1231, la plaça– com a element públic i dinamitzador- un carrer i el mur, ja hi figuren inventariats en una venda
d’un solar que va fer el monestir: “afronta a Orient amb el carrer, a migdia amb el solar de Guillem Benejam, a occident amb el vall i a cerç
amb la Plaça”. Així, quan l’any 1360 es féu el primer fogatge a Sant Feliu, que equivaldria a l’actual cadastre i cens de veïns, aquest carrer
comptabilitzava un total d’onze cases.

V
Velázquez + Volta, de la
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El carrer de la Volta, emplaçat just a tocar la plaça major, esdevindria durant molts anys, i a l’ensems que el carrer Travesser (Estret), una via
de pas obligat per anar a l’església del monestir. L’any 1602, en aixecar-se unes actes notarials sobre la configuració urbanístico-constructiva
de la vila, al carrer de les Voltes se li assignaren vint-i-cinc cases construïdes, un nombre molt superior al que realment tenia, en incloure-hi
molt probablement els habitatges edificats dels carrers Estret i part del Forn Vell.
Quan l’any 1716-19 es va realitzar l’esborrany del cadastre de Patiño, oficialitzat el 1729, aquest cens li va conferir un màxim de quinze habitatges construïts (5 cases d’una habitació, 9 de dues i 1 de quatre). Aquest vial restaria conformat, molt probablement i des d’antigor, per una
sèrie d’arcs o voltes que cobrien el seu pas. Així es desprèn no tan sols per la seva identificació com a carrer, sinó que és grafiat al plànol aixecat per les autoritats municipals (1756-62), durant el conflicte que mantingueren amb l’abat del monestir per la titularitat dels terrenys que
havien quedat lliures amb l’enderroc de les muralles (1696), que donaren pas a l’edificació de les tres illes de cases dels actuals carrers de la
Notaria-Hospital, i que hom titulà com a “calle bajo los arcos o voltas”.
El seu creixement constructiu, però, no comportaria un excessiu increment de l’edificació unifamiliar en els anys posteriors, fluctuant entre la
meitat i final del segle XIX, amb les 21 cases de l’any 1858; 23 el 1867 i 24 el 1897.
Urbanísticament, el carrer de la Volta, o de les Voltes, tan sols ha estat modificat en les alineacions originals pel Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu, que va redactar l’arquitecte Guitart, l’any 1897. No obstant això, la conformació semicòncava, arranjada amb el pas dels anys per
l’adaptació dels edificis a la línia i rasants oficials, permet endevinar encara la importància d’aquest vial respecte a l’articulació Plaça-VoltaMonestir, durant el llarg període baix/alt medieval.

Origen i significat del nom del carrer:

És prou identificatiu que el nom del carrer de les Voltes –en plural- o simplement de la
Volta –en singular- ens faci pensar en l’estructuració d’un vial a partir d’un grup d’una o diverses voltes constructives que podia haver-hi en
aquest carrer. No obstant això, aquesta afirmació que avui podem fer amb tota seguretat i a partir d’un document històric com és el plànol
que s’exposà l’any 1985, per part de l’equip redactor del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Feliu de Guíxols, encapçalat per l’arquitecte
Ricard Pié i Ninot, i provinent de A.H.U.A.D.-C.O.A.C., és força recent, i fins a la seva exposició i posterior publicació, ningú no havia pogut confirmar l’origen del mot.
De fet, aquest plànol o, més ben dit dibuix, en no estar confeccionat a escala, ens ve a testimoniar la conformació d’un pòrtic o conjunt d’arcs formant un corredor o carrer porxat
de caràcter públic, a part de la pròpia Plaça de la vila.
Malgrat això, al fogatge de l’any 1360, res no s’especifica sobre cap carrer amb voltes, tot
i que hom podria identificar-lo amb l’anomenat “carrer que parteix de la Plassa e va a l’aberch d’en Banyes”. Se l’anomenaria per primera vegada així l’any 1602, precisament quan
els jurats de la vila, en voler mostrar a les autoritats judicials que el nou convent de Sant
Feliu era una obra útil per al poble, feren mesurar les fortificacions i carrers de la població,
davant el jutge comissari, els agrimensors i notaris.
Quatre anys després, el pare Alonso Cano, que més tard seria abat del monestir, escrigué el
Discurso general de este antiquísimo castillo y monasterio de San Feliu de Guíxols (1606), i
en una de les pàgines del seu manuscrit ens descriu –tot i que sense un veritable fonament
històric- el primer assentament urbà guixolenc fins a trobar “la calle de las Vueltas”. Fou a

Volta, de la

V

Finestra emmarcada amb pedra de dos arcs de mig punt.
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partir d’aquests anys, doncs, que aquest carrer va quedar designat com a tal, i en varià la grafia al llarg del temps entre les denominacions de
carrer Voltas (1716), Boltes (1750), Sota les Voltes (1752), Boltas de laRiera (1756), Boltas (1818), Volta (1826), Volta i Bolta (1858), i finalment
“calle de la Bolta” (1897).
El cert és que el mot “Bolta” no té cap significat. En canvi, el nom de carrer de les Voltes o Volta expressaria un concepte arquitectònic que,
ara per ara, és possible del tot acreditar en base al plànol històric de mitjan del segle XVIII.

Nom del carrer:

Volta, Travessia de la

Inici: plaça del Mercat.
Final: avinguda Juli Garreta.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 3,29 m. Al final: 4,58 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN:
Llargada del carrer: 19 m. Amplada del carrer: 6,50 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: oficialment reconegut per l’administració local
i de l’Estat al cens d’habitatges del 27 de febrer de 1858.
Altres denominacions: placeta del carrer de les Voltes (1716-19).
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: segle XIII.

Configuració urbanística: Juntament amb el carrer de la Volta, la travessia anomenada de
la Volta forma part del primer gran desenvolupament urbanístic que engegà la nostra ciutat, a
començament del segle XIII, quan hom decidí de travessar a l’altra banda de la riera del monestir.
D’aquesta manera, es formà el primer nucli urbà dels camps de llevant (actuals carrers av. Juli
Garreta-Joan Goula, d’oest a est, i des del Forn Vell al passeig del Mar, de nord a sud).
La disposició constructiva d’aquest espai estava ja configurada al segon terç del segle XVIII, en què
apareix perfectament representada en diversos plànols del municipi. Originàriament, però, aquest
indret públic quedava tancat pel mur defensiu de ponent i, quan aquest desaparegué, va quedar delimitat per la margenada de la riera. No seria fins ben entrat el segle XIX que s’instal.là una passera de
fusta per tal de poder creuar el torrent; actuació que hem de situar entre els anys 1850 -data del plànol de Francisco de Cuello de Portugal en què encara no figura col.locada- i el 1858, quan Josep Gallart la va incloure al plànol geomètric de
la població.
Per a la seva disposició urbanística general, vegeu el capítol dedicat al carrer de la Volta.

V
Volta, de la + Volta, Travessia de la

Origen i significat del nom del carrer: La primera designació que es troba inventariada sobre aquest carrer és a la relació de
l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-19), oficialitzat el 1729, quan l’anomenà “Plasseta del carrer de les Voltes”, amb una casa edificada.
La titulació de travessia de la Volta o Voltes apareix censada al padró d’habitatges del 27 de febrer de 1858, amb un total de cinc immobles
construïts.
Quant a la toponímia, per ser del mateix sector i procedència, vegeu també el capítol dedicat al carrer de la Volta.
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Nom del carrer:

Zorrilla

Inici: carrer de Rafael Aixada. Final: carrer del Rosselló- ctra. Sant Amanç.

COTES TOPOGRÀFIQUES: A l’inici: 19,86 m. Al final: 11,34 m.
CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN: Provença, Miquel Boera i Barcelona.
Llargada del carrer: 140 m. Amplada del carrer: 8 m.
DATA D’APROVACIÓ DEL NOM DEL CARRER: sessió municipal del 30
d’octubre de 1896.
DATA DE LA PRIMERA EDIFICACIÓ AL CARRER: grup de cases anterior a l’any 1897 (entre el carrer Provença i Ramon Llull).

Configuració urbanística: L’ordenació actual del carrer de Zorrilla va
quedar projectada dins la zona d’eixample nord-est del Pla de Reformes i
Millores de l’arquitecte Guitart (1897). El seu traçat original anava des de la
confluència dels carrers Rafael Aixada, Hernán Cortés i Ramon Llull, fins a
enllaçar amb la plaça de Mallorca (en projecte), on havien de convergir –segons aquell planejament- els carrers de Santa Magdalena, Antoni
de Capmany, Bruc, Gayarre i Cisneros.
Amb la urbanització d’una part dels vials de Provença i Ramon Llull –afrontant al projectat carrer de Zorrilla s’emplaçaven dues cases i una
petita fàbrica propietat de Bartomeu Deulofeu i Bartomeu Gispert, concretament on anys més tard s’establiria la fàbrica Morató- l’Ajuntament
va acordar, a la sessió municipal del 10 de febrer de 1903, de gestionar amb les propietàries Concepció i Isabel Marcillach la cessió gratuïta
dels terrenys destinats al carrer de Zorrilla.
No tinc cap més notícia si aquestes diligències arribaren a bon fi, malgrat que l’estructuració que comportaria l’acabament constructiu de l’illa de vials Boera-Havana-Barcelona va definir ràpidament la banda est d’aquell carrer.
Amb la construcció dels col.legis públics l’any 1937, coneguts popularment com a “col.legis nous”, avui escola pública Gaziel, es va escapçar
la llargada que inicialment hom preveia de donar a aquesta via urbana. Actualment, el nou planejament de la ciutat té pendent de resoldre
aquest entorn, mitjançant la definició d’un Pla Especial de Reforma Interior (PERI), que ordeni urbanísticament els enllaços viaris i els equipaments indispensables per a aquest sector de sòl urbà.
Origen i significat del nom del carrer:

