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Estudi històric i arquitectònic de Cal Fusteret 

Aquest document respon a l’acord de la Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica del 
14.12.2020. El document suposa una ampliació de la informació ja aportada en els projectes de 
rehabilitació de cal Fusteret presentats entre els anys 1999 i el 2005 (Fases 1, 2 i 3).  

Antecedents històrics: formació del barri de la Rectoria 

L’origen de cal Fusteret va lligat al del barri de la Rectoria a inicis del s.XIX, ja que anteriorment  
al costat de l’església vella només havia la casa rectoral en despoblat. Les masies més properes 
eren les de Can Grau del Coll i Can Vendrell a uns 300m arran del camí ral, i el Mas Glassat, a 
uns 500m vora el camí de les Planes.  

El barri de la Rectoria a finals del s.XIX (arxiu CEC) 

Va ser arrel de la inseguretat del període previ a les guerres carlines (la guerra dels 
“Malcontents”del 1827, guerrillers i bandolers) el que va portar al rector Ramon Cerdà a 
sol·licitar l’any 1828 permís al bisbat per parcel·lar una mujada de terra a l’entorn de l’església 
amb la finalitat de construir-hi cases que li donessin més protecció, i alguns ingressos (censos). 
Va ser llavors quan va subdividir una peça de terreny rocós (de mala qualitat agrícola) situada a 
banda i banda del camí de l’església en 3 parcel·les d’uns 1.300, 2.300 i 2.500m2 cadascuna. 
Les dues primeres les va establir respectivament a Mariano Petit (inicialment cal Marianet, ara 
cal Gaietano i ca la Filomena) i a Anton Ros (inicialment cal Fuster, ara cal Fusteret i cal Xanco), 
i la 3ª la va subdividir en 3 unitats d’uns 800m2 cadascuna que va establir a Anton Ros, 
Cristòfol Ros i Josep Vendrell. Aquestes 3 unitats van conformar el conjunt de cases de cos que 
actualment hi ha al carrer Sant Cristòfol, un dels més antics de Begues. Els propietaris 
d’aquestes darreres 3 unitats van construir 3 cases adossades el primer (cases 1-3-5), dues el 
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segon (nº7-9) i dues el tercer (nº13, cal Traginer). La nº 11, pertanyent al segon, va romandre 
sense edificar ocupada per un cobert fins inicis del s.XXI.     

Construcció i creixement de cal Fusteret 

Malgrat que com hem dit el rector va sol·licitar el permís de parcel·lació l’any 1828, a les 
llibretes de compliment pasqual dels anys 1826 i 27 (AHPB UC-33B, a sota) consta que el 
matrimoni format per l’Anton Ros i la Madrona ja vivien a la casa del Fuster del barri de la 
Rectoria aquells anys, pel que probablement la part més antiga de la casa és d’aquella data. 
Lliga amb aquesta dada que  el 8 de desembre del 1825 el mateix rector Ramon Serdà va casar 
a aquella jove parella (AHPB, UC-18B), pel que si suposem que un cop casats es van establir a la 
seva vivenda allò va tenir lloc el desembre del 1825. De fet, la Madrona Romagosa amb qui es 
casaria l’Anton Ros consta l’any abans convivint amb el mateix rector Ramon Serdà, pel que 
sembla un matrimoni acordat en màxima instancia. Tanmateix, durant les obres de 
rehabilitació de cal Fusteret es va localitzar un rajol en un envà del pis amb la data gravada 
abans de coure’l del 1825, indicador de l’any en que es van fer aquells rajols, cosa que 
coincideix perfectament amb l’abans exposat.  

  
Llibretes de compliment pasqual dels anys 1826 i 1827 (AHPB, UC-33B) 

D’altra banda, al desmuntar la coberta es van trobar 2 teules amb dates gravades (també 
abans de coure-les) del juliol i agost del 1829, i 2 rajols a sota les teules pintades amb un 
rombe i la inscripció de “1830” i “casa d’Anton Ros”. Aquesta data i inscripció coincideixen 
amb la observada en un altre rajol sota les teules de cal Xanco (Foto...), que com veurem més 
endavant és el cos adossat a la façana posterior de cal Fusteret destinat al masover (en Pau 
Viñas, conegut per Xanco). Gràcies a aquestes troballes i al repicat d’alguns paraments dut a 
terme durant la rehabilitació hem pogut detectar i interpretar la seqüència constructiva de la 
masia.  
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Rajol datat “1830” i “casa d’Anton Ros” sota la coberta de la casa del masover i teula amb la 
data del 1829 

      
Carreus cantoners interiors de cal Fusteret que limiten amb cal Xanco 

Així, les evidències arquitectòniques (veure les fotos dels carreus cantoners de cal Fusteret) 
demostren que malgrat exteriorment no ho sembla, el cos de cal Xanco és de construcció 
posterior a cal Fusteret, pel que atès que també té la data del 1830 sota el teulat pensem que 
aquesta és la data de construcció d’aquest segon cos, mentre que el primer cos seria del 1825. 
Certament l’aspecte general de la masia enganya, doncs el que semblaria una masia clàssica de 
3 cossos amb coberta a dues vessants i una dimensió en planta d’uns 14m d’amplada per 11m 
de profunditat, en realitat inicialment només feia 14m per 6 m de profunditat (5m de la 
llargada de les bigues més els dos murs de 0,5m). Quan 5 anys després es va construir aquest 
2n cos adossat per darrera al primer, es van unificar fent una nova coberta que justifica la 
localització de teules datades del 1829 sobre cal Fusteret, i que donaria al conjunt la imatge 
clàssica de moltes masies amb teulada a dues vessants i carener perpendicular a la façana.   

Però en realitat la primera construcció seria probablement idèntica a la masia de ca l’Agustí 
situada al barri de Campamar (veure més endavant), que amb una amplada de façana de 15m 
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està formada per un sol cos d’uns 6m de profunditat, el qual en haver estat construït amb la 
paret posterior alineada amb el Camí ral ja no es va poder ampliar per darrera, sinó que ho va 
fer adossada en un lateral (fotos).  

    

  Ca l’Agustí, coetània i estructuralment molt 
similar al cal Fusteret original. Amb la façana posterior alineada amb el Camí ral no va poder 
créixer per darrera, pel que conserva la profunditat d’un cos de 6 m.  

Pel que fa a la distribució interna de cal Fusteret (inicialment destinada a la vivenda i taller de 
fuster) segueix la distribució clàssica de les masies de 3 cossos amb 3 peces simètriques a dalt i 
a baix: vestíbul central amb el menjador i la cuina als laterals de la planta baixa, una sala 
central amb 2 habitacions laterals al pis de cara a façana, i un espai de golfes sobre la sala). 
Normalment la distribució clàssica en 3 cossos obeeix a que estan separats pels 2 murs de 
càrrega interns que aguanten les bigues de cada cos disposades paral·lelament a la façana, 
però a cal Fusteret les bigues estan en posició perpendicular a la mateixa perquè recolzen en 
els dos murs perimetrals de la primera construcció, i per tant les 3 sales internes cal que 
estiguin separades per murs de càrrega. Tot i així n’hi ha un que separa el vestíbul del 
menjador, mentre que la separació entre el vestíbul i l’escala està formada pels dos envans 
que tanquen el cos de l’escala. Sorprenentment l’accés original d’aquesta escala tenia lloc des 
de la cuina, no pas des del vestíbul com és l’habitual, cosa que podria obeir a la voluntat de 
separar el taller de fuster de les peces privades de la vivenda. Tanmateix també té accés per la 
cuina la masia de Cal Ros, on no ens consta que hagués cap taller de fuster, pel que podria ser 
un costum local, potser per a millorar la seguretat durant el període inestable en que van ser 
construïdes. En definitiva doncs, la disposició de les peces en 3 cossos simètrics de cal Fusteret 
sembla obeir més al costum de seguir l’estil tradicional que a una resposta a les necessitats 
estructurals.             
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En canvi, l’interior de cal Xanco no seguia la distribució de 3 cossos sinó que tenia peces més 
petites i nombroses: 5 a la planta baixa, 5 al pis i 2 a les golfes. Tanmateix, 2 de les peces del 
pis de cal Xanco inicialment només eren utilitzables i accessibles des de cal Fusteret a través 
d’una porta oberta a la sala. Durant molts anys hi ha hagut una porta que comunicava els 
vestíbuls de les dues cases i una altra que comunicava les golfes. Cal indicar tanmateix que és 
possible que quan funcionava de masoveria el nombre de peces fos menor com suggereixen 
algun indicis observats: un vestíbul petit separat per un mur de càrrega de la cuina-menjador 
(probablement separats amb la reforma dels anys 30), i a l’altre costat de l’escala (tancada 
entre envans), el que sempre hem conegut com dues habitacions de la planta baixa havien 
allotjat el celler i estable. També en fotografies antigues dels anys 20  (Foto...) s’observa que al 
pis només 3 finestres i un balcó (enlloc de les 2 finestres i 2 balcons existents als anys 50), 
mentre que a la planta baixa només havia la porta (la finestra de la cuina donava al sud-oest, 
on havia el patí interior que donava a la cort i els galliners) i una petita obertura a l’estable.   

