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0. INTRODUCCIÓ 
No havia estat la meva intenció de desenvolupar en dues parts aquest treball, però causes 
sobrevingudes m’han fet replantejar la idea inicial.  

La recerca de la documentació gràfica i escrita es va iniciar d’una manera regular a partir de 2016 a 
les noves dependències de l’arxiu municipal de Begues, ubicat l’edifici plurifuncional de la Nau, 
que estava acabat des de l’any 2010.  El projecte i la construcció de l’edifici es va enllestir en un 
parell d’anys, però la posada en marxa i condicionament funcional de l’arxiu es va allargar durant 
un període de sis anys. 

S’ha de dir que actualment l’accés a la consulta de l’arxiu només es pot fer l’últim divendres de 
mes, de 16 a 20 hores i els mesos de juliol, agost i setembre està tancat. Actualment aconseguir 
copies digitalitzades dels plànols no és gens fàcil i fins ara la totalitat de la documentació 
necessària per enllestir aquest treball no la he pogut aconseguir. 

També s’ha consultat la documentació gràfica i escrita a l’arxiu de la Diputació de Barcelona a 
l’edifici de la Maternitat, on un recent trasllat temporal de la documentació a dificultat la seva 
consulta 

Tanmateix, exposo el treball de recerca que he desenvolupat fins al dia d’avui. Queda pendent 
una segona part. 

 

1. ELS PRIMERS HABITATGES D’ESTIUEIG A BEGUES. (1922-1936) 

Aquest treball de recerca vol donar a conèixer la modesta qualitat formal que va assolir 
l’arquitectura dels primers edificis destinats a habitatges d’estiueig al Begues de principis dels s. 
XX.  Aquesta qualitat es fa evident en els dibuixos dels projectes que es presentaven per obtenir 
llicència municipal d’obres a partir de l’any 1922 i que es materialitzaven en la construcció 
d’edificis que molts d’ells han arribat més o menys reformats fins el dia d’avui.  

 
Figura 2 Carretera de Gavà a Begues. Revolt del Fondo. 

Bona part de la documentació gràfica dels plànols s’ha guardat a l’arxiu municipal pel fet que va 
ser a partir d’aquell any en que es va establir la prohibició d’edificar sense permís d’alcaldia i per 
aquest motiu s’havien de presentar plànols i altres dades gràfiques i escrites dels edificis a 
construir. També va influir la construcció, entre els anys 1886-1894, del traçat de la carretera 
entre Gavà i Begues (Figura 2) que va comportar la necessitat d’un control de les servituds laterals 
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per part de la Diputació de Barcelona i va provocar que qualsevol construcció que es volgués bastir 
a tocar la nova carretera al seu pas per l’entorn urbà havia de ser descrita gràficament i alhora 
informada favorablement per aquest organisme provincial (Figura 3).  

 
Figura 3. Avinguda Torres Vilaró. Camí Ral 

S’ha de tenir en compte que una cosa es el projecte gràfic redactat per un tècnic amb una 
determinada visió formal a priori de l’edifici i l’altre la materialització física de la construcció que 
anava de la ma de mestres d’obra, paletes i els seus equip de manobres. En gairebé tots els casos 
que es descriuen en aquest treball, es detecta una bona sintonia entre els actors que intervenien 
en la edificació, tot i que el mestre d’obres o paleta, molt sovint, estava per sobre del tècnic pel 
que fa a l’habilitat professional. 

Prèviament i abans d’entrar de ple en el tema de l’habitatge d’estiueig intentaré situar el context 
de l’edificació que hi havia al terme municipal a finals del segle XIX, principis del segle XX i les 
seves característiques generals. 

Aquesta recerca acaba l’any 1936, on malauradament comença un nefast període de decadència 
en tots els aspectes de l’activitat econòmica, social i cultural que no es tornarà a revifar fins als 
anys 60. 

 

2. TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES D’HABITATGE PRÈVIES AL FENOMEN DEL ESTIUEIG. 

Durant els s.XVI fins a finals del s.XIX les construccions de Begues destinades a habitatges estaven 
formades per dos grups: els edificis aïllats i les construccions entre mitgeres.  

Com a referent molt precís i detallat de les edificacions existents a finals del segle XIX tenim el 
Nomenclàtor d’edificacions existents al terme municipal de Begues entre els anys 1863 i 1871 
(Figura 4). Segons aquest meticulós document, aproximadament hi havia 150 edificis destinats a  
habitatges. Uns 100 habitatges estarien conformant petites agrupacions i els altres 50 habitatges 
estarien en edificacions aïllades o amb agrupacions d’un o pocs habitatges. 