La designació de carrer de Zorrilla, aprovada conjuntament amb altres denominacions
per als nous vials del Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu, està dedicada al poeta i dramaturg castellà José Zorrilla y Moral (Valladolid
1817-Madrid 1893). A l’edat de nou anys es traslladà amb els seus pares a Madrid, i fou internat al col.legi de jesuïtes del “Real Seminario de
Nobles”, on mostrà –ben aviat- la gran facilitat que tenia per a la creació literària. Obligat, però, pel seu pare a estudiar la carrera de lleis a
Toledo i més tard a Valladolid, publicà allí els primers versos en la revista El Artista.
L’any 1836 va deixar els estudis de dret i retornà a Madrid, on visqué durant un cert temps en l’ambient bohemi de la ciutat. La lectura d’un
poema improvisat en l’enterrament de Larra (1837) li valgué el reconeixement i l’amistat d’Espronceda, Santos Álvarez, Hartzenbusch i d’altres, que li facilitarien l’accés a les pàgines de El Español i El Porvenir. Separat de la seva primera muller i necessitat d’una economia saneja-
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da, malgrat la popularitat de les seves obres, va marxar cap a París (1850-54) on conegué George
Sand, Víctor Hugo, Musset i Gautier.
De la capital francesa va passar a residir a Mèxic, on romangué onze anys sota la protecció cultural de l’emperador Maximilià, que el nomenà director del Teatre Nacional. De retorn a Espanya el
1866 formant part d’una delegació mexicana, decidí de quedar-se al seu país, en tenir notícies de
l’afusellament de Maximilià, l’any 1867. Pensionat pel govern espanyol, va viatjar per França i Itàlia.
El 1882 ingressà a la Reial Acadèmia Espanyola.
Zorrilla és un dels màxims exponents del romanticisme espanyol, amb un vers fluid i plàstic;
publicà un total de vuit volums entre 1837-40. Els més destacats són: Cantos del trovador (1840);
Recuerdos y fantasías (1845); Granada (1855) o La leyenda del Cid (1882). Quant a les seves obres
dramàtiques, destaquen El zapatero y el rey (1840-42), Don Juan Tenorio (1844) i Pilatos (1877).
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Configuració i denominació dels carrers

ÍNDEX ALFABÈTIC
DE CARRERS
A

Abadia, carrer
187
Aden, carrer
187-188
Agulló, plaça.
(Vegeu: Ferran Agulló)
Aixada, carrer de Rafael
(Vegeu: Rafael Aixada)
Alabric, plaça
189-190
Alba, carrer
190-191
Algavira, carrer
191-192
Algavira, carrer Nou de l’ 193
Algavira, travessia de l’
194
Álvarez, carrer d’
194-195
Àngel Guimerà, carrer 195-196
Anselm Clavé, carrer 197-198
Antoni de Capmany,
carrer
199-201
Antoni Ferrer, carrer 201-202
Antoni Vidal, rambla 203-206
Arquitecte Guitart,
ronda
207-208

B

Bailén, carrer
208-209
Barcelona, carrer
209-210
Barceloneta, carrer
211-212
Barceloneta, travessia 212-214
Barraquer, carrer
215-216
Bartrina, carrer
216-218
Boera, carrer
(Vegeu: Miquel Boera)
Bourg de Péage, carrer 218-220
Bruc, carrer del
220-221

C

Cabanyes, carrer
Caimó, carrer
Call, carrer del
Call, travessia del
Callao, carrer
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222-223
223-224
225-227
227
228-229

Camís, carrer de
229-230
Campaneria, carrer
231-232
Capmany, carrer
(Vegeu: Antoni de Capmany)
Carme, carrer del
233-235
Casas, ronda de Joan
(Vegeu: Joan Casas)
Castell d’Aro, carrer
235-236
Castellar, carrer del
236-237
Cels, travessia
237-239
Cervantes, carrer
239-240
Clavé, carrer d’Anselm
(Vegeu: Anselm Clavé)
Colom, carrer
240-242
Comerç, carrer del
243-244
Concepció, carrer
244-246
Consulat, carrer del
246-247
Creu, carrer de la
247-249
Cúbias, carrer d’en
250-251

D

Doctor Lligoña, carrer
Doctor, Presas, carrer
Doctor Rovira, carrer
Doctor Zamenhof,
carrer
Dos de Maig, carrer
Durban, carrer

E

Empordà, plaça
Enric Heriz, carrer
Eres, carrer
Eres, baixada
Especiers, carrer
Estret, carrer

F

Ferran Agulló, plaça
Ferran Romaguera,
carrer

252-253
254
255-256
256-257
258-259
259

260-261
262-264
265-266
267
268-269
269-270

271-273
273-275

Forn Vell, carrer
276-277
Fortuny, carrer
278-279
Francesc Jofre, carrer 279-281

G

Galceran, carrer d’Isabel
(Vegeu: Isabel Galceran)
Garceny, carrer
281-282
Garreta, avinguda de Juli
(Vegeu: Juli Garreta)
Garrofer, carrer
282-284
Garrofer, carrer Nou del 284-285
Girona, carrer
285-287
Girona, carretera
287-289
Girona, plaça
290
Gorgoll, carrer
291-292
Goula, carrer
(Vegeu: Joan Goula)
Gras, carrer de Jaume
(Vegeu: Jaume Gras)
Gravina, carrer
292-293
Guardiola, carrer
293-294
Guifré, carrer
294-295
Guimerà, carrer d’Àngel
(Vegeu: Àngel Guimerà)
Guitart, ronda de l’arquitecte
(Vegeu: Arquitecte Guitart)
Guíxols, baixada
296-297
Guíxols, carrer
297-299
Guíxols, passeig
299-303

H

Havana, carrer
Heriz, carrer
(Vegeu: Enric Heriz)
Hernán Cortés, carrer
Hospital, carrer
Huguet, carrer

I

303-305
305-306
306-308
309-311

Indústria, carrer de la 311-312
Iris, carrer
312-314
Irla, passeig del President
(Vegeu: President Irla)
Isabel Galceran, carrer 314-315

J

Jacint de Pau, carrer 316-317
Jacint Verdaguer, carrer 317-319
Jaume Gras, carrer
319-321
Jecsalis, carrer
321-322
Joan Casas, ronda
322-324
Joan Goula, carrer
324-326
Joan Maragall, carrer 327-330
Jofre, carrer.
(Vegeu: Francesc Jofre)
Juli Garreta, avinguda 330-336

L

Lligoña, carrer del Doctor
(Vegeu: Doctor Ligonya)
Llevant, carrer
336-337
Llibertat, carrer
337-339
Llull, carrer de Ramon
(Vegeu: Ramon Llull)
Lluna, carrer de la
339-340
Luchana, carrer
341-342

M

Major, carrer
343-345
Mall, carrer del
345-350
Mar, carrer del
350-354
Maragall, carrer
187-188
(Vegeu: Joan Maragall)
Marquès de Robert,
carrer del
354-356
Mascanada, carrer de 356-357
Massanas, ronda
187-188
(Vegeu: Narcís Massanas)
Mercat, plaça
358-360
Mercè, carrer de la
360-363
Metges, carrer dels
363-365
Metges, baixada dels 365-366
Milans, carrer
366-367
Miquel Boera, carrer 368-369
Miquel Surís, carrer
370-371
Monestir, carrer
371-373
Monestir, plaça
373-375
Monticalvari, carrer
375-377
Montjoi, carrer del
377-379
Moratín, carrer de
379-380
Muntanyès, carrer del 380-382

N

Narcís Massanas, ronda 382-385
Nord, plaça
386-387
Notaria, carrer
387-390

O
P

Ortiz de la Vega, carrer 390-391

Palamós, carretera de 391-393
Pecher, carrer
394-396
Pecher, plaça
396-398
Penitència, carrer de la 398-401
Pitarra, carrer
402
Pont, baixada del
403-404
Portalet, rambla del
404-407
Presas, carrer del Doctor
(Vegeu: Doctor Presas)
President Irla,
passeig del
407-413
Prior, carrer del
414
Provença, carrer
414-415
Puig, baixada del
415-418
Pujades, carrer de
418-419

R

Rafael Aixada, carrer 419-420
Raig, carrer del
421-422
Raig, travessia
422-423
Ramon Llull, carrer
423-424
Riera, travessia
425
Rius i Calvet, passeig de 426-429
Romaguera, carrer de Ferran
(Vegeu: Ferran Romaguera)
Rovira, carrer del Doctor
(Vegeu: Doctor Rovira)
Rufo, carrer del
430-432
Rutlla, carrer de la
432-434

S

Salvador Vidal, carrer 434-437
Sant Adolf, carrer
437-439
Sant Antoni, carrer
440-441
Sant Antoni,
carrer Nou de
441-442
Sant Bonaventura, carrer443-444
Sant Domènec, carrer 444-446
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Sant Elm, carrer de
447-449
Sant Elm, carreró de 449-450
Sant Fèlix Màrtir, carrer 450-452
Sant Isidre, carrer
453-454
Sant Isidre, travessia 454-455
Sant Joan, carrer
455-457
Sant Joan, carreró de
458
Sant Joan, placeta de 459-461
Sant Josep, carrer
461-463
Sant Llàtzer, carreró 463-464
Sant Llorenç, carrer
464-465
Sant Martirià, carrer 466-467
Sant Miquel, carrer
467-469
Sant Pere, carrer
469-471
Sant Pere, carreró de 471-472
Sant Pere, plaça de
473-474
Sant Pol, passeig de 474-477
Sant Ramon, carrer
477-479
Sant Ramon, travessia 479-480
Sant Roc, carrer
480-482
Sant Sebastià, carrer 482-483
Santa Llúcia, carrer
483-484
Santa Magdalena, carrer485-487
Santa Margarida, carrer487-489
Santa Teresa, carrer
489-491
Sol, carrer del
492-493
Surís, carrer de
493-494
Surís, carrer de Miquel
(Vegeu: Miquel Surís).