A aquests dos cossos o vivendes s’hi van adossar diversos cossos auxiliars d’una sola planta, un 
porxo probablement destinat a guardar el carro al costat sud-oest de la façana de cal Fusteret, 
i diversos cossos destinats a cobrir les necessitats de la masoveria als costats laterals d’aquella: 
els cups i la premsa al costat nord-est, i la cort i els galliners al costat sud-oest. Molt pocs anys 
després de construït el cos de cal Xanco, sobre el cos dels cups i la premsa es va construir un 
petit habitatge amb la façana orientada al sud-est i a la que s’accedia per una porta oberta al 
pis i que deuria ser accessible des d’una escala exterior (foto...). Probablement aquesta nova 
construcció es va fer l’any 1833, ja que a la llibreta de Compliment Pasqual d’aquell any ja 
consta que la casa del Fuster havia 2 apartaments. Per les dades que hem pogut recollir, 
aquest segon “apartament” s’arrendava a menestrals (ens consta un fabricant de moles, de les 
quals s’han trobat restes a l’exterior). També ens consta per informacions orals dels veïns 
(Josep Pañella com.pers.) que la premsa era d’ús comunitari pel barri.  

    
A l’esquerra llibreta de compliment pasqual de l’any 1833, on apareixen els dos apartaments 
de cal Fuster (AHPB, UC 33B). A la dreta llibreta de la Iguala Mèdica del l’any 1926, on ja 
apareix el mot de “Fusteret” com a domicili del propietari Josep Ros Amat (Arxiu part Assuncion 
Campamà).  

D’acord amb tota aquesta nova informació, pensem que la petició del permís sol·licitat pel 
rector Ramon Serdà al bisbat feta l’any 1828 (posterior a la construcció de cal Fusteret), va ser 
influïda per l’incentiu aportat per la primera construcció i la necessitat de disposar 
d’autorització per a dur a terme un creixement urbanístic més important. De fet, l’autorització 
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del bisbat (també per cal Fusteret) no va arribar fins el 20.2.1830 (segons escriptura 1907), any 
a partir del qual es van construir totes les altres cases del barri.    

  
Croquis hipotètic de diferents moments de l’evolució constructiva de cal Fusteret durant el 
s.XIX. 1: cal Fusteret amb la masoveria, porxo i cups; 2: ídem amb el cos de la premsa; 3-4: 
ídem amb la vivenda pel menestral sobre la premsa; 5: cal Xanco als anys 1920.   

       
A l’esquerra els 2 cups localitzats, i a la dreta el xupet i una mola, actualment restaurats in situ. 

  
Dues imatges de cal Xanco amb la masoveria funcional cap el 1920-25.  
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Dues imatges de la façana del cos de la premsa durant les obres de rehabilitació, amb la porta 
del pis i finestres de diferents moments.  

    
Evolució constructiva del cos de la premsa observada en els paraments (veure croquis a llapis). 
El cos ha tingut dos recrescuts. Els contraforts es deurien fer amb el 2n.   

Croquis de cal Fusteret i cal Xanco als anys 30 del s.XIX. En rosat i murs plens la casa inicial de 
cal Fusteret (1825), en verd i murs barrats la casa de cal Xanco (1830) i sense barrar els cossos 
auxiliars corresponents.   



8 
 

La descripció anterior de cal Fusteret abasta el període en que la masia estava ocupada per 
menestrals (el fuster i un arrendat) i el masover, període que abasta tot el segle XIX i l’inici del 
s.XX, fins l’any 1907. Sembla que les morts successives dels dos sogres (Antonio Ros i 
Margarida Amat amb 65 i 60 anys) els anys 1896 i 97, seguida de la mort de 3 dels seus 5 fills 
(Antonio i Jaume de 3 i 7 anys i un 3er indeterminat, potser la Magdalena nascuda el 1902) els 
anys 1901 i 03, van neguitejar la Magdalena Artigas, muller de Josep Ros Amat, i va decidir a 
marxar d’aquella casa (Glòria Surribas com.pers.). Certament, l’any 1904 can Romagosa va 
establir per cens una peça de terra al Camí Ral 42 (ara carrer Major 50) al seu marit Josep Ros 
Amat per a construir-hi una casa (Medina 2004), on l’any 1905 va marxar a viure amb la seva 
esposa i els seus fills, tot instal·lant allà el nou taller de fuster. De ben segur que el fet que el 
centre urbà estigués en fort creixement i amb gran activitat els va fer la vida més còmode i el 
negoci més rendible.  

 Josep Ros Amat “Fusteret” (a la dreta) i Josep Ros Artigas al nou taller del carrer Major (Guia 
oficial de San Feliu de Llobregat y su partido. Guias Catalonia 1927) 

A cal Fusteret però hi va seguir vivint el seu germà Cristòfol, que era pagès. Com dèiem abans, 
la mort dels seus avis quan encara no eren massa grans (amb 65 i 60 anys) i amb tan sols un 
any de diferencia (anys 1896 i 97) els va agafar sense haver fet testament, pel que va caldre fer 
un inventari i repartiment dels seus bens (4 cases a la Rectoria) davant notari, com queda 
reflectit a l’escriptura del 28.10.1907. La masia de cal Fusteret (i la casa nº1 del carrer 
St.Cristòfol) va ser atorgada al Josep, el germà gran, pel que el Cristòfol (que es va quedar amb 
les cases 2 i 3 del carrer St. Cristòfol), que tot just s’havia casat uns mesos abans amb la Carme 
Oller Romagosa, deuria abandonar la casa, no sabem si per a establir-se al carrer St. Cristòfol o 
al barri Campamar, on ens consta que va morir l’any 1951.  

Resumint doncs, de les 5 generacions de fusters de la família Ros, les 3 primeres van exercir al 
taller de cal Fusteret de la Rectoria, i les dues darreres al carrer Major (la 3ª va fer el trasllat): 

1-Anton Ros Mas (1796-1868), fuster, fill de Ramon Ros Castany, pagès, i Caterina Mas Milà, 
casat el 8.12.1825 amb Madrona Romagosa Térmens. S’estableix a la Rectoria on construeix 
cal Fusteret, cal Xanco i l’apartament de la premsa. 

2-Anton Ros Romagosa (1831-1896), fuster, casat el 4.5.1889 amb Margarita Amat Ros. 
3-Josep Ros Amat (1864-1949), fuster, casat el 11.2.1892 amb Magdalena Artigas Mas. Sembla 
que la baixa estatura d’aquest és la que va originar el diminutiu de “Fusteret” (abans era cal 
Fuster). També fou ell el darrer que hi va viure i treballar de fuster fins que va marxar al poble. 
Reforma totalment primer cal Fusteret i després cal Xanco, destinant les 6 casetes resultants al 
lloguer d’estiuejants.   
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4-Josep Ros Artigas (1894-1976), fuster amb el taller al carrer Major, casat el 18.2.1922 amb 
Josefa Mas Vendrell. Sens dubte deuria participar en la reforma de cal Xanco. 
5-Joan Ros Mas (1928-2016), fuster amb el taller al carrer Major, casat el 6.10.1957 amb Glòria 
Surribas Viñas. En no tenir descendència l’any 1999 ven cal Fusteret als seus llogaters. 