La relació d’edificacions que exposo tot seguit es una primera aproximació que ens permet situar 
de forma més o menys precisa un determinat entorn construït amb ús d’habitatge i que trobem 
consolidat a principis del segle XX. 
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Figura 4. Nomenclàtor 1863 

Els edificis aïllats. 

Les masies o grans masos beguetans1, eren i encara ho son, edificis voluminosos amb els seus 
cossos afegits on hi convivien varies persones amb lligams de parentiu familiar, mossos, servents i 
pastors. En aquests edificis i als cossos afegits també s’hi van encabir a principis del segle XX uns 
espais o habitacions “rellogades” per als primer estiuejants, igual que anteriorment es feia amb 
residents. 

La ubicació geogràfica d’aquests voluminosos edificis responia a criteris estratègics molt ben 
pensats: orientació a migdia, situats a mitja falda arrecerada dels vents dominats, subsol adequat 
per a la estabilitat de la construcció, boscs allunyat per preservar les visuals i els riscos d’incendi, 
ubicat a prop de les vies principals de comunicació, dels torrents d’aigua i dels camps de conreu. 
La composició formal d’aquestes edificacions destinades a habitatge i cossos annexos responen 
bàsicament a la distribució clàssica de la masia catalana i les seves diverses variants, i per aquest 
motiu no entraré en els seus detalls ja que son prou coneguts i bastament divulgats. 

També hi ha edificacions destinades a habitatge que tot i que responien a incipients criteris 
compositius de la masia tradicional, tenien poca entitat i eren de pretensions més modestes2. En 
aquest casos també hi trobem estances i annexos amb les finalitats de l’estiueig similars al cas 
anterior.  

 
1 Can Térmens, Can Vendrell, Can Grau del Coll, Can Sadurní, Can Romagosa, Can Figueres, , la Clota, Mas Traval, Can 
Pau, Les Planes, Mas Ferrer, Mas Pasqual, el Roure, la Parellada, Can Martí, Can Rigol, Puigvoltor, Hostal Vell, Mas 
Trullols, la Massana, Mas Alemany, Mas Glaçat, Mas Grau i l’Alzina. 
2 Cal Begues, Can Vinyes, Cal Cataquero, Can Barreras, Can Corberó, Farfai, Cal Sacaire, la Tenda, Ca l’Agustí, Jaques, 
Vallgrassa, Cal Ros, Can Mas, Can Pau dels Bous, Cal Llebrer, Casetes de la Creu, La Casota, Cal Ros i Cal Fusteret. 
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Hi ha unes poques excepcions de importants construccions aïllades de finals del segle XIX o 
principis del XX, i que algunes d’elles van tenir els seus orígens en voler donar una resposta a 
criteris de benestar, sanitaris i de la salut. Els formats constructius i compositius d’aquest singulars  
edificis responen a estils eclèctics3 que mereixen un anàlisi molt diferenciat. D’alguna manera 
varen ser els precedents de les modestes cases d’estiueig que es van instal·lar a principis del segle 
XX.  

 

Les construccions entre mitgeres. 

A Begues teníem i encara tenim diversos conjunts edificats entre mitgeres4 (Figura 5). 

Com passa a arreu del territori català, les cases entre mitgeres es construïren engaltant les parets 
laterals amb una clara intenció d’estalvi econòmic en aprofitar una paret de càrrega per a dos 
edificis i alhora crear un continus urbà lineal de varis edificis amb avantatges estructurals 
d’estabilitat, de relació veïnal, per optimitzar els usos del carrer, de les voreres i de les 
infraestructures de serveis que s’anaven introduint o de la simplicitat de conservació integral pel 
fet que l’edifici només tenia dues façanes a mantenir. En gairebé tots aquests exemples els 
habitatges eren de dues plantes i tenien, davant o darrera de la construcció, un espai dins de la 
finca destinat a hort amb pou, safareig i porxo.  