T

Torre, carrer de la
Tossa, carretera de
Trafalgar, carrer
Tueda, carrer de

495-496
496-499
499-501
501-503

V

Velázquez, carrer
503-504
Verdaguer, carrer
(Vegeu: carrer Jacint Verdaguer)
Vidal, rambla
(Vegeu: Antoni Vidal)
Vidal, carrer de Salvador
(Vegeu: Salvador Vidal)
Volta, carrer de la
504-506
Volta, travessia de la
506

Z

Zorrilla, carrer de
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DOCUMENTACIÓ I
BIBLIOGRAFIA DE
CARRERS
A
ABADIA. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu de
Guíxols. AHMSFG) Obres públiques: Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897).
ADEN. DOCUMENTACIÓ:(AHMSFG) Manuals d’Acords: Sessions municipals 8-XI-1882;11-X-1882; 20-XII-1882; 17-I-1883; 10-II-1886; 28VI-1886. Expedients d’obres de particulars 1882-83. Expedients d’obres públiques 1882-83. Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897).
(Arxiu Històric de la Bisbal d’Empordà. AHB) Secció notaris: Joaquim
Ametller. Tom. 1r. Any 1874, núm. 106.
ALABRIC. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) . Obres públiques: Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Obres particulars: Joan Martí
Cañellas, 29-IV-1902.
Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols (APSFG). Llibres de baptismes
i de defuncions s. XVI-XVII.
BIBLIOGRAFIA: E. Grahit “Memorias y noticias para la historia…”
(Associació Literària de Girona. 1874). Hurtebise, E.G., Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols (1905). Font, L., “La torre de
Alabrich, primera edificació de la població guixolenca” (La Costa Brava,
4-V-1935). Nota manuscrita de J. Ainaud (Arxiu Escortell).
ALBA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: Sessions municipals 23-V-1877; 8-VII-1887; 21-XII-1888; 26-IV-1910. Obres públiques: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Obres de particulars: 1887-88.
ALGAVIRA. (Carrer-Travessia i Nou de l’) DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG)
Documents de contribucions: esborrany cadastre de Patiño (1716-19);
cadastre de Patiño (1729). Cadastrals segles XIX-XX. Obres públiques:
Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Obres d’urbanització 18771902. Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Manuals
d’Acords: 2-XI-1872; 25-V-1905. Obres de particulars: 1872, 1884,
1887 i1888. Cens d’habitatges (1858); Padró de veïns (1867).
Notarials: Arxiu familiar Albertí-Serra: Escriptura any 1763.
BIBLIOGRAFIA: Font, L., “Carrers de la Govira, Algubira o Algabira?” (La
Costa Brava, 17-VI, 1933). Esteva, L., “Carrer Algavira, oficialment
Algabira” (Àncora, 11-VII-1974). Esteva, L., “Algavira és sinònim de
camp o peça de terra” (Àncora, Nadal 1986).
ÁLVAREZ. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Obres públiques: Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
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ÀNGEL GUIMERÀ. DOCUMENTACIÓ (AHMSFG). Manuals d’Acords: sessió
23-XII-1875; 10-XI-1932; 9-VI-1939; Cadastrals segles XIX-XX. Cens d’habitatges (1858); Padró de veïns (1867). Obres públiques: Pla Geomètric de
Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
ANTONI FERRER. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: sessió
municipal 30-X-1896; 22-7-1898. Obres públiques: Projecte d’alineacions
dels terrenys a l’est de la carretera de Girona (1886). Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Projecte de passatge Marcillach (1899).
Obres de particulars: 1885-1895.
(APSFG) Llibres de baptismes s. XVII.
BIBLIOGRAFIA: Esteva, L. “Antoni Ferrer, gran canceller a Milà” ( Revista
de Girona, núm. 63. 1973). Gran Enciclopèdia Catalana.
ANTONI DE CAPMANY. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
sessió municipal 19-IX-1862; 3-X-1862; 28-X-1862; 25-X-1864;15-IX1865; 19-VI-1866; 20-II-1872; 29-IX-1880; 15-IV-1892; 11-V-1892.
Obres públiques: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Projecte d’obertura de diversos carrers al costat de la carretera de Girona (1871); Projecte
d’urbanització de l’Eixample del sector sud-oest (1889); Projecte de pont
sobre la riera de Sant Amanç (1888). Expedient d’obertura i prolongació
del carrer de Capmany (1892). Instàncies vàries: (1884).
(APSFG) Llibres de baptisme i defunció s. XVI-XVIII.
BIBLIOGRAFIA: Ainaud, J.M. (Antoni de Capmany. GEC)
ANSELM CLAVÉ. DOCUMENTACIÓ. (AHMSFG) Manuals d’Acords: 16-VII1907. Documents de contribucions: esborrany del cadastre de Patiño
(1716-19); cadastre de Patiño (1729). Documents de contribucions segles
XVIII-XX. Cens d’habitatges i de veïns, s. XIX. Obres públiques: Pla
Geomètric de la vila de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897).
(APSFG) Llibres d’esposoris, s. XVII-XVIII.
BIBLIOGRAFIA: Hurtebise, E.G. Bosquejo Histórico de la villa de San Feliu de
Guíxols (1905). Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols en 1360”
(Àncora, Festa Major 1969). Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura
històrica (1997). Bussot, G. El fet musical a Sant Feliu de Guíxols (18651965 i Apèndix) (Àncora 1992)
ANTONI VIDAL, Rambla. DOCUMENTACIÓ. (AHMSFG) Manuals d’Acords:
16-XI-1852; 27-XII-1853; 18-XII-1855; 8-II-1856; 24-II-1880; 14-XII1881; 30-VII-1889; 10-XII-1909; 29-XII-1909; 27-I-1910; 10-II-1910; 1III-1910;7-IV-1914; Instàncies vàries:1834;; 1899; 1921; Obres públiques:
Projecte d’enderroc i nova construcció de les peixateries del carrer dels
Arbres (1838); expedient de rectificació del carrer dels Arbres (1852);
expedient enderroc de les peixateries (1855); Pla Geomètric de la vila de
Josep Gallart (1858). Expedient d’alineacions del sector sud del carrer dels
Arbres, carreró Sant Pere i part de la placeta de Sant Joan (1883).Expedient de reedificació de la casa núm. 43 de la rambla d’Antoni Vidal
(1895); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Obres de particulars: 1887;1897. Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de
Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIIIXX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX.
(APSFG) Llibres parroquials d’esposoris s. XVIII-XIX.
BIBLIOGRAFIA: Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols en 1360”
(Àncora, F.M.1969). Jiménez , À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica (1997).Torrent, J. “Benefactors guixolencs: Antoni Vidal (1806-1868)”
IEBE, núm. 7 (1988)

ARQUITECTE GUITART, ronda. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals
d’Acords: sessió municipal 30-XI-1896; 1-II-1980. Expedient d’obres
públiques: Pla de Reforma i Millores de Sant Feliu. (1897); Projecte de passatge Marcillach (1899).
BIBLIOGRAFIA: Biblioteca del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,
delegació de Girona. (Anuari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya.
Any 1926). Esteva , L. “Actuació de l’arquitecte Guitart a Sant Feliu de
Guíxols” (Estudis sobre temes guixolencs, núm. 2. 1980).

B
BAILÉN. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG) Manuals
d’Acords: 30-XI-1896; 23-IX-1898.
Expedients d’obres públiques: Projecte de prolongació del carrer Cúbias
fins a Calassanç (1880-81); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
BARCELONA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 21-IX1887; 5-X-1887;10-II-1888; 25-IV-1888; Expedients d’obres públiques:
Projecte de rectificació de diversos carrers al costat de la carretera provincial de Girona (1870); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Expedients d’obres de particulars (1860-1931); Instàncies vàries: (189091).
BARCELONETA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Documents de contribucions (s. XVIII-XIX). Col.lecció de plànols del terme municipal (s. XVIII-XIX).
(Arxiu Històric de Girona. AHG) Secció notarials: notari Josep Pujals, núm.
479. 29-VI-1784.
BARCELONETA, Travessia: DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals
d’Acords: 6-X-1857; 8-X-1857; 13-V-1870; 16-VI-1870; 30-IX-1870; 24X-1870; 18-XI-1870; 17-I-1870; 27-I-1870; 17-II-1870; 26-II-1870; 2-III1870; 3-III-1870; 3-II-1872; 17-VIII-1872; 24-VIII-1872; 31-VIII-1872; 10IX-1872; 26-X-1872; 5-IV-1873; 14-III-1874; 3-IV-1874; 4-IV-1874; 11VI-1874; 16-6-1874; 21-X-1891; 24-X-1891; 30-X-1896; Documents de
contribucions (s. XVIII-XIX). Col.lecció de plànols del terme municipal (s.
XVIII-XIX). Expedients d’obres públiques: Pla Geomètric de Josep Gallart
(1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897) . Expedients d’obres
de particulars (1860-1931). (Arxiu Històric de la Bisbal. AHB) Secció de
notarials: notari J. Ametller, núm. 89. 24-II-1877. Núm. 172. 23-iv-1878.
BARRAQUER. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Manuals d’Acords. 30-IX1896. Arxiu familiar Burch-Barraquer (Barcelona). Archivo General Militar
de Segovia.
BIBIOGRAFIA: Hemeroteca (AHMSFG): setmanari El Guixolense 28-VIII1881.
BARTRINA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Manuals d’Acords: 26-III-1867;
17-VI-1870; 11-IV-1894; 30-X-1896; 15-X-1899; 4-II-1902. Expedients
d’obra pública: anys 1777-1909; 1795-1869; 1853-1902; 1877-1902;
1895-1903. Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (18601931).
BIBLIOGRAFIA: Gran Enciclopèdia Catalana.
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BOURG DE PÉAGE. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Manuals d’Acords: 6IV-1892; 1-VII-1892; 20-IV-1968. Expedients d’obra pública: anys 17851869; 1853-1923. Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes
i Millores de Sant Feliu (1897) Expedients d’obres de particulars (18601931). Hemeroteca: setmanari Àncora, maig 1968.

