
Per parlar de les construccions 
que els indians o americanos van 
portar a terme, caldrà fer una pas-
sejada imaginària per un Lloret del 
passat que ja no existeix, però que 
va ser una realitat. En seguirem el 
rastre i veurem els testimonis ar-
quitectònics que resten en peu. Ho 
farem sense nostàlgia però amb 
tot el respecte pels lloretencs que 
ens han precedit. Abans d’entrar a 
parlar directament de les cases, i 
per entendre la primera gran trans-
formació urbanística de la vila, cal 
fer una ullada al context històric.

A partir del Decret de Lliure Co-
merç, promulgat per Carles III l’any 
1778, es van obrir nous horitzons 
i camins d’esperança renovada 
per explorar mar enllà. A principis 
del segle XIX, Lloret, com la ma-
joria de les poblacions de la costa 
catalana, era una vila abocada al 
mar d’una forma gairebé exclu-
siva, és a dir que la majoria de la 
població vivia de la pesca o de la 
navegació. Ho podem constatar 
en el padró de l’any 1824, on es 

descriu una població amb 543 llars 
i 2.645 habitants, dels quals 155, 
el grup més nombrós, exercien de 
mariners, seguit del de jornalers o 
treballadors, que eren 83. Aquests 
individus sense ofici específic molt 
probablement eren la mà d’obra 
sense qualificar que també de-
penia dels oficis de marineria. Hi 
consten un nombre important de 
patrons de pesca, de vaixell o de 
llaüt, en actiu o jubilats, en total 
56, i uns quants pilots, 9 per ser 
exactes. Dedicats a la construcció 
o el manteniment de vaixells tro-
bem deu mestres d’aixa i quatre 
calafats. Hi ha vint boters, dotze 
tapers, dotze llauradors i onze co-
merciants. I ja en un nombre infe-
rior apareixen sis traginers, sis fus-
ters, cinc sabaters, quatre paletes, 
tres tartaners, dos picapedrers, 
dos carnissers, dos moliners, dos 
ferrers, dos sastres, dos hisen-
dats, dos mestres i dos capellans. 
Només hi ha un exemplar de ca-
dascun dels següents oficis: bo-
tiguer, flequer, confiter, taverner, 
estanquer, miner, fideuer, serraller, 
teixidor, metge, apotecari i escrivà.

La situació econòmica era real-
ment precària, d’una estretor que 
havia sotmès la població a unes 
limitades formes de viure que es 

resumien a intentar sobreviure. 
Tenir un sostre per aixoplugar-se 
i un plat a taula per omplir el pap 
eren les aspiracions i els objec-
tius vitals. L’economia domèstica 
depenia sovint de les condicions 
climatològiques i de factors im-
previsibles que infonien una as-
fixiant incertesa existencial. En 
aquells anys, la vila es concretava 
en una agrupació de cases al vol-
tant de l’església, alineades en els 
dos eixos de sortida o entrada del 
poble. Barcelona quedava lluny. 
Dels avenços industrials que allà 
es produïen, aquí en sabien poca 
cosa. Les comunicacions eren di-
ficultoses. Lloret estava més ben 
comunicada per mar que per ter-
ra, perquè tenia port, és a dir una 
platja que permetia la càrrega i 
descàrrega de mercaderies dels 
vaixells. El transport de cabotatge 
comunicava pobles veïns i altres 
de més llunyans, per això les re-
lacions amb Sant Feliu de Guíxols 
o Arenys de Mar, per posar dos 
exemples propers, eren més fàcils 
que amb altres viles de l’interior, ja 
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que els camins i carreteres sovint 
eren impracticables per a les tarta-
nes que els transitaven. Això per-
met reforçar la idea que la sortida 
per mar era el millor camí possible; 
per això tants lloretencs van optar 
per l’aventura d’Amèrica.

L’aventura d’Amèrica va ser un 
episodi decisiu de la nostra histò-
ria perquè:

• Va impregnar de noves il·lusions 
els joves lloretencs que es van em-
barcar per conèixer un món nou 
amb noves perspectives.

• Hi albiraven unes immenses pos-
sibilitats de futur. El present ja el 
coneixien sobradament i cercaven 
noves oportunitats per a ells i per a 
les seves famílies.

• Aspiraven en el seu pensament 
més íntim a fer fortuna i tornar rics.