La transformació en cases d’estiueig 

En marxar en Cristòfol Ros i deixar cal Fusteret deshabitat (probablement a finals del 1907), en 
Josep Ros Amat va aprofitar per a reformar-la i modernitzar-la per tal de facilitar-ne el lloguer 
als primers estiuejants, doncs en aquella època encara no havia segones residències ni torretes 
construïdes específicament per a aquells (Fierro en premsa). Quan ho va fer va aprofitar per 
ampliar la oferta amb la construcció de dues vivendes adossades més: un nou habitatge en 
l’espai que ocupava el porxo pel carro a l’esquerra, i un altre a la dreta arran del carrer 
Rectoria (ampliant i reformant el petit habitatge cantoner sobre la premsa que anteriorment 
havia llogat a algun menestral), habitatge que va dotar de la terrassa encara existent. També 
va modernitzar la tanca (amb pilars d’estil noucentista i fusteria motllurada) i les façanes 
d’aquestes 3 vivendes, dotant-les d’un revestiment de sorra i calç de color ocre amb 
emmarcats i enfaixats blancs. Igualment va modernitzar els interiors, especialment de la casa 
gran. En definitiva, va fer el possible per a eliminar tot vestigi de rusticitat intern i extern. 
Desconeixem exactament quan es van fer aquestes obres, però per les fotografies existents 
calculem que va ser entre els anys 1913 i 17. Feta aquesta reforma, va llogar les 3 vivendes als 
estiuejants tot mantenint al costat del darrera la masoveria de cal Xanco amb els seus cossos 
auxiliars.   

   
Cal Fusteret abans (1905-10) i després (1915-17) de la construcció de les casetes d’estiueig. 

    
Dues imatges de cal Fusteret als anys 1917-18, amb les 3 cases per llogar a estiuejants. 
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En rosa la casa original amb lleus reformes, en verd la masoveria i en groc les dues cases noves 
construïdes per els estiuejants als voltants del 1915. 

        
Amb la construcció de la nova església del poble la Rectoria perd molta vida. A la dreta el pou i 
l’hort situat davant les “casetes del Fusteret” nº 1 i 2 del carrer St Cristòfol als anys 20 (arxiu 
CEB i Pinyol).  

La història agrícola i menestral de la masia va finir definitivament quan el desembre del 1930 el 
masover Pau Viñas Romagosa (Xanco) va quedar viudo per la mort de la seva esposa Rafela 
Vendrell Surriba. Com que ja era gran, per a no deixar-lo tot sol a la casa en aquell barri que 
s’havia quedat petit i apartat, els seus fills se’l van emportar amb ells al poble (Pere Viñas com 
pers.). De fet aquell mateix any s’havia inaugurat una nova església al centre del poble, pel que 
l’església vella de la Rectoria va deixar de tenir culte i rector, amb la qual cosa el barri va 
perdre gran part de la seva activitat social. Fou llavors que en quedar lliure la masoveria de cal 
Xanco, el Fusteret va aprofitar per fer una nova reforma per a destinar-la també al lloguer 
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d’estiuejants: a part de modernitzar la vivenda del masover, va transformar els cossos auxiliars 
on havia la cort i els galliners en una segona vivenda, i com que el recinte on havia els cups i la 
premsa també van quedar lliures, va aprofitar per a reformar-los i unir-los a l’antic celler de cal 
Xanco, obtenint així l’espai necessari per a encabir-hi una tercera vivenda per llogar, que 
sumades a les 3 ja existents va permetre assolir l’any 1931 el total de 6 vivendes que encara hi 
ha en l’actualitat.   

Atès que el pou existent davant cal Fusteret era insuficient per a abastir 6 famílies a l’estiu, va 
aprofitar que en ser propietari també de les cases nº1 i 2 del carrer St. Cristòfol davant les 
quals havia un altre pou amb els seus horts (Inventari divisió propietat 1907), va aprofitar per a 
repartir el consum d’aigua de les 8 famílies d’estiuejants entre els dos pous (4 per cada pou), 
subdividint i transformar alhora els diversos horts de forma que cada casa tingués un jardí. Cal 
esmentar que també va ser als anys 20 que el pagès que vivia al nº 1 del carrer St Cristòfol (el 
campaner Vendrell) va marxar a viure a la nova torreta noucentista ara anomenada cal 
Campaner (davant la Creu de Terme) quan va morir el veí malalt que vivia al nº3 i a qui cuidava 
(en Clavé, propietari de la nova casa que els seus familiars van regalar al Campaner en 
gratitud), pel que va poder aprofitar per a reestructurar i reformar les 8 propietats per a 
destinar-les als estiuejants, un pròsper negoci que a l’estiu complementaria la feina de fuster.   

   
A l’esquerra dues imatges dels anys 30 on es veu la nova casa construïda cap a l’any 1931 
sobre els cossos auxiliars de cal Xanco. A la dreta als anys 40, amb cal Xanco reformat. 

En verd i blau la transformació de la masoveria en 3 cases més d’estiueig feta cap el 1931. En 
lila l’antic espai de la cort (sense ús ni transformació).  
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Dues imatges dels anys 60, amb totes les façanes emblanquinades, tant de cal Fusteret com de 
cal Xanco. 

Davallada i crisi de manteniment 

Als anys 50 les façanes de tot el conjunt van ser emblanquinades, costum que es va mantenir 
fins els anys 70. Cal dir que la inversió pel manteniment del conjunt (cobertes, 
emblanquinats...) va caure en picat a partir de la mort del penúltim propietari l’any 1976 (en 
Josep Ros Artigas), fins el punt que dues de les cases (ent. 2 i 3) es van deixar de llogar l’any 
1988, quan al vendre’s la casa nº1 del carrer St.Cristòfol (on havia el pou que les 
subministrava) es van quedar sense accés a l’aigua. Atès que la xarxa d’aigua potable ja 
passava pel mig del carrer arran de la façana de totes dues, no hauria costat gaire fer una 
petita inversió a l’efecte, però es va preferir no llogar-les. Tanmateix, en les 4 cases encara 
llogades l’estat de les cobertes es va degradar fins assolir nivells crítics (als anys 90 va caldre 
apuntalar algunes bigues tant a cal Fusteret com a cal Xanco), i alhora totes elles tenien grans 
mancances per manca de connexió a les xarxes d’aigua potable i de clavegueres malgrat totes 
dues passaven pel mateix carrer.     

   
Bigues del teulat apuntalades l’any 1999 (esquerra cal Xanco, dreta cal Fusteret) 

A finals del s.XX, tant a Begues com al barri de la Rectoria com a cal Fusteret hi ha una nova 
transformació: les segones residències passen poc a poc a esdevenir primeres residències. En 
el cas de cal Fusteret, el canvi s’inicia l’any 1991 a cal Xanco, on un dels estiuejants a qui 
llogava la casa des de l’any 1961 passa a residir-hi de forma permanent. Uns anys després, 
l’any 1997, el darrer propietari (descendent directe de l’Anton Ros a qui el rector la va establir 
més de 160 anys abans ) decideix vendre tota la finca en ser incapaç de mantenir-la (ja era 
gran) i no tenir descendència. 
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Imatge de cal Fusteret a finals dels anys 90, en un estat d’abandonament evident. 