CALLAO. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública:
Manuals d’Acords: 30-X-1896. Expedients d’obra pública: Pla Geomètric
de Josep Gallart (1858). Projecte d’urbanització per a completar l’eixample
sud-oest de la població (1889). Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).

BRUC. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897) Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
BIBLIOGRAFIA: Lorent Gouvion Saint-Cyr Journal des óperations de l’armée de Catalogne 1808-09. París, 1821. Vacani, Tom II, Campagne degli
Italiani in Ispagna il 1809 Roma. Enciclopèdia Espasa, 1920. Gran
Enciclopèdia Catalana.

CAMÍS. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública: Manuals
d’Acords: 30-X-1896. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (18601931). (Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes, d’esposoris
i òbits (s. XVI-XVII).
BIBLIOGRAFIA: Font, L. “Cooperació dels guixolencs a la batalla de Lepant”
a La Costa Brava, 19-XII-1931. Font, L. “Commemoració annual de la batalla de Lepant” a La Costa Brava, 26-XI-1932. Esteva i Cruañas, L. “El guixolenc Joan Camisó, en fou un gran heroi?” Àncora, F.M.1971. Esteva i
Cruañas, L. “Més notícies de Joan Camisó” a Àncora, 30-IX-1971. Esteva i
Cruañas, L. “Camís, grafia equivocada de Camisó” a Àncora, 26-IV-1979.

C
CABANYES. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG) Manuals
d’Acords: 21-IX-1800; 30-X-1896. Expedients d’obra pública: Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars
(1860-1931).
(Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes, d’esposoris i òbits
(s. XVII-XIX).
Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. Finca 1.140. Tom 185.
Arxiu familiar Albertí-Serra.
CAIMÓ. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: Pla de Reformes
i Millores de Sant Feliu (1897).
BIBLIOGRAFIA: Jiménez, Àngel - Clara, Josep El federal Pere Caimó.
Editorial Pòrtic, 1975.
CALL, i CALL, Travessia. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra
pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858). Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (171619). Cadastre de Patiño (1729). Lligalls dels segles XVI-XX). Registre d’alteracions de finques urbanes. Documentació hebrea de la Torà (s. XIIIXIV). )
Biblioteca de l’Institut d’Estudis Nahmànides del Patronat “Call de
Girona”.
BIBLIOGRAFIA: Hurtebise, E.G. Bosquejo histórico de la villa de San Feliu
de Guíxols. 1905. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols. Quaderns de la Revista
de Girona, 1986. Font, L. “Documentació hebrea a l’arxiu municipal” a
Àncora F.M. 1962. Batlle, L. “Censo y población de San Feliu de Guíxols,
en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Marquès, J. “Estudi general: la vila de Sant
Feliu i les seves fortificacions” a Revista del Col.legi Universitari de Girona.
1981. Alberch, R.- Aragó, N. Els jueus a les terres gironines Quaderns de la
Revista de Girona,1985. Escribà, G.- Frago, M. Documents dels Jueus a
Girona 1124-1595. Girona. Grau Montserrat, M. La Juderia de Besalú,
segles XIII-XIV. Blasco Martínez, A. La judería de Zaragoza en el siglo XIV.
Institución Fernando el Católico. Saragossa. 1988; Pujol Canellas, M.
Sinagogues medievals de Castelló d’Empúries. I.E.E. 1991. Romero, D.
Historia judía Hispánica. Universitat de Barcelona. 1991. Canal i Roqueta,
J., Canal i de Diego, E., Nolla i Brufau, J., Sagrera i Aradill, J. Els jueus i la
ciutat de Girona. Ajuntament de Girona. 1995; Enciclopedia Espasa 1920.
Gran Enciclopèdia Catalana.
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CAMPANERIA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 25-XI1869; 1-VII-1875; 8-VII-1875; 2-I-1878; 28-III-1890. Expedients d’obra
pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documents de contribucions: segle XIX.
Registre de Passaports (segle XIX). (Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres
de baptismes, d’esposoris i òbits (s. XVIII-XIX). (Arxiu familiar HerizGoytisolo. Barcelona).
CARME. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 27-V-1891; 21V-1903; 19V-1909. Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep
Gallart (1858). Projecte d’urbanització del sector de l’escorxador (1874);
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documents de contribucions (s. XIX). Hemeroteca: El
Bajo Ampurdán (20-VIII-1888); L’Avi Muné (13-X-1923).
(Arxiu Històric de Girona AHG) Secció de notarials: notari Josep Pujals: 4VI-1784; 9-V-1874; 11-V-1874; 7-X-1784.
BIBLIOGRAFIA: Amades, J. Costumari Català. Corominas, J. Onomasticon
Cataloniae. Gran Enciclopèdia Catalana.
CASTELL D’ARO. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:30-X1896; 5-IV-1906; 21-I-1966. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (18601931).
CASTELLAR. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública: Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
BIBLIOGRAFIA: Hurtebise, E.G. Bosquejo històrico de la villa de San Feliu de
Guíxols. 1905. Font, L. Ermita de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols. 1929.
Jiménez i Navarro, À. Sant Feliu de Guíxols. Quaderns de la Revista de
Girona, 1986).
CELS. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 12-XI-1857;11IX-1860. Expedients d’obra pública: Enderroc d’una paret en un carreró que dóna sortida al carrer de Sant Domènec, propietat de Jaume
Lloveras (1856). Pla Geomètric de Josep Gallart (1858). Pla de Reformes
i Millores de Sant Feliu, 1897). Expedients d’obres de particulars (18601931). Documents de contribucions (s. XVIII-XX) Padró de veïns (s. XX).

CERVANTES. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896.
Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització dels terrenys a l’est de
l’estació de ferrocarril (1892). Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
COLOM. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 16-IX-1885; 26VI-1896; 30-X-1896; 2-VI-1903; 9-VII-1903; 20-VIII-1903;13-IX-1904;14IV-1908;11-XI-1909; 31-V-1910; 11-IV-1911. Expedients d’obra pública: Pla
Geomètric de Josep Gallart (1858). Projecte d’urbanització dels terrenys de
Tueda i rectificació de carrers, places annexos (1880-85); Projecte d’alineacions del passeig dels Guíxols i carrers annexos (1886); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Hemeroteca: Llevor (5-IV-1903); La Información (23-IX-1909).
COMERÇ. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896;
28-I-1902; 10-IX-1903; 10-I-1905. Projecte d’urbanització dels terrenys
de Tueda i rectificació de carrers, places annexos (1880-85); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars
(1860-1931).
CONCEPCIÓ. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 20-III1866; 23-III-1866; 6-III-1866; 28-VII-1893; 17-IV-1894; 30-XII-1925.
Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858). Projecte
d’obertura de diversos carrers al costat de la carretera de Girona (1871);
Projecte d’urbanització per a completar l’eixample sud-oest de la població
(1889). Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres
de particulars (1860-1931).
BIBLIOGRAFIA: Amades, J. Costumari català: l’any en curs. 1987. Gran
Enciclopèdia Catalana.
CONSOLAT. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG). Expedients d’obra pública: Pla
Geomètric de Josep Gallart (1858). Plànol de les fortificacions de la vila
durant la tercera guerra carlina (1875). Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
BIBLIOGAFIA: Jiménez i Navarro, À. Sant Feliu de Guíxols. Quaderns de la
Revista de Girona, 1986. Gran Enciclopèdia Catalana.
CREU. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 18-X-1859; 12-XI1867; 4-XII-1878; 26-IV-1910. ) Expedients d’obra pública: Pla Geomètric
de Josep Gallart (1858). Subhasta per als empedrats dels carrers de la
Creu, Algavira, Sant Domènec i Girona (1884). Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19).
Cadastre de Patiño (1729). Lligalls de contibucions dels segles XVI-XX).
Expedients d’obres de particulars (1860-1931) (Arxiu Parroquial de SFG).
Llibres de baptismes, d’esposoris i òbits (s. XVII-XIX).
BIBLIOGRAFIA: Font, L. “Les creus de terme de la nostra ciutat”. La Costa
Brava, 1-VIII-1933.
CÚBIAS. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 27-V-1869; 24IV-1870; 6-V-1870; 2-IX-1870; 2-I-1878; 23-X-1897. Expedients d’obra
pública: Projecte d’urbanització dels terrenys de Tueda i rectificació de
carrers, places annexes (1880-85); Projecte d’eixample del carrer de Tueda
(1891); Projecte de pont sobre la riera de Tueda (1892); Projecte prolongació del carrer Cubias fins a Calassanç (1897) Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Instàncies vàries 1881-1889 (17-XII-1885). Passaports municipals: 20-

VIII-1845. (Arxiu Històric de la Bisbal. AHB) secció de notarials: notari J.
Ametller; 1885. Ir. Tom, núm. 154. (Arxiu Parroquial de SFG). Llibres de
baptismes, esposoris i òbits (s. XIX).
BIBLIOGRAFIA: Bussot, G. “Can Cúbias i plaça Empordà” a Informatiu de
l’arxiu i museu de la ciutat. Núm. 26; gener 1997.