Amb l’aventura americana, el poble 
va despertar d’un llarg son negat 
al somni. Creuar la mar gran co-
mençava a ser cada vegada més 
habitual, encara que el resultat es 
presentava divers. Un senzill mo-
nument ancorat al penya-segat del 
camí de Sa Caleta, davant la roca 
d’Es Vano, és el record necessari i 
merescut per tots aquells lloretencs 
que marxaren il·lusionats més enllà 
de l’Atlàntic per intentar fer riquesa 
i no van tenir sort. És un reconei-
xement a l’ànima aventurera, a la 
decisió difícil i arriscada de cercar 
un futur ignot, a les ganes d’anar 
endavant, de progressar. Alguns 

van triomfar i tornaren rics; altres, 
ben aposentats a les colònies, s’hi 
van quedar per sempre; molts van 
continuar sent pobres, i els més 
dissortats van morir en els diver-
sos naufragis que es produïren en 
les travessies d’anada i de torna-
da. Tot un món, tota una epopeia, 
que forma part de la nostra història 
com a poble i que ocupa una eta-
pa destacada en l’evolució com a 
comunitat perquè va provocar el 
desvetllament de l’economia local 
en diversos aspectes:

• Es va intensificar el comerç amb 
ultramar en els dos sentits: tant 
l’exportació de productes propis 
com la importació de materials i 
elements desconeguts.

• Va augmentar l’activitat a les 
drassanes lloretenques, a causa 
de la construcció de vaixells de 
grans dimensions.

• La inversió en el noliejament 
d’embarcacions va ser una pràc-
tica habitual de personatges amb 
un cert poder adquisitiu.

• Els emigrants que es guanyaven 
bé la vida a les colònies enviaven 
diners a les seves famílies que res-
taren aquí.

Aquesta nova situació va influir de-
cisivament en la transformació de 
la vila, també en el seu aspecte. 

Els primers símptomes de la re-
novació urbanística del poble es 
detecten des del moment que 

Façana de Can Garriga. Procedència: 
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l’Ajuntament decideix enderrocar 
progressivament, a causa del seu 
mal estat, les torres de defensa 
existents al Puig, al barri de l’Areny, 
al carrer de Sant Pere, etc. La po-
blació sortia d’uns anys que havia 
estat sotmesa a la guerra carlina i 
les fortificacions havien estat im-
prescindibles en la defensa del po-
ble. L’any 1849 encara s’hi havien 
fet treballs de consolidació.

L’any 1860, l’arquitecte Martí Su-
reda va traçar les alineacions per 
definir el passeig de Verdaguer, i el 
1867 s’aprovà l’enderrocament de 
la torre que servia de casa consis-
torial. L’any següent, el 1868, fou el 
moment clau en la reformulació ur-
banística, perquè es va posar la pri-
mera pedra del nou edifici destinat a 
casa de la vila, que marcava la nova 
façana marítima. El poble, que ha-
via viscut bàsicament del mar però 
d’esquena a ell, començava a enca-
rar-s’hi i obria els ulls vers un horitzó 
diàfan per contemplar les eixides 
i les postes de sol. També per su-
portar més d’un temporal. Aquesta 
nova ordenació va crear nous es-
pais per poder edificar-hi. La nova 
línia ampliava les parcel·les situades 
davant del mar, algunes edificades 
en part, d’altres sense edificar enca-
ra. L’activitat edificadora havia anat 
prenent impuls des de l’any 1857 i 
es va mantenir a un gran nivell fins al 
1895, encara que va continuar, amb 
alts i baixos, fins al 1933.

Durant aquest període (1857-1933) 
es van construir unes cases magní-
fiques i es van practicar reformes en 
molts dels edificis existents, de ma-
nera que se’n millorava l’aspecte.

La construcció d’uns edificis ex-
cepcionals va ser conseqüència 
de diversos factors:

• Les inversions dels americanos o 
de gent amb diners.

Era el moment que molts dels emi-
grats havien tornat al poble que 
els havia vist néixer. Ja grans i en-
riquits, decidiren fer-se construir 
una casa nova per viure-hi els dar-
rers anys. D’altra banda, aquells 
que havien restat aquí fent nego-
cis amb ultramar o creant alguna 
indústria també disposaven d’una 
bona situació econòmica com a 
resultat de la revolució industrial, 
la influència de la qual va arribar, 

amb més o menys intensitat, a tots 
els indrets del país.