 
Figura 5 Carrer Major. Camí Ral 

La solidesa d’aquestes construccions entre mitgeres era i continua essent molt acceptable, tot i 
que no tenien fonaments i s’assentaven en indrets on per coneixement del territori hi havia 
garantia d’un subsol prou resistent. Els generosos gruixos de les parets mestres, formades per 
pedra calcària o gres segons el entorn on eren i morter de calç amb sorra o argila extreta tots ells 
del entorn que els envolta, suportaven l’embigat i tancaven la construcció. La distancia entre 
parets de càrrega era d’uns 5 metres, donada per la secció i longitud de les bigues i alhora per la 
seva deformació. L’argila per fer teules, rajoles i toves ceràmiques estaven manufacturades a les 

 
3 Can Farràs, Can Amell, la Torre Bosch, Can Torres (Ajuntament), Ca n’Anfruns (Mas Costa), el Petit Casal i Can Paulo. 
4 L’entorn de la Plaça amb el carrer Major (s.XVI), el Raval d’en (de Sant) Marti amb el carrer del Carme (s.XVII i s.XIX), 
el Barri de la Rectoria amb el carrer Sant Cristòfol, el Raval de Santa Eulàlia amb el carrer Sant Eudald (carrer Nou), el 
Barri Campamà amb el seu carrer, el barri de la Barceloneta amb els carrers Sant Sebastià i Sant Francesc, i els carrers 
de Sant Domènech i Sant Jaume. 
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rajoleries locals. Les bigues i llates de fusta per fer l’embigat i els sostres provenien dels troncs de 
pi del boscos de l’entorn forestal.  

La composició formal dels forats de façana era la tradicional de forats de façana amb referents 
verticals de les obertures, preferència per la simetria, amb temes clàssics de la composició 
arquitectònica. La distribució interior responia a criteris funcionals, senzills i convencionals. 

 
Figura 6 Carrer Sant Domènech 

Eren edificis destinats a habitatges de la població local i en començar la demanda de les estades 
d’estiueig algunes de les estances o habitacions es van destinar a llogar-ho per a estiuejants que 
“estaven de relloguer”. Aquests fets no va implicar canvis formals ni es van formalitzar afegits en 
les edificacions existents (Figura 6). 

En el plànol del cadastre de la rústica de 1933 es podem observar on estan situats varis exemples 
d’aquesta tipologia edificatòria (Figura 7). 

 
Figura 7 Detall del cadastre de 1933 
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3. INFRESTRUCTURES DE COMUNICACIONS I ACCESSOS A BEGUES AL FINAL DEL SEGLE XIX 

A finals del segle XIX, a la plana del Llobregat i en concret a l’entorn del poble de Gavà, es va 
construir una important infraestructura de carretera i ferrocarril que de forma col·lateral i alhora 
accelerada van incidir en la transformació urbana de Begues. Al obrir la nova carretera entre 
l’estació de Gavà i el poble de Begues (Figura 8), es va incrementar la mobilitat de la població, el 
seu moderat increment d’habitants i de rebot va comportar l’aparició de noves edificacions 
destinades a habitatges d’estiueig. Aquest tipus de creixement no es produeix únicament a 
Begues, ja que en aquelles dates també es produeix quelcom de similar en diferents indrets del 
territori català.  

 
Figura 8  Infraestructures al 1900 

Fins a finals del segle XIX l’accés a Begues amb carruatges des de la plana del Llobregat es produïa 
pel camí Ral que anava de Barcelona a Vilafranca passant per Sant Boi (travessar el riu Llobregat 
amb barcasses), per Sant Climent de Llobregat, passant per Begues, Olesa de Bonesvalls i 
Avinyonet. El tram més conflictiu del recorregut entre Barcelona i Begues estava a l’entorn de la 
Roca del Barret. Per pujar del Pla de les Bruixes (Roca del Barret) fins a Can Grau del Coll s’havia de 
salvar un desnivell de uns 125 metres amb un recorregut amb diversos revolts de mig kilòmetre 
anomenat “les marrades del Grau”. Això representava molta pendent, quasi un 25%. (les rampes 
dels aparcaments d’automòbils normalment no arriben al 20%)  Aquest tram de camí de terra era 
dificultós i requeria un constant manteniment degut al desgast que ocasionaven el carruatges, el 
bestiar i la climatologia. La resta del recorregut del camí entre Begues i Vilafranca era més o menys 
planer amb unes pendents assumibles. De Sant Climent a Begues tenim la Carrerada que s’enfila al 
costat de Puig d’Endí resseguint la carena fins arribar al coll de la Creu passant per l’ermita del 
Remei, i entre Begues i Olesa el camí vorejava paral·lel pel costat sud de la riera de Begues.  

També havia els camins veïnals de menor entitat com serien el de Vallirana (camí moliner), el de 
Castelldefels i Gavà (per can Bassoles), el de Sitges i Vilanova (per la Plana Novella) i el de Torrelles 
(per l’Alzina). Alguns d’aquests quatre camins i una petita part de l’antic camí Ral encara s’utilitzen 
com a precaris senders degut a la manca de manteniment i d’us.  