D
Dr. LLIGOÑA. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG) Manuals
d’Acords: 21-II-1777; 15-I-1779; any 1780, folis 100-101; 24-II-1783; 31III-1788; 30-X-1896; 22-X-1910; 21-X-1913. Expedients d’obra pública:
Plànol de la tanca fiscal (1875); Projecte per a completar l’eixample sud-oest
de la població (1889); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documentació cadastral
(segles XVIII-XIX). Registre d’alteracions de finques urbanes (1896-1912).
(Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes, d’esposoris i òbits
(s. XVIII-XIX).
Dr. PRESAS. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896;
4-II-1898;
5-IV-18-906. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). (Arxiu
Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes (s. XIX).
BIBLIOGRAFIA: Grahit, E. “Capítol XII. Guixolencs il.lustres” a Associació
Literària de Girona. 1874; Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols. Una lectura
històrica, 1997. Gran Enciclopèdia Catalana.
Dr. ROVIRA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-x-1896.
Expedients d’obra pública: Projecte per a completar l’eixample sud-oest de
la població (1889); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Expedients d’obres de particulars (1860-1931). (Arxiu Parroquial de SFG.
APSFG). Llibres de baptismes (s. XIX).
BIBLIOGRAFIA: Grahit, E. “Capítol XII. Guixolencs il.lustres” a Associació
Literària de Girona. 1874.
Dr. ZAMENHOF. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 24-XII1890; 2-IX-1898; 11-VIII-1909; 15-IX-1909; 13-X-1909; 18-VII-1911; 26III-1912; 3-IX-1912; 24-IX-1912; 24-III-1914; 16-IV-1914; 21-IV-1914; 19V-1914; 23-VI-1914; 31-V-1979. Instàncies vàries: (15-VII-1913).
Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Projecte
d’alineacions del carrer dels Guíxols i annexos (1886); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
BIBLIOGRAFIA: Bremón, J. Gramática y vocabulario de la lengua internacional Esperanto. 1920.
DOS DE MAIG. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X1896. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
DURBAN. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896. Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). (Arxiu Parroquial de SFG.
APSFG). Llibres de baptismes (s. XVI-XVII).
BIBLIOGRAFIA: Grahit, E. “Capítol XII. Guixolencs il.lustres” a Associació
Literària de Girona. 1874.
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E
EMPORDÀ. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG) Manuals
d’Acords: 30-X-1896; Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep
Gallart (1858); Projecte d’urbanització dels terrenys de Tueda i rectificació
de carrers, places annexes (1880-85); Projecte d’eixample del carrer de
Tueda (1891); Projecte de pont sobre la riera de Tueda (1892); Projecte
prolongació del carrer Cúbias fins a Calassanç (1897); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (18601931). Documentació cadastral (segles XVIII-XIX). Col.lecció de plànols del
terme municipal (s. XVIII-XIX).
ENRIC HERIZ. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 28-III1890; 4-XI-1895; 30-X-1896; 18-VI-1897; 15-X-1897. Projecte d’urbanització dels terrenys a l’est de l’estació del ferrocarril (1892); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars
(1860-1931). Correspondència oficial (Anys 1889-90: 11-I-1889; 27-II1890). Instàncies vàries (Anys 1890-94: 12-II-1890). Secció de passaports
(1853). Arxiu familiar Heriz-Goytisolo (Barcelona).
ERES. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 26-III-1867; 17VI-1870; 15-X-1899; 19-V-1908. Expedients d’obra pública: Pla
Geomètric de Josep Gallart (1858); Plànol d’urbanització de Narcís Cúbias
d’uns terrenys destinats a edificacions (1874); Projecte d’urbanització dels
terrenys a l’est de l’estació del ferrocarril (1892); Projecte d’urbanització
dels terrenys propietat de Pere Cruañas i Agustina Domènech (1893); Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documentació cadastral (segles XVII-XVIII-XIX).
Correspondència oficial s. XVII. Col.lecció de plànols del terme municipal
(s. XVIII-XIX). Padró d’habitants (s. XVIII-XIX). Instàncies vàries (18941902).
ERES, Baixada. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 19-V1908. Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858);
Plànol d’urbanització de Narcís Cúbias d’uns terrenys destinats a edificacions (1874); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients
d’obres de particulars (1860-1931).
ESPECIERS. DOCUMENTACIÓ. (AHMSFG) Documents de contribucions:
esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729).
Documents de contribucions segles XVIII-XX. Cens d’habitatges i de veïns,
s. XIX. Obres públiques: Pla Geomètric de la vila de Josep Gallart (1858);
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Col.lecció de plànols del
terme municipal (s. XVIII-XIX).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo Histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols, 1905. Marquès, J.M. “La vila de Sant Feliu i les seves fortificacions” a Estudi general: Revista del Col.legi Universitari de Girona,
1981. Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols en 1360” a Àncora, Festa Major, 1969. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997.
ESTRET. DOCUMENTACIÓ. (AHMSFG) Documents de contribucions:
esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729).
Documents de contribucions segles XVII-XIX. Cens d’habitatges i de veïns,
s. XIX. Obres públiques: Pla Geomètric de la vila de Josep Gallart (1858);
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Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Col.lecció de plànols del
terme municipal (s. XVIII-XIX). Arxiu Parroquial de SFG. (APSFG). Llibres de
baptismes, esposoris i òbits (s. XVIII-XIX). Arxiu Històric de Girona (AHG),
secció notarials: Notari, Joan Blanch, núm. 387 (1693-1704): 2-VII-1898.
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo Histórico de la villa de
San Feliu de Guíxols, 1905. Marquès, J.M. “La vila de Sant Feliu i les seves
fortificacions” a Estudi general: Revista del Col.legi Universitari de
Girona, 1981. Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols en 1360”
a Àncora, Festa Major, 1969. Esteva, L. “El carrer Travesser” a Àncora, 23V-1974. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica,1997.

F
FERRAN AGULLÓ. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG)
Manuals d’Acords: 30-X-1896; 23-XII-1921; Expedients d’obra pública:
Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Projecte de Passeig Marítim (1919); Plànol de la urbanització
provisional del carrer de Tetuan (1920); Expedient d’alineacions i rasants
del carrer de Tetuan i places del Raig i de Sant Pere (1920); Projecte de
noves alineacions de l’avinguda Calvo Sotelo i del passeig de Pere Rius i
Calvet (1942); Projecte de reforma de la plaça del Raig (1963). Expedients
d’obres de particulars (1860-1931). Documentació cadastral (segles XVIIIXIX). (Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i
òbits (s. XVII-XIX). (Arxiu Històric de Girona AHG). Esborranys de capbreus
s. XVIII. Llibres del monestir, núm. 11-12, foli 75v.
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo històrico de la villa de San
Feliu de Guíxols, 1905. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols, Quaderns de la
Revista de Girona, 1986. Font, L. “Homenatge a Ferran Agulló” a Àncora,
Nadal 1955. Descayre, E. “Hechos y anécdotas del bautista de la Costa
Brava” a Àncora, 22-III-1956. Esteva, L. /Pallí, L. El termenal de Sant Feliu
de Guíxols 1354-1980, Amics del Museu de Sant Feliu, 1990.
FERRAN ROMAGUERA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
6-VI-1905; 6-IV-1911; 10-IX-1912; 18-VI-1914; 7-VII-1914; 27-V-1921.
Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Llegat Ferran Romaguera i
Patxot. Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documentació
cadastral (segles XVIII-XIX). Cens de veïns (1867) Hemeroteca: La
Información (11-V-1905, 29-VI-1905).
(Arxiu Parroquial de SFG. APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i òbits (s.
XIX-XX). Arxiu familiar Gispert-Estrada (Barcelona).
BIBLIOGRAFIA: Yáñez, C. Comerç, navegació i estratègies familiars en
l’emigració de SFG a Amèrica en el s. XIX, Col.lecció Estudis Guixolencs,
1992.
FORN VELL. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Reconeixement de peces de
terra comunals 27-VII-1837 secció XVII, núm. 37. Col.lecció de reproduccions de vuit plànols històrics de la ciutat (segles XVIII-XIX). Expedients
d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897). Documents de contribucions: Esborrany del
cadastre de Patiño (1716-19). Cadastre de Patiño (1729). Lligalls dels
segles (XVI-XIX). (APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i òbits (s. XVIXVIII). (Arxiu Històric de Girona. AHG) secció de notarials: notari Joan
Blanch, núm. 386, 14-XI-1689.

BIBLIOGRAFIA. González Hurtebise, E. Bosquejo històrico de la villa de San
Feliu de Guíxols 1905. Esteva, L. “Algunes referències i localitzacions de la
vila emmurallada” a Àncora, núm. 1.348, 1974. Esteva, L. “Referències del
carrer del Forn” a Àncora, 23-V-1974. Zaragoza, E. “Dos plànols antics de
Sant Feliu” a Àncora, Nadal 1987.
FORTUNY. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896;
28-VIII-1901. Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització dels
terrenys a l’est del ferrocarril (1892); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897).
BIBLIOGRAFIA: Gran Enciclopèdia Catalana.
FRANCESC JOFRE. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 1-VI1877; 17-IX-1877; 11-II-1880; 15-I-1886; 21-I-1887; 23-XII-1896; 24VI-1921. Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858);
Projecte d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la
carretera provincial de Girona (1871); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Llegat Francesc Jofre i Paradís. Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Hemeroteca: El Eco Guixolense (agost 1882).
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BIBLIOGRAFIA: Esteva i Cruañas, L. El Passeig de Sant Feliu de Guíxols compleix 150 anys. 1984. Bussot i Liñón, G. “Antologia de l’arquitectura a Sant
Feliu de Guíxols (1880-1910). Arquitectes, mestres d’obres i constructors”
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González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de Sant Feliu de
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Major 1924. Esteva i Cruañas, L. “La estancia del Papa Adriano VI en Sant
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XVII-XIX); esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño
(1729). Cens de contribucions (s. XVIII-XIX); Cens d’habitants (s. XVIII-XIX);
Cens d’edificacions (s. XIX).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo Histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols 1905. Marquès, J. “Estudi general: la vila de Sant Feliu i les
seves fortificacions” a Revista del Col.legi Universitari de Girona. 1981.
Batlle i Prats, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols en 1360” a Àncora, Festa Major 1969. Esteva i Cruañas, L.; Escortell i Cerqueda, J.; Marull i
Guich, J. “El sistema defensiu guixolenc a la segona meitat del segle XVII”
a Àncora Festa Major 1969. Bussot i Liñón, G. El fet musical a Sant Feliu de
Guíxols 1865-1965 i Apèndix. Àncora. 1992. Jiménez i Navarro, À. Sant
Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997. Arxiu-biblioteca de Josep
Escortell i Cerqueda.