• L’eclosió de l’arquitectura d’autor. 

L’època de l’arquitectura popular 
tocava al seu final. Aquella forma 
de construir seguint uns costums 
ancestrals que s’havien prolongat a 
través de les generacions quedava 
fora d’ús. De fet, era una arquitectu-
ra amb unes característiques locals 
pròpies, que responia a les necessi-
tats dels seus habitants i presentava 
una imatge homogènia que infonia 
als carrers una senzillesa austera 
però amb cert encant. Les cases no 
eren el resultat d’un projecte previ 
sinó de la plasmació de la tradició, 
marcada pels tipus de materials 
disponibles i per la rutina establerta 
amb solucions estereotipades que 
havien conviscut des de l’antigor, 
sense cap frivolitat ni cap sorpresa. 
Els espais... les obertures... les teu-
lades... els ràfecs... els brancals... 
eren els de sempre. Els nous temps 
reclamaven una obertura de mires, 
una ullada a les noves tendències. 
S’imposava l’arquitectura d’autor. 
Els edificis requerien un estudi previ 
de com seria la casa. Era el criteri 
que imperava: crear un edifici amb 
una imatge moderna. S’afegia a 
aquesta idea, moltes vegades, el 
gest ostentós d’exhibir el poder ad-
quisitiu del propietari, mitjançant la 
construcció d’un edifici noble.

• La intervenció de bons professi-
onals de la construcció: mestres 
d’obres, arquitectes, constructors, 
ferrers, artesans de la fusta, del vi-
dre, ceramistes, etc. 
 
Vam tenir la sort d’aplegar una 
bona plèiade de mestres d’obres 
que van dignificar el seu ofici, per-
què tenien una formació sòlida, 
eren rigorosos en l’exercici de la 
seva professió i havien adquirit els 
conceptes de l’estètica. Me’ls ima-
gino uns homes rudes, molt exi-
gents en el treball, però extrema-
ment sensibles a la bellesa. Sense 
ells, aquestes construccions no 
haurien estat possibles. També 
van intervenir en la construcció, 
ampliació o reforma d’edificis sin-
gulars destinats a usos diferents 
als d’habitatge. El resultat va ser 
l’embelliment de la vila.
 
El poble oferia un conjunt harmò-
nic que mostrava, especialment 
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a les vies i rambles principals, 
una estampa admirable, perquè 
cada unitat aportava el seu valor a 
l’excel·lència global. De fet, la co-
missió que atorgava els permisos 
d’obres s’anomenava Comissió 
d’Ornato, o sigui, d’embelliment. 
El nom ja demostra quin era l’ob-
jectiu de l’Administració. Les es-
menes als projectes sovint feien 
rectificar un perfil (així anomena-
ven les façanes) per mantenir la 
simetria i la fidelitat a uns eixos, 
de manera que encara avui podem 
observar, en algunes cases, l’em-
marcament de finestres de forma 
figurada: el perímetre està definit 
però no hi ha obertura. 

Com eren aquestes cases? Trets 
característics de les cases senyo-
rials:

• S’ubicaven en carrers principals, 
bàsicament en el front marítim i en 
els eixos viaris importants.

• Estaven compostes de planta 
baixa i dos pisos. Algunes incor-
poraven una planta semisoterrània 
que requeria uns quants graons 
davant la porta d’accés, de ma-
nera que l’entrada adquiria un aire 
més solemne.

• Moltes tenien una eixida o jardí, 
especialment les situades davant 
del mar, concretament a les dues 
rambles (llavors anomenades de 
l’est i de l’oest) i les del carrer de 
Sant Pere, el carrer de la Vila (sector 
nord), el carrer de Sant Josep, etc.

• Responien a estils arquitectònics 
de l’època (neoclàssic, neogòtic, 
eclèctic, modernista, noucentista, 
etc.) o a una barreja d’ells. Moltes 
vegades estaven inspirades en 
models centreeuropeus o afran-
cesats. Potser la gràcia és que 
oferien una bona diversitat d’estils.

• Es donava molta importància a la 
façana, molt més que a qualsevol 
altre aspecte de l’edificació. Les 
façanes, la imatge exterior de la 
casa, estaven molt elaborades i es 
tenia especial cura en la definició 
dels detalls ornamentals. L’esque-
ma funcional estava sotmès a la 
imatge externa.