El projecte de rehabilitació 

Atès que just l’any anterior (1996) s’havia aprovat provisionalment el PGOB en el qual cal 
Fusteret formava part de la relació d’edificacions i àmbits d’interès en sòl urbà, l’any 1997 els 
llogaters interessats en la compra van exposar el seu avantprojecte a l’ajuntament, el qual 
després de celebrar a l’efecte la primera reunió de la Comissió de Manteniment del Patrimoni i 
Estètica acordà donar llum verda a la rehabilitació amb diverses condicions: bàsicament evitar 
la divisió de la finca mitjançant la creació d’una comunitat de propietaris, i elaborar un 
projecte de rehabilitació conjunt que havia d’aprovar l’ajuntament (informe arquitecte 
municipal 20.5.1998).  

Alçats de Cal Xanco continguts al PGOB del 1997. No hi ha alçat de Cal Fusteret. 

Feta la divisió horitzontal de la finca i assolida l’any 1999 la compra de la mateixa entre varis 
dels antics estiuejants, es constituí la Comunitat de Propietaris de cal Fusteret, la qual 
encarregà i presentà el projecte de rehabilitació. Aquest es va programar per fases atès el cost 
i envergadura de les obres a fer per a adaptar una construcció vella, rudimentària, en mal estat 
i amb grans mancances a les necessitats actuals pels habitatges permanents. Tanmateix, la 
divisió horitzontal de la finca entre les 6 vivendes havia estat redefinida per tal que fos més 
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simple, pràctica i natural, doncs en haver-se fet la preexistent de forma adaptativa a les 
necessitats de cada moment, tenia una distribució tan caòtica que comportava dificultats de 
manteniment i perjudicis als veïns (veure plànol comparatiu). Aquest canvi va comportar que 
algunes vivendes es quedessin sense bany (la 1 i la 2) o sense escala per a accedir al pis (la 3), i 
per tant, que hagi calgut encabir aquestes peces de bell nou, afectant de retruc les 
preexistents.        

 

                          
Mostra del canvi de distribució de la façana de cal Xanco resultant de la divisió de la propietat 
prèvia a la compravenda (a dalt preexistent, a sota l’aprovada el 1999). En vermell nº entitats.  

Distribució final en planta del projecte de rehabilitació del 1999 (actualitzat). 

El gruix de la rehabilitació va tenir lloc entre els anys 2000 i 2005. Actualment 4 de les 6 
vivendes són de residència permanent, i una 5ª funciona com a 2ª residència. La 6ª vivenda 
està desocupada pendent de rehabilitació (l’any 2000 només es va rehabilitar la part 
estructural). Aprofitant un canvi de propietari d’aquesta darrera vivenda, el 18.5.2020 es va 
visar i presentar un projecte parcial a l’efecte, atès que el global havia caducat, aprofitant per 
fer petits canvis respecte l’anterior. Aquest projecte preveu tant executar la rehabilitació 
d’aquesta 6ª vivenda com executar la rehabilitació de la tanca que havia quedat pendent per 
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desacord entre l’ajuntament i la propietat. Atenent a l’acord de la darrera Comissió de 
Patrimoni que va tractar d’aquest projecte amb data de 14.12.2020 (la 5ª en la que s’ha tractat 
el projecte de cal Fusteret), s’ha elaborat aquest Estudi històric-arquitectònic de cal Fusteret, 
el qual té per finalitat justificar documentalment el perquè de la opció escollida per a 
rehabilitar les façanes i la tanca, és a dir, els elements visibles externament d’aquest conjunt 
arquitectònic. Feta la descripció històrica, tot seguit entrem en l’exposició detallada dels 
criteris adoptats en el projecte de rehabilitació. 

Opcions de rehabilitació                                             

Com ja hem vist en el recull històric, a grans trets el conjunt de cal Fusteret ha passat per 2 
períodes molt diferenciats (tot i que amb un període de solapament d’uns 15 anys, aprox. 
entre el 1915 i el 30): el període d’habitatge menestral i agrícola del s.XIX, que va definir 
l’arquitectura tradicional de les primeres 3 vivendes (1825-1930), i el període d’habitatge 
temporal d’estiueig ja entrat el s.XX (1915-1999), que va implicar la transformació 
arquitectònica del conjunt inicial.                      

Alhora de decidir quin model es volia seguir per a la rehabilitació, la Comunitat de Propietaris 
va optar per la recuperació del primer període, és a dir, el de l’arquitectura tradicional pròpia 
del s.XIX durant el qual es va construir cal Fusteret. Cal remarcar que el tema va molt més enllà 
del barri de la Rectoria, ja que l’aspecte tradicional de les construccions beguetanes s’està 
perdent en favor de la construccions noves, no només perquè amb el temps aquestes han 
esdevingut clarament majoritàries, sinó també perquè les poques cases antigues que queden 
es van transformant i modernitzant progressivament, de forma que el poble està perdent el 
seu caràcter rural original.  

D’acord doncs amb aquesta decisió, el projecte es va elaborar seguint el model tradicional. 
Aquest model es va seguir tant de cara a l’exterior (tractament de les façanes i de les tanques) 
com a l’interior, mantenint bona part de l’estructura, distribució i obertures originals, amb les 
adaptacions mínimes necessàries. D’acord amb aquesta filosofia, sempre que ha estat possible 
s’han mantingut i recuperat els forjats, els antics embigats vistos, la fusteria preexistent 
(portes, finestres, armaris, baranes de les escales, etc), els elements antics de les cuines (com 
les piques, llars de foc, forns, etc.), els armaris encastats que havien estat tapiats, els 
paviments del pis (a la planta sovint ha calgut refer-los), les escales, i fins i tot s’han restaurat 
els dos cups i xupets localitzats. A més, tots els elements nous s’han fet seguint l’estil i 
materials tradicionals.      

A nivell exterior s’han mantingut les teules originals, els ràfecs, els baixants i tortugades 
ceràmics, els emmarcats de les finestres i portes (sovint amb sardinell), els balcons amb les 
baranes originals de ferro forjat, etc., i quan han calgut noves obertures s’han fet seguint l’estil 
tradicional, dotant-les també de la fusteria tradicional: finestres amb quarterons i porticons 
interiors, i portes amb vidrieres seguint l’estil tradicional local, tot encarregat als fusters locals 
que coneixien la tècnica i costum. Finalment i pel que fa als revestiments i les tanques, abans 
d’entrar en matèria (que de fet és l’objecte principal d’aquest document), cal indicar que atès 
que la darrera casa construïda l’any 1931 no es va fer amb la tècnica tradicional (murs de 
pedra i morter pobre de sorra local i calç que s’havia aplicat en les altres 5), sinó que es va fer 
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amb maons ceràmics, no era possible aplicar el criteri escollit de forma homogènia al conjunt. 
Arrel d’aquest fet es va decidir aplicar dos tractaments diferents, un amb pedra parcialment 
vista amb esquerdejat de junta plena (entitats 1, 2, 3 i 4), i l’altra amb un revestiment total 
(ent. 5 i 6), mantenint però un mateix to en els arrebossats i esquerdejats per tal de lligar el 
conjunt.         

1ªpart: els revestiments 

El revestiment tradicional local 

Un tema molt polèmic és la moda de deixar les façanes de les cases antigues amb la pedra 
totalment vista, estil que podríem dir que fa unes dècades que s’aplica sistemàticament en els 
pobles dels Pirineu però també en molts pobles d’àmbit mediterrani (Tossa per posar un 
exemple), i tant quan es rehabiliten cases antigues com quan se’n construeixen de noves (al 
Pirineu és habitual fer-les d’obra i després folrar-les amb pedra). Aquest abús ha fet que entre 
el mon tècnic s’hagi criticar obertament amb tota la raó, doncs si per un costat s’està alterant i 
falsejant l’aspecte tradicional que tenien aquests petits nuclis urbans, en les noves 
construccions l’estil és tan fals com hipòcrita. De fet, l’errònia adaptació de les cases velles a 
aquesta moda junt amb la construcció de cases noves amb el mateix estil, fan que de vegades 
no es pugui diferenciar una casa del s.XVI respecte una del XXI. Tanmateix, en molts d’aquests 
pobles aquesta és una tècnica d’obligada aplicació per la normativa local, l’objectiu final de la 
qual és atraure turisme. No volem entrar aquí en el que es fa en altres llocs, però sí que volem 
deixar clar que no compartim aquest criteri.  