L
LLEVANT. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG AHMSFG)
Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització dels terrenys de Tueda
i rectificació de carrers, places annexos (1880-85); Projecte d’eixample del
carrer de Tueda (1891); Projecte d’alineacions del passeig dels Guíxols i
carrers annexos (1886); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
LLIBERTAT. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG ) Manuals d’Acords:21-I-1887;
22-IV-1901; 14-II-1905. Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de
Josep Gallart (1858); Projecte d’obertura i rectificacions de diversos
carrers al costat de la carretera provincial de Girona (1871); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades
(1860-1931).
LLUNA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG ) Manuals d’Acords: 14-VII-1897;20X-1897; 26-XI-1897; 23-II-1898; 16-IX-1898; 20-I-1899;1-VII-1899.
Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897); Subhasta per al desmunt dels
carrers del Sol, Lluna i Penitència (1898). Expedients d’obres privades
(1860-1931). Documents de contribucions (s. XIX). Padró de veïns (s. XIX).
LUCHANA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG ) Manuals d’Acords: 30-X-1896;
7-III-1908; 14-IV-1908; 15-IX-1908; 22-IX-1908;11-X-1911; 27-VI-1916;
25-III-1920; 30-I-1924. Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització
dels terrenys de Tueda i rectificació de carrers, places annexos (1880-85);
Projecte d’eixampla del carrer de Tueda (1891); Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades (1860-1931). Instàncies
vàries (1906-09 i 1915-16).

M
MAJOR. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG AHMSFG)
Manuals d’Acords:16-VI-1907; 9-VI-1939. Expedients d’obra pública:
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Projecte d’enderroc i nova construcció de les peixateries del carrer dels
Arbres (1838); expedient de rectificació del carrer dels Arbres (1852);
Expedient enderroc de les peixateries (1855); Plànol Geomètric de Josep
Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients
d’obres privades (1860-1931). (Arxiu Parroquial de SFG APSFG) Llibres
d’esposoris (s. XVIII). Documents de contribucions: Esborrany del cadastre
de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles
XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. ). Col.lecció de vuit
plànols històrics de la ciutat (1990).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols. 1905; Batlle i Prats, L. “Cens i població de Sant Feliu de
Guíxols en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Jiménez i Navarro, À. Sant Feliu de
Guíxols; una lectura històrica.1997.
MALL. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 28-III-1862; 2VII-1867; 14-VIII-1868; 17-XI-1868; 27-IX-1882; 27-IX-1889; 4-X-1889;
20-XI-1889; 14-V-1890; 21-V-1890; 28-V-1890; 22-IV-1891; 10-XI1932; 3-X-1950; 12-VII-1990. Expedients d’obra pública: Corral de l’era de
l’Hospital (1800): Sec. XVIII, núm. 35-36. Pla Geomètric de Josep Gallart
(1858); Plànol d’una travessia de la carretera de Girona (1867); Projecte
d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la carretera provincial de Girona (1871); Projecte d’eixample del carrer del Mall (1889); Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Documentació hebrea de la Torà (s. XIII-XIV).
Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19);
cadastre de Patiño (1729); Documentació cadastral (segles XVIII-XIX).
Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. ). Col.lecció de vuit plànols
històrics de la ciutat (1990). (APSFG). Llibres de baptismes, d’esposoris i
òbits (s. XVIII-XIX). (Arxiu Històric de Girona. AHG) secció de notarials:
notari Joan Blanch, llibre núm. 386 (16-XI-1685 i 28-V-1686). Biblioteca
de l’Institut d’Estudis Nahmànides del Patronat “Call de Girona”.
BIBLIOGRAFIA: : González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de
San Feliu de Guíxols. 1905. Font, L. “El carrer del Mall” a La Costa Brava,
18-III-1933; Corominas, J. Onomasticon Cataloniae. Alberch, R., Aragó, N.J. Els jueus a les terres gironines Quaderns de la Revista de Girona 1985;
Blasco Martínez, A. La judería de Zaragoza en el siglo XIV. Institución
Fernando el Católico. Saragossa. 1988; Mercadal, O., Bosom, S., Denjean,
C., Subirana, C. Els jueus i franciscans a Puigcerdà. Canal i Roqueta, J.,
Canal i de Diego, E., Nolla i Brufau, J., Sagrera i Aradill, J. Els jueus i la ciutat de Girona. Ajuntament de Girona. 1995; Bussot i Liñón, G. “Evolució i
emplaçament dels escorxadors guixolencs 1695-1993” a Àncora F.M.
1996; Enciclopedia Espasa 1920. Gran Enciclopèdia Catalana.
MAR, Passeig del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 26-IV1834; 29-IV-1834; 20-VII-1834; 20-X-1854; 12-VI-1929; 16-VIII1901;14-I-1931. Expedients d’obra pública: Plànol de rectificació del
carrer dels Arbres (1838); Plànol Geomètric del carrer del Mar de Martí
Sureda (1853); Plànol Geomètric de Sant Feliu de Josep Gallart (1858); Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades
(1860-1931). Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de
Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIIIXX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. Col.lecció de vuit plànols
històrics de la ciutat (1990). (APSFG) Llibres d’esposoris (s. XVII-XVIII).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols. 1905. Batlle i Prats, L. “Cens i població de Sant Feliu de
Guíxols en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Torrent i Fàbregas, J. “Urbanisme
guixolenc vuitcentista” a Àncora. F.M. 1978; Torrent i Fàbregas, J. “El

Passeig del Mar” a Àncora. Maig 1984; Esteva i Cruañas, L. El Passeig del
Mar de Sant Feliu de Guíxols compleix 150 anys. 1984. Bussot i Liñón, G.
“Antologia de l’arquitectura a Sant Feliu de Guíxols 1880-1910.
Arquitectes, mestres d’obres i constructors” a Àncora. F.M. 1995. Jiménez
i Navarro, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997.
MARQUÈS DE ROBERT. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
5-IV-1893; 28-VII-1893; 4-VIII-1893; 16-VIII-1893; 23-VIII-1893; 27VIII-1893; 6-IX-1893; Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep
Gallart (1858); Plànol d’una travessia de la carretera de Girona (1867);
Projecte d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la
carretera provincial de Girona (1871); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Arxiu familiar Juan Roberto Robert i Topete (Barcelona).
MASCANADA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 22-XII1802; 28-V-1874. Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització de
l’eixample sud-oest de la població (1889). Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931).
Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19);
cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIII-XX. (APSFG). Llibres
de baptismes, esposoris i òbits (s. XVI-XVIII).
BIBLIOGRAFIA: Esteva i Cruañas, L. “Referències de masos” a Àncora, 22VIII-1974.
MERCAT, Plaça. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública:
Plànol Geomètric del carrer del Mar de Martí Sureda (1853); Plànol
Geomètric de Sant Feliu de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores
de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades (1860-1931). Documents
de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de
Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIII-XX. Col.lecció de vuit plànols
històrics de la ciutat (1990). (APSFG) Llibres d’esposoris (s. XVII-XVIII).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols. 1905. Batlle i Prats, L. “Cens i població de Sant Feliu de
Guíxols en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Esteva i Cruañas, L. “Noms que ha
tingut l’antiga Plaça o Plaça Major” a Àncora. 21-IX-1989. Jiménez i
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Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997.
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31-VIII-1860; 10-IX-1867; 28-I-1868; 27-III-1868; 6-IV-1876; 4-IV1877;15-XI-1893; 22-XI-1893;15-XII-1893; 9-II-1894; 19-V-1950; 27VIII-1953. Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart
(1858). Projecte d’obertura de diversos carrers al costat de la carretera de
Girona (1871); Projecte d’urbanització per a completar l’eixample sud-oest
de la població (1889). Projecte de pont sobre la riera del monestir en l’encreuament del carrer de la Mercè (1894). Pla de Reformes i Millores de
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Enciclopèdia Catalana.
METGES. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 21-X-1859.
Expedients d’obra pública: Pla Geomètric de Josep Gallart (1858). Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars
(1860-1931). Estadística, s. XVIII-XX. Correspondència (1804). Cadastrals

dels segles XVIII-XX. Padró de veïns (1829 i 1867). Cens d’habitatges
(1858). Instàncies vàries (1884 i 1921). Col.lecció de vuit plànols històrics
de la ciutat (1990). (Arxiu Històric de Girona. AHG) secció de notarials:
notari Josep Pujals, llibre núm. 479 (16-V-1784).
BIBLIOGAFIA: Mussons, J. “Reial Col.legi de Cirurgians de Barcelona” a
Institut d’Estudis del Baix Empordà. 1997.
METGES, Baixada dels. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
21-X-1859; 21-IX-1921; 11-XI-1921. Expedients d’obra pública: Pla
Geomètric de Josep Gallart (1858). Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres de particulars (1860-1931). Cadastrals dels
segles XVIII-XX. Padró de veïns (1829 i 1867). Cens d’habitatges (1858).
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ciutat (1990).
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13-II-1878; 30-X-1896. Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de
Sant Feliu de Josep Gallart (1858); Plànol de les noves alineacions del
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(1897); Projecte d’urbanització dels terrenys de Joan Ponsjoan i
Germanes, confrontants amb la ronda Massanas (1905). Hemeroteca:
Setmanari Llevor (17-IV-1904; 10-XII-1904 i 18-II-1905). (Arxiu
Parroquial de SFG APSFG) Llibres de baptismes i defuncions (s. XVIIIXIX).
BIBLIOGRAFIA: Bussot i Liñón, G. El capità Narcís Massanas (1786-1811).
Col.lecció Estudis Guixolencs.1989.
NORD, Plaça. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 8-XI1882;11-X-1882; 20-XII-1882; 17-I-1883; 10-II-1886; 15-X-1903; 14-IV1908; 21-VII-1909. Instàncies vàries: (1904-06). Expedients d’obra pública: Plànol d’urbanització de la finca de Bonaventura Mas (1882); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Hemeroteca: Àncora (4-X-1956).
Hemeroteca: Setmanari Llevor (19-III-1904).
NOTARIA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública: Plànol
Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1865-1931). Documents
de contribucions: cadastrals dels segles XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle (XVIII-XIX.). Col.lecció de vuit plànols històrics de la ciutat
(1990) on figura el plànol de la disputa entre l’Abat del Monestir i el
Comú (1760-70). (APSFG) Llibres d’esposoris i defuncions (s.XVIII). (Arxiu
Històric de Girona) Fons notaria de Sant Feliu de Guíxols (s. XVI-XIX,
números 365, 385, 461 i 837); Col.lecció de manuscrits, núm. 28.

BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols. 1905. Jiménez, À. “De la ciutat medieval: Notaria i més
notícies de la capella de Sant Nicolau” a Informatiu de l’Arxiu i Museu.
Núm. 5.1990.

O
ORTIZ DE LA VEGA. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG
AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896. Expedients d’obra pública:
Projecte d’urbanització a l’est de l’estació del ferrocarril (1892); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
BIBLIOGRAFIA: Torrent, J. “Un famoso libro guixolense: Las ruinas de mi
convento” a Àncora (29-VII-1965). Gran Enciclopèdia Catalana.

P
PALAMÓS, Carretera. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de
SFG AHMSFG) Manuals d’Acords: 31-VIII-1887; 8-VII-1892; 7-X-1892;
14-X-1892; 14-XII-1892; 2-II-1895; 6-IX-1895; 4-X-1895; 18-VIII-1897;
22-IV-1898; 8-VII-1898; 10-VII-1901; 26-II-1903; 12-XI-1903.
Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Josep Gallart (1858);
Projecte d’urbanització dels terrenys de Tueda i rectificació de carrers, places annexos (1880-85); Projecte d’alineacions del carrer dels Guíxols i
adjacents (1886); Plànol parcel.lari del carrer dels Guíxols (1884);
Urbanització carrer de sant Feliu (1892); Expedient d’expropiació del
carrer dels Guíxols (1894); Expedient d’alineacions i rasants del carrer prolongació de la de sant Feliu i annexos, tram que corresponen amb la travessia de la nova carretera d’aquesta a Palamós (1895); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897); Hemeroteca: Setmanari Llevor (14-IX-1902;
17-IV-1904; 8-V-1904 i 18-II-1905). Setmanari La Información (21-IV1904).
PECHER. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 11-IX-1878; 1V-1894; 6-VI-1894; 26-X-1894; 17-V-1895; 28-VI-1895; 11-XII-1895;
15-XII-1898; 14-IX-1900; 21-X-1913. Instàncies vàries (1875-80, 18941902 i 1913). Contribució industrial (1877-78 i 1878-79). Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització de l’eixample sud-oest de la població
(1889). Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres
de particulars (1865-1931). Hemeroteca: La Información (5-X-1905, 12X-1905 i 19-X-1905); La Lealtad (12-X-1899).
Arxiu de la ciutat de Viena i del Land: Jutjat de comerç i registre de comerciants.
Arxiu particular Robert Maymí: Escriptures de venda: fàbrica i casa família Pecher a R. Greiner.
PECHER, Plaça. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 6-VI1894; 26-X-1894. Expedients d’obra pública: Projecte d’urbanització de
l’eixample sud-oest de la població (1889). Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1865-1931. En concret els números 40, 43 i 68 de 1894). Hemeroteca: Llevor (18-II-1905).

PENITÈNCIA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:16-VII1876; 23-VII-1876; 11-X-1876; 4-II-1883; 14-VII-1897; 23-II-1898; 22VII-1921; 21-IX-1921; 10-XI-1932; 8-VI-1939. Instàncies vàries (1921).
Expedients d’obra pública: Expedient d’infracció urbanística d’una paret
aixecada al carrer de Sant Fèlix Màrtir (1850); Plànol Geomètric de Josep
Gallart (1858); Plànol de les alineacions del carrer de la Penitència (1876);
Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1865-1931). Cadastrals dels segles XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX.). Col.lecció de vuit plànols històrics de la ciutat
(1990). (Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols. APSFG): Llibre de càrrec
i descàrrecs dels diners dels Aniversaris, començat en lo any 1804. Nostra
Senyora dels Dolors.
Arxiu particular família Albertí-Serra. Escriptures de venda de peces de
terra. (s. XVIII.)
BIBLIOGRAFIA: Zaragoza i Pascual, Ernest (El carrer de la Penitència. Àncora 19-I-1989). Jiménez i Navarro, Àngel (Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997).
PITARRA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896; 5IV-1906. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Expedients d’obres de particulars (1865-1931).
Arxiu ENHER. Fotografies aèries del terme municipal de Sant Feliu (1955).
BIBLIOGRAFIA: Gran Enciclopèdia Catalana.
PONT, Baixada del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 22VII-1842. Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Josep Gallart
(1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres
de particulars (1865-1931). Documents de contribucions: Esborrany del
cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels
segles XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. ). Col.lecció de
vuit plànols històrics de la ciutat (1990). (APSFG): Llibres d’esposoris
(s.XVI-XVIII).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols 1905; Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols
en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Esteva, L. “Algunes referències i localitzacions de la vila emmurallada: la placeta d’Alambó” a Àncora, 23-V-1974.
Marquès, J.M. “La vila i les fortificacions” a Revista del col.legi universitari
de Girona. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997.
PORTALET, Rambla del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
19-VIII-1870; 25-I-1893; 7-III-1894; 22-III-1895; 1-I-1902; 14-I-1902; 9VI-1939; 31-V-1979. Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de
Josep Gallart (1858); Expedient de reforme i rectificació de rasants del
carrer del Portalet (1894); Obres d’urbanització del carrer del Portalet
(1895); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres
de particulars (1865-1931). Documents de contribucions: cadastrals dels
segles XVIII-XX. Cadastre 1775-1818. Notes de les cases de Sant Feliu
(1818). Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. ). Col.lecció de vuit plànols històrics de la ciutat (1990). Hemeroteca: Setmanari Llevor (10-VII1904). (APSFG): Llibres d’esposoris (s.XVIII-XIX).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols. 1905; Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols
en 1360” a Àncora, F.M. 1969. Esteva, L. El Passeig del Mar de Sant Feliu de
Guíxols compleix 150 anys. 1984. Bussot, G. “Evolució i emplaçament dels
escorxadors guixolencs 1695-1993” a Àncora Festa Major 1996. Jiménez,
À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica. 1997.
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PRESIDENT IRLA, Passeig Marítim del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG)
Manuals d’Acords: 26-V-1859; 24-I-1862; 11-IV-1862; 8-VI-1876; 30VIII-1882; 24-VIII-1892; 1-III-1893; 14-VI-1893; 4-VIII-1895; 21-VII1904; 18-V-1919; 25-IX-1919; 23-X-1919; 3-V-1922; 27-III-1925; 30-IV1925; 21-IV-1926; 24-IV-1930; 21-I-1966; 31-V-1979; 17-X-1981.
Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla
de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897); Concessió de l’establiment
banys Baldomero (Sec. X, cub. 23.); O.P. S. XVIII-XIX. O.P. 1785-1869; O.P.
XVIII-XIX. Passeig MarÍtim; Conveni Rius-Burch Barraquer (1920-24);
Escriptura de cessió dels terrenys de la Pedrera (4-VII-1925); Expedient
tècnic per a la instal.lació elèctrica i d’enllumenat al Passeig Marítim de la
muntanya de Sant Elm (1927). Expedients d’obres de particulars (18651931). Hemeroteca: Setmanari La Lealtad (26-VI-1897;16-VII-1898), El
Programa (4-V-1912) i L’Avi Muné (18-VI-1927).
Arxiu familiar Naspleda-Arxer.
BIBLIOGRAFIA: Calvet, F., Roig, J. M. Josep Irla i Bosch, President de la
Generalitat de Catalunya 1981. Cabruja, A. “Josep Irla. Nova Revista, Mèxic
1957” a Àncora, 13-X-1988). Gran Enciclopèdia Catalana.
PROVENÇA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896.
Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
BIBLIOGRAFIA: Gran Enciclopèdia Catalana.
PUIG, Baixada del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 11XI-1835; 29-VII-1875; 21-I-1898; 9-IX-1875; 28-X-1875; 12-IX-1921; 4XI-1921; 7-XI-1928; 6-XII-1928. Instàncies vàries (1875-1880).
Expedients d’obra pública: Expedient de Fortificacions (1835-74); Plànol
Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño
(1729); cadastrals dels segles XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle
XVIII-XIX. Col.lecció de vuit plànols històrics de la ciutat (1990).
Arxiu Històric de Girona (AHG). Secció de notarials. Notari: Josep Pujals,
llibre núm. 479 (6-VI-1784).
BIBLIOGRAFIA: Zaragoza, E. “El Puig-Marí” a Àncora (11-V-1995).
PUJADES. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra pública: Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).