• Els materials emprats en els aca-
bats tenien molta durabilitat, de 
manera que les façanes no es de-
terioraven amb facilitat.

• El resultat final de l’obra millorava 
amb escreix els plànols presentats 
per demanar el permís de cons-
trucció.

La majoria d’aquests edificis ja 
han desaparegut, però n’hi ha al-
gun, sobretot els de propietat mu-
nicipal, que encara avui podem 
admirar. 

Can Garriga, 1887

La va fer construir el seu propieta-
ri, Enric Garriga. El mestre d’obres 
fou Josep Torras Mataró. La situ-

ació de l’edifici és excepcional, 
perquè està emplaçada davant del 
mar i presideix el passeig de Ver-
daguer per la banda de llevant. Va 
ser una casa senyorial, però avui 
és un edifici de propietat municipal 
destinat al Museu del Mar. 

Aquest edifici, del qual tenim di-
verses fotografies, serveix de 
model per ressaltar els trets més 
característics d’aquests tipus de 
construccions:

• Façana simètrica, amb tres eixos 
verticals.

• Jerarquia vertical i horitzontal.

• Frontó presidint la façana.

• Balustrada que amaga la coberta 
de teules.

• Ornamentació de la façana amb 
peces ceràmiques: cartel·les sota 
les lloses dels balcons, detalls so-
bre les finestres i sobre el frontó, 
etc.

• Socolada de pedra.

• Emmarcament perimetral simu-
lant pilars.

• Porta d’entrada treballada, rei-
xes, baranes... Sempre hi havia un 
portal destacable. Unes portes de 
fusta, treballades i massisses, tan-
caven arran de carrer i una vidriera 
sovint acolorida era l’accés a l’in-
terior de la casa.

• Plànols molt més simples que 
l’edifici acabat. Els detalls només 
s’intueixen; després els mestres 
d’obres, durant l’execució, esmer-
çaven les seves dots compositives 
en la resolució final.

• Interiors amb paviments de gres, 
arrambadors de ceràmica, sostres 
decorats, etc.

• Pati posterior, jardí romàntic, apla-
cats de rajola, reixes, flors. Un en-
cant.

Can Lluhí, 1900

És una casa ubicada en un dels car-
rers més comercials. Era propietat 
del mestre d’obres Joan Lluhí Ris-
sech, que la va construir l’any 1900. 

Com que la façana està protegida, 
presenta un bon aspecte extern. 
Als baixos hi ha una botiga d’ob-
jectes de regal.

Can Font, 1887

Aquesta casa va ser la residència 
de Nicolau Font i Maig, un dels 
americanos de més renom. La va 
construir el mestre d’obres Fèlix 
Torras i Mataró l’any 1877. Actu-
alment és de propietat municipal i 
s’ha restaurat i habilitat perquè es 
pugui visitar com a exemple d’ha-
bitatge propi d’un indià.

Façana lateral mar de Can Garriga. 
Procedència: arxiu particular 
de J. Soliguer. Autoria: Jordi Soliguer.

Façana de Can Lluhí. Procedència: 
SAMLM - Fons Martínez-Planas. Autoria: 
Emili Martínez, 1930 ca.

Façana de Can Font. Procedència: 
SAMLM - Fons Martínez-Planas. Autoria: 
Emili Martínez, 1930 ca. 

Santuari de Sant Pere del Bosc. 
Procedència: arxiu particular 
de J. Soliguer. Autoria: autor 
desconegut.
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Nicolau Font i Maig va ser un per-
sonatge que va promoure moltes 
construccions: des de la seva casa 
particular (aquesta de la fotografia, 
situada al carrer de Sant Carles) 
fins a l’edifici destinat a cavalleris-
ses del mateix carrer, i va reformar 
moltes altres cases. Però el parat-
ge més emblemàtic, al qual es va 
dedicar en cos i ànima, va ser Sant 
Pere del Bosc, una extensa finca 
que al llarg de la seva vida va anar 
ornant amb diverses construcci-
ons en què feia participar els mi-
llors artistes del moment.