Tanmateix, com a estudiosos de la història i del patrimoni local ens hem estat documentant 
durant més de 30 anys al respecte, i és a través d’aquesta documentació que ens hem format 
el nostre criteri, el criteri que defensem. Perquè si passem a l’altre extrem, en les darreres 
dècades hem vist a Begues mateix i amb els nostres propis ulls (fins i tot tenim fotografies 
pròpies que havíem fet abans de la reforma) que algunes masies que fins fa poc encara 
conservaven íntegrament el seu revestiment tradicional, l’han perdut de sobte sota una capa 
uniforme d’arrebossat modern (pintat o no) que les ha fet perdre bona part del seu caràcter i 
interès històric i arquitectònic: em refereixo a masies tan antigues com la de can Figueres 
(s.XIV), o masies tant properes físicament i cronològicament a cal Fusteret com cal Gaietano i 
cal Traginer, per posar només alguns exemples. Si a cal Fusteret en aquell moment no 
haguéssim optat per la opció tradicional, aquest revestiment hauria desaparegut del barri ja 
que tots els altres ja havien estat arrebossats (posteriorment es va aplicar al nº1 del c. 
St.Cristòfol). Per tant, no tenim cap interès en aplicar una determinada tècnica per exclusiu 
gust personal, sinó perquè és la que s’aplicava de forma tradicional, de la qual cada cop en 
resten menys testimonis. Atès que l’aplicació d’aquesta tècnica no solament està en regressió, 
sinó que en cas de no aplicar-se en les futures rehabilitacions suposaria la pèrdua total de la 
imatge tradicional de l’arquitectura històrica local, i atès que des de l’any 1996 formem part 
d’un centre d’estudis local l’objectiu del qual és preservar el patrimoni, ara que estem tirant 
endavant un projecte de rehabilitació de la nostra pròpia vivenda estem obligats a defensar el 
nostre criteri per simple coherència.              
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Com era el revestiment tradicional a Begues?. 

Per a esbrinar-ho tenim tres opcions:  

- L’anàlisi de les fotografies antigues. 
- L’anàlisi dels revestiments existents. 
- La consulta als professionals locals que conserven el coneixement de l’ofici i de 

l’aplicació de la tècnica tradicional: en el nostre cas hem tingut la sort de comptar amb 
la participació de dos dels millors (o potser els millors) coneixedors locals de la 
matèria: en Jaume Viñas Ollé de cal Cataquero, arquitecte tècnic, i el Joan Guasch 
Viñas, de cal Sacaire, paleta. Ambdós amb gran interès i coneixements per la matèria. 
També hi va participar en Ramon Ferrer Garcia, de cal Gepis, també paleta local amb 
molts anys d’experiència. Tots ells (com nosaltres) han viscut o viuen en velles masies 
locals, pel que tenen ben interioritzades les seves característiques constructives.          

Si ens fixem amb les fotografies aportades, veurem que en general el tractament de les 
façanes principals és diferent del de les façanes secundàries (murs laterals i posteriors), i 
també és diferent el revestiment de les grans masies dels potents terratinents històrics 
respecte el de les petites masies modestes de pagesos que a penes tenien terres (sovint només 
l’hort), pel que treballaven de parcers pels grans propietaris. El diferent poder adquisitiu i la 
voluntat d’aparentar feien que les masies potents sovint estiguessin ben arrebossades per tots 
els costats, i la pedra només es deixava vista allà on s’havia treballat expressament: els carreus 
i dovelles que emmarcaven les obertures (portes i finestres), i els carreus cantoners. De 
vegades aquests carreus eren fets de pedra de sauló (gres rogenc) tot i que l’entorn immediat 
fos calcari, probablement per dos motius: eren més fàcils de treballar, i destacaven més (les 
Planes per ex.). Tota aquesta pedra noble, gran i treballada per picapedrers (i per tant cara), 
era deixada ostentosament vista (en ocasions s’hi gravaven dates i noms), mentre que la resta 
dels paraments estaven ben protegits amb un bon arrebossat de morter de calç (exemples: Les 
Planes i Can Sadurní). L’arrebossat podia estar tintat, de vegades amb dibuixos (Can Térmens, 
l’Alzina) o simplement emblanquinat amb calç. També els ràfecs solien ser més ostentosos en 
les grans masies que en les modestes.      

   
Can Sadurní i les Planes, dues masies potents amb la pedra noble vista.   

En les masies modestes, i també en algunes de molt antigues però no massa riques (com la 
Massana, del s.XIV, i el Mas Alemany, documentada el XIV però amb aparell romànic que 
podria obeir al s.XII), les coses eren diferents: els murs secundaris no estaven totalment 
arrebossats, sinó que simplement s’omplien els espais entre les pedres amb un esquerdejat de 
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junta plena, deixant vista la pedra allà on la cara era ben plana, omplint i enrasant els buits fins 
el seu nivell. Ho explica molt be Olga Muñoz de GRETA (2019) en parlar dels revestiments: 
“Tradicionalment, en les construccions modestes es feia una única capa, s’aplicava un morter 
de calç més aviat magre, a vegades barrejat amb fang o guix, deixant les juntes i les pedres 
més petites del paredat revestides i algunes de les més grans a la vista. En tot cas és de 
destacar el seu acabat homogeni, en què les pedres i el morter formen una superfície rasa, en 
contraposició amb el freqüent tractament actual del mur de paredat on es remarquen les 
imperfeccions de la fàbrica tot refonent les juntes”. Això produïa un efecte que recorda els 
carquinyolis, i tenia la virtut d’integrar-se plenament amb l’entorn, ja que les masies eren fetes 
amb la pedra del lloc i la sorra del morter també era local (per comoditat i economia 
evidentment). Pel que fa a la façana principal, segons les possibilitats del propietari 
l’arrebossat era més o menys generós, és a dir, ho cobria tot o be deixava part de pedra vista 
estil “carquinyoli”. En qualsevol cas, el revestiment era més generós que en els murs laterals i 
posteriors, on el morter podria ser quasi anecdòtic. Tanmateix, aquest tipus de revestiment es 
va aplicar en algunes grans torres residencials construïdes a finals del s.XIX i inici del XX, com 
ara la mateixa casa Torras Vilaró (actual ajuntament) i cal Farràs, les quals no tenien res de 
modestes. També a l’església vella de Sant Cristòfol de la Rectoria es va aplicar la tècnica del 
esquerdejat en els murs laterals, esquerdejat que va quedar ocult per amb l’aplicació d’un 
arrebossat total en la restauració del 2006.  

   
A l’esquerra esquerdejat tradicional al carrer Àngel Guimerà 63. A la dreta una imitació 
incorrecte a ca La Lola (Camí ral), on s’ha aplicat un arrebossat excessivament gruixut que 
sobrepassa el nivell del parament, pel que ha calgut refondre’l per a arribar al nivell de les 
pedres prèviament seleccionades. S’observen tanmateix restes d’emblanquinat sobre algunes 
pedres.     