R
RAIG. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG AHMSFG)
Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Sant Feliu de Josep Gallart
(1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres
privades (1860-1931). Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles
XVIII-XX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. Col.lecció de vuit
plànols històrics de la ciutat (1990). (Arxiu Parroquial de SFG) Llibres d’esposoris (s. XVII-XVIII). (Arxiu Històric de Girona. AHG) Esborranys de capbreus de la segona meitat del segle XVIII. Llibres núm. 11 i 12.
BIBLIOGRAFIA: Corominas, J. Onomasticon Cataloniae.
RAIG, Travessia del. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra
pública: Plànol Geomètric de Sant Feliu de Josep Gallart (1858); Pla de
Reformes i Millores de Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades
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(1860-1931). Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de
Patiño (1716-19); cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIIIXX. Cens de veïns i d’edificis del segle XVIII-XIX. Col.lecció de vuit plànols
històrics de la ciutat (1990). (APSFG) Llibres d’esposoris (s. XVII-XVIII).
(AHG) Secció de notarials. Notari: Josep Pujals (9-VI-1784). Esborranys de
capbreus de la segona meitat del segle XVIII. Llibres núm. 11 i 12.
BIBLIOGRAFIA: : Corominas, J. Onomasticon Cataloniae.
RAFAEL AIXADA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X1896. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres privades (1860-1931). (APSFG) Llibres de baptismes i defuncions (s. XVI).
BIBLIOGRAFIA: Grahit, E. “Guixolencs il.lustres” a Associació Literària de
Girona. 1874; Julià, B. “La família Aixada” a Àncora; Felipe Olesa, F. “Rafael
Aixada, capitán de galera” a La Vanguardia (11-XI-1972); Esteva, L. “Rafael
Aixada, capità de Galera Capitana d’Espanya” a Àncora F.M. 1973;
Joaniquet, À. Pirates, corsaris i gent de mar catalans, 1998.
RAMON LLULL. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X1896. Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu
(1897). Expedients d’obres privades (1860-1931).
BIBLIOGRAFIA: Gran Enciclopèdia Catalana.
RIERA, Travessia de la. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Expedients d’obra
pública: Plànol Geomètric de Sant Feliu de Josep Gallart (1858); Plànol de
les noves alineacions del carrer de la Riera, que modifiquen les de l’any
1864 (1881); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897); Projecte de
reforma del carrer de la Riera (1902); Projecte de construcció de claveguera, cobriment de la riera del Monestir i pavimentació del torrent
(1930); Projecte de replanteig en compliment de la prescripció 2ª. De l’aprovació del projecte (1931). Expedients d’obres privades (1860-1931).
Documents de contribucions: Esborrany del cadastre de Patiño (1716-19);
cadastre de Patiño (1729); cadastrals dels segles XVIII-XX. Cens de veïns i
d’edificis del segle XVIII-XIX. Col.lecció de vuit plànols històrics de la ciutat (1990).
RIUS i CALVET, Passeig. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
10-II-1860; 20-XII-1861; 24-I-1862; 11-IV-1862; 11-VII-1865; 17-X1865; 28-VI-1867; 24-I-1868; 1-XII-1868; 29-III-1873; 18-IV-1877; 3-XI1880; 20-IX-1882; 16-IX-1898; 27-VIII-1899; 22-X-1910; 7-II-1911; 11XI-1911; 23-I-1912; 7-V-1912; 14-V-1912; 11-VI-1912; 13-VIII-1912; 5XI-1912; 24-XI-1914; 20-X-1920; 18-V-1919; 25-IX-1919; 23-X-1919; 3V-1922; 27-III-1925; 30-IV-1925; 21-IV-1926; 9-VI-1939. Expedients d’obra pública: Plànol Geomètric de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i
Millores de Sant Feliu (1897); Concessió de l’establiment banys Baldomero
(Sec. X, cub. 23.); O.P. S. XVIII-XIX. O.P. 1785-1869; O.P. XVIII-XIX. Passeig
Marítim; Conveni Rius-Burch Barraquer (1920-24); Escriptura cessió dels
terrenys de la Pedrera (4-VII-1925). Expedients d’obres de particulars
(1865-1931). Instàncies vàries (1917-1920). Padró de carrers 1865.
Hemeroteca: Setmanari El Puerto ( 23-IX-1899) Llevor (17-I-1904). Arxiu
familiar Naspleda-Arxer.
RUFO. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 30-X-1896.
Expedients d’obra pública: Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Correspondència oficial 1808-34; Correspòndència amb la Junta. 1.123.
núm. 15. Empadronaments 1737-1824. “Llista de matriculats” i
“Allistament de tots els individus compresos en la quinta dels 18 homes de

la vila reclamats per la superioritat, de l’any 1809”. (APSFG) Llibres de baptismes, esposoris i defuncions (s.XVIII-XIX). (AHG). Secció de notarials.
Notari: Francisco José Sala. Llibre 499, pàg. 105v.-106 i 106v. (16-IX-1807).
BIBLIOGRAFIA: Bussot, G. El capità Narcís Massanas. Col.lecció estudis
guixolencs. Núm. 5. 1989.
RUTLLA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 21-IV-1931; 9VI-1939. Expedients d’obra pública: Projecte d’enderroc i nova construcció de les peixateries del carrer dels Arbres (1838); Plànol Geomètric de
Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Arxiu familiar Albertí-Serra (Documentació notarial any 1763).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo Histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols,1905. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols; una lectura històrica.1997. Gran Enciclopèdia Catalana.

S
SALVADOR VIDAL. DOCUMENTACIÓ: (Arxiu Històric Municipal de SFG
AHMSFG) Manuals d’Acords: 29-V-1863; 13-III-1868; 11-VIII-1868; 26II1869; 22-I-1886; 30-X-1896. Expedients d’obra pública: Projecte d’obertura i rectificacions de diversos carrers al costat de la carretera provincial
de Girona (1871); Projecte d’urbanització per a completar l’eixample sudoest de la població (1889); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Expedients d’obres privades (1860-1931). Hemeroteca: Llevor (1-XI-1902).
(Arxiu Parroquial de SFG APSFG) Llibres de baptismes i defuncions (s. XIX).
Arxiu familiar MacPherson-Vidal (Cadis).
SANT ADOLF. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: 8-XI1882;11-X-1882; 20-XII-1882; 11-I-1883; 17-I-1883; 24-II-1883; 28-III1883; 31-I-1883; 10-II-1886; 10-VIII-1892. Expedients d’obra pública:
Plànol d’urbanització de la finca de Bonaventura Mas (1882); Prolongació
dels carrers del sector est de la carretera provincial (1883); Projecte de la
zona est de la carretera de Girona (1886); Reforma de l’urbanització del
N.O. en la propietat d’A. Mascort (1892); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). Expedients d’obres privades (1863-1931); Hemeroteca: Àncora (4-X-1956).
(APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i defuncions (s. XIX).
SANT ANTONI. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords: Manuals
d’Acords: 18-XII-1919; 23-VII-1920. Expedients d’obres públiques: Pla
Geomètric de la vila de Josep Gallart (1858); Pla de Reformes i Millores de
Sant Feliu (1897). Expedients d’obres privades (1863-1931); Documents
de contribucions: esborrany del cadastre de Patiño (1716-19); cadastre de
Patiño (1729). Documents de contribucions segles XVII-XIX. Cens d’habitatges i de veïns, s. XIX. Col.lecció de plànols del terme municipal (s. XVIIIXIX). Arxiu Parroquial de SFG. (APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i
òbits (s. XVIII-XIX).
BIBLIOGRAFIA: González Hurtebise, E. Bosquejo Histórico de la villa de San
Feliu de Guíxols, 1905. Batlle, L. “Cens i població de Sant Feliu de Guíxols
en 1360” a Àncora, Festa Major 1969. Jiménez, À. Sant Feliu de Guíxols;
una lectura històrica.1997. Gran Enciclopèdia Catalana.
SANT ANTONI, Nou de. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
8-XI-1882;11-X-1882; 20-XII-1882; 11-I-1883; 17-I-1883; 31-I-1883; 24II-1883; 28-III-1883; 1-III-1901. Expedients d’obra pública: Plànol d’urba-

nització de la finca de Bonaventura Mas (1882); Prolongació dels carrers
del sector est de la carretera provincial (1883); Projecte de la zona est de la
carretera de Girona (1886); Reforma de la urbanització del N.O. en la propietat d’A. Mascort (1892); Pla de Reformes i Millores de Sant Feliu (1897).
Cadastre 1775-1818. “Nota dels capitans que serviren en la passada guerra i no contribuïren a l’impost de les cases”. (Sec. VIII. Núm. 12)
(APSFG). Llibres de baptismes, esposoris i defuncions (s. XIX).
SANT BONAVENTURA. DOCUMENTACIÓ: (AHMSFG) Manuals d’Acords:
11-X-1882; 20-X-1882; 8-XI-1882; 17-I-1883; 1-I-1883; 24-II-1883; 28III-1883; 10-II-1886; Expedients d’obra pública: Plànol d’urbanització de
la finca de Bonaventura Mas (1882); Prolongació dels carrers del sector
est de la carretera provincial (1883); Pla de Reformes i Millores de Sant
Feliu (1897). (APSFG). Llibres de baptismes, d’esposoris i defuncions (s.
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El llibre “Carrers, cases i arquitectes de Sant Feliu de Guíxols (des dels inicis fins el 1931)” és un treball
sobre l’evolució urbanístico-constructiva que ha experimentat la ciutat al llarg dels segles. L’àmbit estudiat
comprèn les diverses i successives etapes que ha necessitat la nostra població, per tal de desenvolupar-se i
configurar nous espais d’assentament urbà que identifiquen actualment la seva ordenació. La vila baix
medieval, les muralles, les cases i carrers, així com l’antiga toponímia i personatges, són recollits amb gran
profusió de detalls en aquest volum.
Acompanyen el text tota una sèrie de gràfics detallats sobre el desplaçament urbà entre els segles V-IV aC,
fins al primer terç del s. XX; plànol de situació dels carrers dins la muralla (1360), així com una perspectiva
de la vila murada tal com havia de ser amb anterioritat al seu enderroc (1696). Tanmateix, l’urbanisme
guixolenc vuitcentista és àmpliament analitzat- des de les normatives urbanístiques dels segles XVIII-XIX;
estadístiques d’edificacions bastides a Sant Feliu (1860-1931); dibuixos de façanes dels habitatges dels
passeigs del Mar, Guíxols, plaça Mercat i rambles d’Antoni Vidal i Portalet (1790-1910)- a les actuacions dels
Plans Geomètrics (1853-59), de Reformes i Millores (1897) o planejaments d’àmbit local com la urbanització
de la muntanya de sant Elm (1920).
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d’història relacionats amb els municipis de Sant Feliu i Santa Cristina d’Aro. Com a il.lustrador i dibuixant publicitari
ha editat, entre d’altres, la col.lecció de cartells de Festa Major i Carnaval de Santa Cristina d’Aro (1980-95) i el XVIII
Festival Internacional del Film Amateur de la Costa Brava (1981).

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