Va restaurar l’edifici antic i va fer 
construir una casa per als maso-
vers i el capellà. Però la seva il·lu-
sió era dotar el poble d’un asil que 
acollís la gent gran que no tenia on 
anar a raure. Així ho va fer cons-
tar al testament. Ell no va poder 
veure-ho, ja que va morir l’abril de 
1908, però el seu llegat es va por-
tar a terme.

El seu hereu, Agustí Cabañas, un 
nebot que tampoc no tenia fills, el 
va sobreviure pocs anys i només 
va tenir temps de redactar els es-
tatuts del patronat del futur asil. 
Però la seva vídua, Francisca Sala 
i Parés, coneguda com Donya Pa-
quita, va lluitar per fer possible la 
voluntat de Nicolau Font. 

Les desavinences entre els com-
ponents del patronat a l’hora de 
definir el projecte van ser fre-
qüents. La proposta que va pre-
sentar l’arquitecte Bonaventura 
Conill i Montobbio, que pràctica-
ment treballava de franc, era es-
pectacular: un edifici esvelt amb 
una torre central semblant a la de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Els llargs desacords van anar 
retardant el projecte fins que es va 
prendre la decisió d’encarregar al 
mestre d’obres Valentí Soliguer i 
Pujol, home de confiança del com-
te i que per això era coneixedor 
de la finca, que adaptés els plà-
nols a un espai concret segons 
les determinacions del patronat. 
La construcció de l’asil encara va 
haver d’afrontar una vaga de pale-
tes l’any 1919, que s’allargà a l’any 
1920. Finalment es va inaugurar 
el 22 d’agost de 1922. Francisca 
Sala ja podia morir tranquil·la: ha-
via acomplert la voluntat de Nico-
lau Font i la comanda expressa del 
seu espòs.

La cúpula del Santíssim, ados-
sada a un lateral de l’església de 
Sant Romà, es va inaugurar el 23 
de juliol de 1916. Fou projectada 
per l’arquitecte Bonaventura Conill 
Montobbio i finançada per Narcís 
Gelats i Durall, un lloretenc esta-
blert a l’Havana que la va dedicar 
a la seva difunta esposa, Cristina 
Botet i Surís, també d’ascendèn-
cia lloretenca.

Aquesta construcció, d’estil mo-
dernista, ha esdevingut una imat-
ge emblemàtica del municipi. El 
mecenatge que la va fer possible 
i l’època en què es va executar 
la situen en el moment crucial de 
l’aventura d’Amèrica. Per això for-
ma part del relat històric de la vila.

Narcís Gelats va ser dels que van 
fer fortuna. A Cuba va fundar el 
Banco Gelats. No va tornar mai 
més, però sempre es va recordar 
del seu poble: no només va assu-
mir el cost de la construcció de la 
cúpula sinó que va delegar en els 
seus germans, que residien aquí, 
la gestió dels diners que anava 
enviant destinats a diverses obres 
filantròpiques. 

Can Saragossa, 1902

És un edifici ben conservat que 
acull les dependències municipals 
dels departaments de Cultura i 
Patrimoni. Al llarg de la seva exis-
tència, ha sofert diverses alteraci-
ons a causa dels diferents usos a 
què s’ha destinat: l’any 1902 es va 
construir com a habitatge residen-
cial de Narcís Saragossa i Amet-
ller —la construcció s’atribueix al 
mestre d’obres Joan Lluhí i Ris-
sech—, durant uns quants anys va 
passar a ser un hotel, i finalment el 
va adquirir l’Ajuntament. Les inter-
vencions arquitectòniques que s’hi 
han practicat han aconseguit man-
tenir-ne la imatge inicial i n’han mi-
llorat les prestacions estructurals. 
Presideix un gran parc que forma-
va part de la finca original.

Algunes de les cases desapare-
gudes han estat substituïdes per 
edificis de més alçada. Les seves 
imatges són un apunt breu del 
magnífic parc immobiliari que va 
mantenir Lloret fins als anys de 
l’eclosió del turisme de masses. 

Façana de Can Saragossa. Procedència: 
arxiu particular de J. Soliguer. Autoria: 
Alexandra Soliguer. 

Façana de Can Gelats. Procedència: 
SAMLM - Fons Martínez-Planas. Autoria: 
Emili Martínez, 1930 ca.

Façana de Can Llobet de Fornés. 
Procedència: SAMLM - Fons Josep Vilà. 
Autoria: Josep Vilà, 1930 ca.