Pel que s’observa en moltes fotografies antigues, moltes d’aquestes masies modestes no 
estaven pintades, pel que el seu cromatisme era una barreja del color de l’arrebossat, la pedra 
i el color de la ceràmica cuita (teules i rajols): les obertures d’aquests masies més modestes i 
modernes solien estar emmarcades amb rajols disposats en sardinell (s.XIX), o amb carreus de 
pedra les més antigues. Hi ha masies tanmateix que feien servir carreus pels brancals de les 
portes, però que enlloc de posar dovelles de pedra (més cares de fer) per llinda, posaven rajols 
en sardinell (Jaques) o fins i tot bigues de fusta (la Massana). Aquesta darrera masia, junt amb 
el Mas Alemany, no tenen indicis d’haver estat mai emblanquinades excepte la part inferior de 
la façana i algunes obertures, tot i tenir més de 700 anys. De fet sembla que va ser a finals del 
s.XIX quan a Begues es van començar a emblanquinar amb calç algunes façanes (anteriorment 
ja es feia amb les obertures, probablement per motius higiènics, destacant aquestes sobre el 
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color terrós de la resta de la construcció), cosa que es feia aplicant pintura de calç directament 
sobre el parament, revestit o no. Aquest costum va ser tan fort que fins i tot es van 
emblanquinar portals adovellats (can Vendrell, can Grau, cal Gaietano), en un moment en que 
aquesta pedra noble vista va començar a perdre valor, doncs es veia com a sinònim de vell i 
pobre més que de noble i potent. Com es veu a les fotografies, el costum d’emblanquinar les 
façanes es va aplicar inicialment a la part baixa de la façana principal, allà on s’hi arribava 
fàcilment, quedant la meitat superior de la façana sense emblanquinar (Mas Alemany, la 
Massana, Cal Baró...). Amb el pas del temps es van acabar d’emblanquinar les façanes 
senceres, però molt sovint les façanes laterals van seguir sense pintar, mantenint el to fosc i 
terrós de la pedra i el fang. Aquest contrast entre la façana principal i les laterals i posteriors 
encara perdura en algunes masies com cal Gepis i la Tenda, i fins fa pocs anys també en les 
cases de cos d’alguns carrers com el de St. Cristòfol (veure fotografies). 

Can Figueres als anys 90, totalment revestida però sense emblanquinats.  

   
Ca l’Agustí (s.XIX), poc alterada, amb esquerdejat amb pedra vista a la façana i al mur lateral. 
Només conserva restes d’emblanquinat a les obertures. 
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El Mas Alemany (s.XII?, romànica) i La Massana (s.XIV), amb emblanquinats limitats a planta 
baixa de la façana i algunes obertures, i amb esquerdejat amb pedra vista. 

    
Cal Baró (al mig), al voltant del 1900 sense emblanquinar (foto esquerra) i cap el 1930 amb 
planta baixa emblanquinada (foto dreta). Posteriorment es va emblanquinar tota. 

  
Pujant a Begues, l’antic can Ramoneda (ara restaurant Sol i Or) va passar de tenir façana amb 
esquerdejat amb pedra vista i obertures emblanquinades (foto any 1878), a emblanquinar 
primer la planta baixa (1890) i finalment tota la façana (1905-10).    
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Cal Gepis, amb façana emblanquinada i lateral amb esquerdejat amb pedra vista. A la dreta La 
Tenda, amb murs laterals amb esquerdejat quasi complert sense emblanquinar (la façana sí). 

   
La casa Torras Vilaró (actual ajuntament) i cal Farràs, dues cases senyorials d’inicis del s.XX 
amb revestiment tradicional d’esquerdejat amb pedra vista.  

Exemples del barri de la Rectoria 

Si ens apropem a cal Fusteret, podem analitzar les fotografies antigues del barri de la Rectoria, 
el qual és coetani amb cal Fusteret (cases fetes entre el 1825 i 1850). 

  
Cal Gaietano: imatge tradicional del s.XX, amb façana emblanquinada i laterals amb 
esquerdejat amb pedra vista sense emblanquinar. Detall de la porta durant la rehabilitació del 
2003: afloren carreus de pedra amb restes d’emblanquinat.  
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Carrer St Cristòfol: façanes principals emblanquinades l’any 1979, i façanes posteriors amb tan 
sols les obertures emblanquinades als anys 40.  

  
A l’esquerra, part de la façana posterior de la casa nº1 del c. St Cristòfol. A la dreta un dels 
portals del carrer repicat, amb rajols emblanquinats. 

    
Cal Traginer: façana principal i posterior als anys 70, amb esquerdejat amb pedra vista i amb la 
meitat inferior de la façana principal emblanquinada. 

Si tenim en compte que les cases 1, 2 i 3 del carrer St. Cristòfol van ser construïdes a costa del 
mateix propietari de cal Fusteret (l’Anton Ros) i en la mateixa època, és de suposar que el 
revestiment inicial de cal Fusteret seguia el mateix patró. Gràcies a que la casa nº1 del carrer 
va ser repicada podem observar que tots els rajols de les obertures (porta i finestres) 
conserven les restes d’un emblanquinat total, així com també moltes pedres del parament tant 
de la façana principal com de la lateral. És evident doncs que quan es van fer aquests 
emblanquinats tots aquests elements eren a la vista, i per tant que només havia un 
esquerdejat amb junta ampla.         
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Estat actual casa St.Cristòfol 1 (façana i lateral). S’aprecien els rajols de les obertures i moltes 
pedres emblanquinades.   

Com era el revestiment a cal Fusteret 

Les fotografies antigues localitzades només ens aporten informació de cal Xanco, ja que les 
que hi ha de la façana de cal Fusteret són d’un cop ja reformada. A cal Xanco s’evidencia un 
color fosc sobre el qual destaquen els emmarcats blancs de les principals obertures (porta i les 
cambres del pis). La gran distancia a que estan fetes no permet detectar en quin grau aflorava 
la pedra. Actualment l’emblanquinat dels rajols de les finestres encara és evident, i també 
d’alguna pedra que deuria aflorar després del revestiment i emblanquinats dels anys 40-60.     

     
Dues imatges actuals de cal Xanco, amb l’esquerdejat definitiu. S’observen perfectament les 
restes d’emblanquinat tant als rajols de la finestra com en algunes pedres de la façana. 

Les fotografies de cal Fusteret mostren un arrebossat total d’una tonalitat clara, destacant 
també els emmarcats blancs de totes les obertures així com un enfeixat blanc que ressegueix 
el perímetre dels murs i els nivells dels forjats. Aquest revestiment és present tant a principis 
del s.XX, abans de que es fessin les dues casetes annexes destinades a estiuejants, com un cop 
fetes aquestes entre els anys 1915 i 17  (veure fotografies a les pàgina 9).  

Atès que no disposem de fotografies del s.XIX per a esbrinar com era el revestiment, vàrem 
analitzar les diferents capes existents (veure fotos). Per sobre de tot es trobava la capa dels 
emblanquinats dels anys 50 i 60 (en algun annex es veuen capes de calç amb blauet). A sota, el 
revestiment de l’entorn de l’any 1.915, format per un morter de sorra i calç de color ocre, 
separat dels emmarcats i enfaixats blancs per línies marcades a junt de punxó. Sota aquest 
revestiment n’apareixia un d’anterior de color més grisenc, i sota seu l’antic revestiment de 
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calç amb sorra local més vermellós, entre el qual afloraven moltes pedres que havien de ser 
vistes ja que van quedar emblanquinades, tant pedres disperses del parament com els carreus 
cantoners, la pedra que fa l’arc de la capelleta i els rajols que sobresurten pels costats dels 
emmarcats (que no vam repicar perquè la disposició dels mateixos denotava un trencament 
dels arcs rebaixats en ampliar les finestres).  

      

    
A dalt esquerra, capes dels revestiments successius, de modern a antic: ciment de color gris; 
emblaquinat de calç; morter de calç amb sorra ocre; morter de calç sorra grisenc; i morter de 
calç rogenc esquerdejat amb pedra vista sobre la qual es veuen restes d’emblanquinat. A les 
fotografies fetes un cop retirats els revestiments del s.XX, s’observa l’esquerdejat antic amb 
part de pedra vista: a dalt dreta, carreus cantoners emblanquinats; a baix dos detalls del 
revestiment a l’alçada del pis, on s’observen diverses pedres emblanquinades, igual que l’arc de 
la capelleta i els rajols que surten pels laterals dels emmarcats.                  

Conclusió: En definitiva doncs, totes aquestes evidencies demostren que inicialment a la 
façana de cal Fusteret havia un esquerdejat amb pedra i rajols vistos igual que a cal Traginer i 
la resta de cases del carrer St. Cristòfol.   
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Aspecte actual de la façana de cal Fusteret amb el revestiment antic pendent de repassar i 
consolidar. 

