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EL PUIG FORTIFICAT 
 

 
Durant tot el segle XIX el sector del Puig va anar experimentant una lenta però inexorable 

transformació: el que abans havien estat terres de conreu es transformaven en carrers i habitatges. 

Vers el 1870 pràcticament la meitat del sector Puig – Eixample de Llevant ja estava urbanitzat. És 

en aquest context que trobem un dels darrers fets d’armes de la nostra ciutat: la participació dels 

guixolencs a la tercera guerra carlina.  

 El darrer aixecament carlí s’inicià, a començament de l’any 1872, amb la crida a la revolta 

del pretendent al tron Carles VII. Fou un intent d’aprofitar la situació d’interinitat sorgida de la 

revolució de setembre de 1868 i el fracàs dels candidats carlins, partidaris de la via legal, a les 

eleccions de 1872. Els escenaris del conflicte foren principalment el País Basc, Navarra, i 

Catalunya amb aixecaments menors al Maestrat i el baix Aragó. D’una manera esporàdica 

tingueren lloc aixecaments a Castella, Galícia, i Andalusia. La tercera guerra carlina a Catalunya 

durà, pràcticament sense interrupcions, uns tres anys i mig (d’abril de 1872 a novembre de 1875) i 

tingué una idiosincràsia pròpia que la va fer molt diferent a la que es va desenvolupar als altres 

teatres de la guerra. Durant aquesta veritable guerra civil els carlins catalans s’enfrontaren als 

successius governs d’Amadeu I, de la Primera República, i d’Alfons XII. Aquest canvi d’oponent 

portà als carlins a variar també les seves consignes. Així, al principi el crit era de Abajo el 

extranjero!, potser recordant la guerra del francès, transmutats en aquell moment en italianos sota 

les ordres d’Amadeu. La consigna canvià amb la lluita contra l’atea Primera República (1873 – 

1874), la proclamació de la qual donà una nova empenta als carlins amb la suma al seu bàndol de 

diversos sector monàrquics i, un cop més, variaran les seves consignes al lluitar contra el 

liberalisme moderat de la restauració d’Alfons XII (1875).  

A Sant Feliu de Guíxols al maig de 1873 la junta d’armament i defensa sota la presidència 

de l’alcalde Pere Caymó va decidir la fortificació de la ciutat. En un primer moment es decidí 

tancar la vila amb un mur que tindria un gruix de pam i mig a tres pams (de 30 a 60 centímetres 

segons el lloc) instal·lar portals en els carrers de més transit, i portes petites on fos necessari. 

També es decidí la construcció d’un cavall de Frisia1 a la riera del Monestir. Per portar a terme les 

obres es va considerar necessari un pressupost de 10.100 pessetes.  Aquesta primera intervenció va 

                                                   
1 Estructura defensiva consistent en un seguit de creus de fusta encamellades destinades a frenar els atacs de 
la cavalleria. 
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ser seguida el mes de desembre per unes obres més importants: la construcció de diverses torres i 

tambors2 per millorar la defensa de la vila. Al sector del Puig – Eixample de llevant es va preveure 

la construcció d’un tambor al carrer nou del Garrofer. El tambor, dividit en dos pisos, tenia 6 

metres de diàmetre, i 5,80 metres d’alçada. El gruix de les parets era de 50 centímetres fins el 

primer pis i de 40 centímetres la resta. Així, en aquesta primera fase el Puig disposava d’una paret 

amb espitlleres, portes a la carretera de Girona i al carrer de Sant Domènec,  el tambor del carrer 

Nou del Garrofer, i el Fort del Puig que tornava a funcionar com a punt fort de les defenses.  

L’evolució de la guerra va portar l’Ajuntament a considerar, el mes de febrer de 1874, la 

necessitat de realitzar més obres de fortificació per garantir la seguretat de Sant Feliu de Guíxols. 

Al Puig aquestes obres es varen concretar amb l’aixecament de la torre “Puig Marí”, pràcticament 

a la cantonada dels carrers de la Creu i Campaneria. La torre, de 5,20 metres de diàmetre, tenia una 

alçada de 6,40 metres. Dividida en dos pisos, el gruix de les parets era de 80 centímetres fins el 

primer pis i de 60 centímetres la resta.  

  
 
Seguidament s’adjunten diversos documents sobre les fortificacions del Puig: 

 

- Fotografia de Joan Gironès feta cap a 1870 on es veu a la part superior l’antiga casa 

fortificada del Puig (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Col·lecció Municipal 

d’Imatges). 

- Dos detalls del quadre pintat l’any 1857 pel polític guixolenc Pere Caymó on s’observa 

l’antiga fortificació (Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols). 

- Detall del croquis realitzat el 1875 de les fortificacions de Sant Feliu aixecades amb motiu 

de la tercera guerra carlina (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols). 

- Instància de Fernando de Moradillo oferint a l’Ajuntament la possibilitat de comprar-li el 

solar de la zona del Puig o bé atorgant-li permís per a la parcel·lació i venda a particulars 

(Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, u.i. 5807) 

- Instància de Fèlix  Ribot Lladó sol·licitant permís a l’Ajuntament per a l’enderroc de 

l’antiga fortificació del Puig (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, u.i. 5807) 

- Situació de les fortificacions existents dins del sector del Pla de Barris del Puig-Eixample 

de Llevant. 
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2 Torre semicircular adossada a una muralla, utilitzada per reforçar una part especialment feble o 
desprotegida.  






