La llista és molt més extensa; he 
escollit les més espectaculars.

Can Llobet de Fornés 
Any de construcció: 
1876
Promotor: 
Manuel Pujol i Llobet
Mestre d’obres: 
Joan Soliguer i Lluhí

Can Gelats 
Any de construcció: 
1908
Promotor: 
Joan Gelats i Durall
Arquitecte: 
Bonaventura Conill i Montobbio

Can Brugarolas
Any de construcció: 
1921
Promotor: 
Guillem Brugarolas
Arquitecte: 
Joaquim Bassegoda

Can Marlès
Any de construcció: 
1924
Promotor: 
germans Joan Baptista 
i Just Marlès i Vilarrodona
Arquitecte: 
Joan Roig

Can Durall
Any de construcció: 
1921
Promotor: 
Joan Durall i Llobet
Arquitecte: 
[sense dades]

Vil·la Loreto
Any de construcció: 
1917
Promotor: 
Pere Mataró i Mataró
Mestre d’obres: 
Valentí Soliguer i Pujol



Façana de Villa Loreto. Procedència: 
SAMLM - Fons Xifra - Beneito. Autoria: 
Ernest Xifra i J. Beneito, 1920 ca.

Façanes de Can Brugarolas i Can Marlès. 
Procedència: SAMLM - Fons Martínez-
Planas. Autoria: Emili Martínez, 1930 ca. 

Façana de Can Durall. Procedència: 
SAMLM - Fons Martínez-Planas. Autoria: 
Emili Martínez, 1930 ca.

Casa Egípcia

Any de construcció:
1882-1885
Promotor:
Agustí Pujol i Conill
Arquitecte:
Josep Vilaseca i Casanovas

És l’edifici que queda a la part 
dreta de la fotografia. Val la pena 
esmentar alguns detalls significa-
tius d’aquesta edificació i del seu 
propietari original.

Agustí Pujol era un industrial taper. 
Tenia la fàbrica de taps Germans 
Pujol, però també tenia molts altres 
negocis i vivia a Barcelona. No obs-
tant això, era un lloretenc preocu-
pat pel seu poble. L’any 1878, mo-
tivat per la necessitat de construir 
un pont a la riera, va proporcionar 
a l’ajuntament diversos projectes 
de forma gratuïta. També va fer 
redactar, sempre de forma altruista, 
un projecte d’ordenació urbanística 
que traçava nous carrers. Per cons-
truir casa seva, va portar un dels mi-
llors arquitectes del moment, Josep 
Vilaseca i Casanovas, catedràtic de 

dibuix de l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona i amic i col·laborador de 
Lluís Domènech i Montaner. És l’au-
tor de l’Arc de Triomf de Barcelona 
i d’altres edificacions rellevants de 
la ciutat comtal. Va ser un innova-
dor en l’adopció de trets propis de 
l’arquitectura orientalista, i la Casa 
Egípcia n’és un bon exemple. No 
disposem de gaires fotografies per 
poder corroborar-ho, però en les 
que tenim ja s’intueix aquest estil; 
d’aquí el nom que la gent va donar 
a l’edifici. Sembla que els acabats 
interiors eren espectaculars. La 
construcció la va portar a terme 
la nissaga Soliguer, ja que hi havia 
una estreta relació familiar: Joan 
Soliguer i Lluhí estava casat amb 
Isabel Pujol i Sala, germana del 
pare d’Agustí Pujol.

Fins aquí, un cop d’ull als nos-
tres carrers en un temps i unes 
circumstàncies que queden guar-
dades en la memòria històrica a 
través de les fotografies, gràcies 
a les quals podem contemplar una 
manera de fer pròpia, originada 
de forma directa o indirecta per 
l’aventura d’Amèrica. 

Com a construcció dels indians ens 
queda encara el cementiri, que acull 
les tombes extraordinàries d’aquells 
que van voler continuar manifestant 

la seva preeminència social i eco-
nòmica després de la mort. Però la 
seva dimensió i importància artísti-
ca requereixen un article a part.

Processó de Santa Cristina passant per 
davant de la Casa Egípcia. Procedència: 
SAMLM - Fons J. B. Gallissà. Autoria: 
Joan Baptista Gallissà, 1920 ca. 