Projecte de revestiment de la casa 9bis (entitat 2) 

Aquest informe obeeix al projecte de rehabilitació de la casa cantonera amb el número 9bis 
(entitat 2), encara pendent d’executar. Com ja hem vist, aquesta cos adossat es va construir a 
l’entorn del 1915, tot i que anteriorment sembla que el mateix espai estava ocupat per algun 
annex d’una sola planta. Els carreus cantoners d’aquest cos que donen a la façana conserven 
restes d’un emblanquinat anterior, i s’observa una línia de rajols en pendent que sembla 
indicar l’existència d’una construcció prèvia d’un sol nivell.      

  
Façana parcialment repicada de l’ent. 2. S’observen els carreus cantoners emblanquinats i una 
línia de rajols descendent al llarg de tot el mur a l’alçada del pis.  
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Quan es va aixecar el pis d’aquest cos cantoner coronant-lo amb una terrassa, va ser revestit 
amb el morter de sorra i calç de color ocre ja descrit anteriorment, i guarnit amb els 
emmarcats i les bandes perimetrals i dels forjats pintades de blanc que encara es conserven 
parcialment. Quan cap el 1915 se li va donar aquest tractament, la voluntat del propietari era 
donar un aire modern a les 3 vivendes per a atraure els estiuejants llogaters, tot dotant-les 
alhora d’un tractament unitari que les englobés. Actualment però estem en un procés invers, 
és a dir, estem intentant recuperar la imatge anterior a aquella reforma (és a dir, recuperar 
una imatge el més propera possible a la original de cal Fusteret), la qual també volem estendre 
a aquesta nova construcció cantonera intermèdia afegida fa 100 anys per tal de donar una 
imatge de conjunt. Atès que el revestiment que es va decidir aplicar a les construccions amb 
les que limita (cal Fusteret, i la premsa de cal Xanco) és l’esquerdejat històric amb pedra vista, 
per tal de relligar aquestes construccions més antigues amb la casa cantonera mitjançant un 
tractament unitari que les englobi, només es pot fer aplicant també a aquesta l’esquerdejat 
esmentat, cosa que es pot fer perfectament al estar feta igualment de pedra rogenca (gres 
local). Tanmateix, aquest tractament també lligaria amb el de la casa d’enfront (nº1 del carrer 
St. Cristòfol), pel que es manté una imatge coherent a banda i banda del carrer Rectoria.  

Volem evitar tanmateix l’alternança excessiva de tractaments o colors que suposaria 
diferenciar el revestiment segons l’època de cada construcció. Tot i això, tal com ja hem 
comentat anteriorment, el projecte ja havia previst diferenciar el tractament d’aquestes 4 
cases (ent.1-4) amb el de 2 de les cases més modernes (ent. 5 i 6), la més moderna de les quals 
(ent.5) no és de pedra. Atès que aquestes dues darreres estan adossades, dotar-les d’un 
mateix tractament no implica crear alternances excessives i permet diferenciar clarament dues 
èpoques constructives dins del conjunt.      

  
Imatge actual del conjunt. A la dreta en color marró les construccions del 1825-35, en groc les 
del 1915-31. El projecte preveu un revestiment unitari amb l’esquerdejat tradicional a les 
entitats 1-2-3-4 (emmarcat en negre, conjunt amb la casa confrontant del carrer St. Cristòfol 
nº1), i un altre de diferenciat amb arrebossat total a les entitats 5-6.        

Com a exemples locals que considerem desafortunats de cara al manteniment del caràcter 
tradicional, tenim enfront mateix el del carrer Sant Cristòfol i al conjunt de cal Gaietano- ca la 
Filomena, on cada casa té un color diferent tant a la façana principal com a la posterior, i 
també (una mica més lluny) el de Can Figueres, on cada cos del mateix conjunt també té un 
color diferent. En els tres casos les transformacions són del s.XXI.          
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 2ª part: les tanques     

Com dèiem al inici del document, la inseguretat dels inicis del s.XIX va motivar la petició de 
parcel·lació feta pel rector al bisbat per a crear el nucli de la Rectoria, buscant així una mica de 
protecció al seu entorn. Pel mateix motiu, l’any 1837 les autoritats militars amb comandància a 
Molins de Rei van ordenar la fortificació dels pobles del seu àmbit, cosa que Begues no va 
poder complir perquè era un poble disseminat, pel que la única opció que quedava era que les 
masies es protegissin individualment amb un baluard (Solans 1998: Les guerrilles del segle XIX i 
les cases de la rectoria. L’Eixarmada nº 3, CEB; Solans & Bondia 2001: Begues. Cossetània 
edicions, pp 55-56; Mata, 2014, exposició Begues Petit Casal). Les tres cases més antigues de la 
Rectoria: can Grau, can Vendrell i la pròpia Rectoria vella probablement ja portaven temps 
tancades amb baluard, mentre que de les noves cases construïdes al s.XIX ens consta el 
tancament de cal Traginer (on en Pep Pañella de cal Paulo recordava que havia el portal de 
barri) i cal Fusteret (on segons el mateix Pep Pañella el seu pare deia que s’hi entrava per un 
porxo que ell ja no va conèixer), a les que a finals de segle s’hi van afegir cal Paulo i can Amell. 

El barri de la rectoria als anys 20, on es veu la tanca de cal Paulo i la de la Rectoria vella. També 
s’observa can Farràs, una de les primeres cases pròpiament d’estiueig del barri. 

Superat aquell període d’inseguretat i entrats ja al s.XX, va arribar la moda de l’estiueig, cosa 
que va comportar la transformació de les masies del nucli antic (que ja no estaven ocupades 
per pagesos) en habitatges d’estiueig, per la qual cosa els portals i barris d’aquelles van ser 
enderrocats alhora que es modernitzaven tant les façanes com els interiors. Fou així com es 
van perdre els barris i portals de la Rectoria vella, de cal Fusteret, cal Traginer i can Amell. En 
canvi, les masies que seguien lligades a la vida agroforestal com can Vendrell, can Grau i cal 
Paulo van conservar-los, tot i que en les dues primeres els portals es van canviar de lloc, 
comportant en el cas de can Grau una modernització del portal. Finalment, amb la recent 
transformació de cal Paulo en restaurant l’any 2006 es va enderrocar i modernitzar el darrer 



 

portal i tanca de barri que quedava al nucli antic
resta cap.  

Com eren les tanques i portals a 

Els barris antics de les masies estaven tancats per murs de 3 m d’alçada, sovint coronats amb 
una filera de teules que protegia
d’una alçada i amplada suficient
petit teulat. La majoria dels portals
coincideixen en tenir la llinda del portal plana, feta amb bigues de fusta, i els brancals fets amb 
carreus de pedra. En canvi, els portals del s.XIX documentats tenien la llinda en forma d’arc 
rebaixat o escarser (de mig punt a cal Gepis)
maons ceràmics que a l’arcada estaven disposats en sardinell, seguint el mateix costum que le
portes de les cases de l’època.    

Portals antics de la Rectoria vella i de
segon desplaçat i modernitzat.  

Can Vendrell: a l’esquerra vista interior del barri amb el vell portal (a la dreta). A la dreta el 
portal petit residual situat on havia el portal l’antic

 

portal i tanca de barri que quedava al nucli antic “sensu stricto”, pel que actualment 

Com eren les tanques i portals a Begues 

Els barris antics de les masies estaven tancats per murs de 3 m d’alçada, sovint coronats amb 
una filera de teules que protegia l’estructura de la pluja. S’accedia al barri a través d’un portal 

amplada suficients pel pas dels carros i cavalleries i que estava cobert amb un 
portals antics que tenim documentats o que encara es conserven 

en tenir la llinda del portal plana, feta amb bigues de fusta, i els brancals fets amb 
nvi, els portals del s.XIX documentats tenien la llinda en forma d’arc 

o escarser (de mig punt a cal Gepis), i tant aquell com els brancals eren fets amb 
maons ceràmics que a l’arcada estaven disposats en sardinell, seguint el mateix costum que le
portes de les cases de l’època.         

    
Portals antics de la Rectoria vella i de can Grau del Coll ja inexistents, el primer enderrocat i el 

i modernitzat.    

 
a l’esquerra vista interior del barri amb el vell portal (a la dreta). A la dreta el 

on havia el portal l’antic, del que exteriorment en resten els
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actualment ja no en 

Els barris antics de les masies estaven tancats per murs de 3 m d’alçada, sovint coronats amb 
l’estructura de la pluja. S’accedia al barri a través d’un portal 

que estava cobert amb un 
o que encara es conserven 

en tenir la llinda del portal plana, feta amb bigues de fusta, i els brancals fets amb 
nvi, els portals del s.XIX documentats tenien la llinda en forma d’arc 

com els brancals eren fets amb 
maons ceràmics que a l’arcada estaven disposats en sardinell, seguint el mateix costum que les 

ja inexistents, el primer enderrocat i el 

    
a l’esquerra vista interior del barri amb el vell portal (a la dreta). A la dreta el 

resten els carreus.   



29 
 

    
A l’esquerra, el portal de can Amell, i a la dreta el portal de cal Paulo, ambdós desapareguts.  

     
Dues mostres de portals fora del barri de la Rectoria: a l’esquerra el portal vell de can Sadurní, 
amb carreus i llinda de fusta. A la dreta, portal de ca l’Agustí, amb sardinell de maons. 

Projecte de rehabilitació de la tanca de Cal Fusteret  

Atesa la progressiva desaparició d’aquest element tan inseparable de les masies tant a Begues 
com al barri de la Rectoria, i atès que sabem de la seva antiga existència a cal Fusteret, volem 
donar coherència al nostre projecte de rehabilitació amb la restitució de la tanca i el portal 
perduts. Així ho vam definir i defensar sempre, tant al projecte presentat l’any 2000, com 
també als complementaris presentats el 2004, 2005 i 2013. I ho vam fer amb insistència 
dolguts pel fet que mentre la Comunitat de Propietaris de Cal Fusteret discutia amb 
l’ajuntament la possibilitat de recuperar l’antic portal i baluard que havia tingut la masia, a cal 
Paulo s’autoritzava l’any 2006 l’enderroc del darrer portal del barri. Consideràvem que si el 
rebuig de l’ajuntament al projecte presentat per Cal Fusteret obeïa al criteri de preservar la 
tanca existent abans de les obres, el mateix criteri s’hauria d’haver mantingut a Cal Paulo. No 
enteníem com es podia permetre la destrucció, i en canvi rebutjar la recuperació del 
patrimoni.           

Tanmateix, certament no sabem com era aquesta tanca i portal, pel que després de 
documentar-nos vam considerar que el model encara existent a ca l’Agustí, masia coetània de 
cal Fusteret i molt similar en les seves característiques arquitectòniques al que era la 
construcció inicial de la segona, era el que millor podia adequar-se: baluard coronat per una 
filada de teules, i portal amb arc rebaixat fet amb rajols en sardinell, cobert per un petit teulat 
de dues filades per banda i un ràfec com el del teulat de la masia. Aquell portal i tanca a més 
són de reduïdes dimensions, pel que tindrien un impacte molt menor (no taparien pas la 



30 
 

façana des de la via pública) que no pas reproduir el model dels portals i tanques de les masies 
més antigues, de dimensions i alçada clarament superiors. 

     
A l’esquerra, croquis de la tanca i portal actuals, i a la dreta croquis de la proposta.  

Deixant un mur de 2m d’alçada (el de ca l’Agustí fa 2,30m) permetria encabir-hi l’armari dels 
comptadors de l’aigua sense ocultar la façana tal com s’observa al croquis. Alhora, per a 
preservar una mostra de la tanca de fusta actual, un cop restaurada i ampliada es podria 
desplaçar a la part sud de la tanca com es mostra al croquis de sota.    

                    
Estat actual de la tanca. A la dreta, proposta de desplaçament de la tanca de fusta.  

L’alternativa a la recuperació de la tanca i portals antics és la consolidació de la tanca actual. 
Aquesta alternativa implica trencar el discurs del projecte de rehabilitació, el qual com ja s’ha 
exposat ha optat per la recuperació de la imatge tradicional pròpia del s.XIX. També implica 
perdre la oportunitat de recuperar un element perdut molt important de les masies i en 
progressiva desaparició a tot Begues, el qual a més va associat a explicar el motiu de l’origen 
del barri de la Rectoria: la protecció contra la inseguretat de l’època en que es va formar.  

Rosa M.Cànovas, arquitecte i presidenta de GRETA, recomana en el pròleg del interessant 
llibre editat per aquesta associació (Tècniques constructives. Arquitectura tradicional, 2a ed. 
2019): Quan cal intervenir en l’arquitectura tradicional, sigui per aturar la seva degradació, 
sigui per donar-li un nou ús, o quan simplement volem millorar les seves prestacions de confort, 
hem d’intentar que la nostra intervenció no s’emporti la capacitat que té de transportar-nos a 
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altres temps i de transmetre’ns altres maneres de viure. En definitiva, hauríem d’intentar 
preservar l’essència que la caracteritza i que alhora ens explica la seva història.      

En aquesta línia, essent conscients que la transformació en cases d’estiueig també forma part 
de la història de cal Fusteret, per tal de poder-ne conservar un element representatiu d’aquella 
època com és la tanca existent amb pilars i fusteria, fem una nova proposta que permetria 
reflectir les dues èpoques. Aquesta proposta es basa en el següent: la transformació en cases 
d’estiueig és més antiga i va tenir més contundència al costat de cal Fusteret, mentre que al 
costat de cal Xanco va ser menor i més tardana a causa de que l’activitat agrícola es va allargar 
fins l’any 1930. La proposta seria doncs de restaurar al costat de cal Fusteret la tanca actual, 
mentre que al costat de cal Xanco es restituiria l’antic portal perdut. D’aquesta forma es 
mantindria la explicació de la doble història de la masia, i el barri recuperaria un portal, 
compensant així la recent pèrdua del de cal Paulo.  

Per tal que la tanca de cal Fusteret s’integri amb el revestiment tradicional acordat 
(esquerdejat amb part de pedra vista), es mostra aquí sota la proposta de rehabilitació de la 
tanca, on es combinaria un part amb esquerdejat i l’altra arrebossada.  

Mostra de detall de la tanca de cal Fusteret i del tractament proposat.   
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Imatge global de la tanca de cal Fusteret amb la integració de l’armari de comptadors.         

En el cas de la recuperació del portal a cal Xanco, el que es demana és que quedi oberta la 
opció a la seva recuperació, ja que atès que les obres al costat de cal Xanco van finalitzar fa 
anys, no es preveu la seva restauració immediata.   

        
Croquis de la proposta de portal de cal Xanco 

Conclusions finals  

Igual que a inicis del s.XX el llavors propietari de cal Fusteret va optar per reformar la masia per 
a modernitzar-la i eliminar-ne els vestigis rurals per a atraure estiuejants de ciutat, quan a 
finals del mateix s.XX la nova Comunitat de Propietaris de cal Fusteret que va decidir invertir 
en la seva compra i rehabilitació quan ja amenaçava ruïna, va optar per una rehabilitació 
orientada a recuperar tant com fos possible la seva imatge anterior i original. Tan legítima va 
ser la primera transformació com ho és ara la segona.   

Creiem que aquest informe documenta àmpliament la història i les característiques 
arquitectòniques en les que es basa el projecte presentat. Estem convençuts que aquestes 
dues propostes repercutiran en un increment de la qualitat estètica i la imatge tradicional d’un 
dels nuclis més antics i carismàtics de Begues, i és amb aquest horitzó que la propietat se sent 
motivada i il·lusionada per a seguir-hi destinant el seu esforç i dedicació.         

 

 