A part d’aquest camins per on podien passar els carruatges també hi havia molts camins de bast. 
Només faig referencia al que enllaçava Bruguers, mas Cortils, can Farres a Gavà i la masia de les 
Planes a Begues, que es va utilitzar fins que es va fer la nova carretera. El seu recorregut resseguia 
de forma aproximada al de la nova carretera.  
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Va ser al voltant de l’any 1873 que es va construir la carretera de Cornellà a Sitges (C-245) que 
passa per Gavà i pocs anys més tard, al 1881, el tren també arriba a Gavà. A l’any 1883 la Baronia 
d’Eramprunyà cedeix una part dels seus terrenys per fer la carretera de Gavà a Begues (Figura 8) i 
al 1886, tot i estar sense acabar, la nova infraestructura viaria ja s’utilitza per passar els carros o 
carruatges fins a Begues. La nova carretera va comportar una important obra pública d’excavació, 
moviment de terres (gres, conglomerat vermell i pedra calcària) de construcció de murs de 
contenció i de ponts de fàbrica sota la carretera per facilitat l’escorrentia de les torrenteres de la 
falda del Castell.   

Per aquest motiu el manteniment del ferm de terra i els laterals atalussats de la nova carretera era 
i continua essent feixuc. Hi havia un servei de “peó caminer” que a diari feia el manteniment del 
paviment de terra i els seus vorals. Aquest servei de peó es va mantenir fins els anys 80 del segle 
passat, tot i que la carretera estava asfaltada. 

En aquest context cal tenir en compte que al 1873 es va redactar el Pla de Carreteres Provincials i 
a l’any 1883 es va aprovar la primera Llei de Carreteres Estatals, on s’establia, entre altres 
qüestions, uns paràmetres pel seu control i manteniment. Seguint aquesta llei, la Diputació de 
Barcelona fent seguiment de les carreteres que construïa, va iniciar la vigilància de totes les obres 
que es feien a l’entorn de la nova carretera de Gavà a Begues, com era la tala d’arbres, 
l’entroncament de nous carrers, la construcció de tanques i les ubicacions de les edificacions. A 
resultes d’aquest control, l’Arxiu de la Diputació també tenim una bona mostra gràfica de les 
edificacions que complementen les que hi ha a l’arxiu municipal de Begues. Entre altres dades 
trobem que a l’any 1894 consta documentat el primer permís d’obres vinculat al entorn immediat 
a la nova carretera, a nom de Sebastià Marcè Grau. 

La nova carretera, en arribar a Begues per la Collada (1886) i endinsant-se a la plana va possibilitar 
la creació d’un tram rectilini de vial modestament urbanitzat abans d’arribar al tram també 
rectilini que ja existia al carrer Major. En el pas del temps es van plantar plataners als laterals i 
aquesta via es va asfaltar als volts de l’any 1950. S’ha de tenir en compte que fins el 1901 no 
apareix el primer automòbil a la península i fins el 1911 no hi ha un servei regular de tartana entre 
Gavà i Begues. No va ser fins a l’any 2015 es va inaugurar la carretera de Begues a Olesa de 
Bonesvalls. 

D’alguna manera els habitants de Begues, a dins del Baix Llobregat, vàrem ser uns privilegiats en 
aconseguir la construcció d’aquesta nova carretera el 1886, si ho comparem amb la comunicació 
que va enllaçar el 1917 entre Viladecans i Sant Climent de Llobregat (30 anys més tard), ja que fins 
aleshores la comunicació entre aquestes dues poblacions es produïa per la llera de la riera.  

 

4.  LA ECONOMIA A FINALS DEL S.XIX I A PRINCIPIS DEL S.XX 

La economia local bàsicament girava al voltant de l’agricultura i la ramaderia fins a finals del segle 
XIX, però a l’any 1886 arriba la nova carretera a Begues i un any més tard arriba la fil·loxera. 
Aquesta plaga va provocar, a partir de l’any 1887, un important daltabaix econòmic a la població, 
tal com havia passat anys abans a arreu d’Europa i va provocar l’abandó d’unes grans extensions 
de vinya que hi havia al terme municipal. Aquest abandó va provocar l’aparició de terrenys erms i 
la expansió del bosc. 

Es van haver de buscar economies alternatives al conreu de la vinya: plantació de patates, arbres 
fruiters, pastura de cabres per produir carn i llet, tales d’arbres als boscos de pi per fer feixos per 
abastir forns, producció de calç per a les obres de construcció i...també la construcció d’habitatge 
per al turisme d’estiueig, vinculat als hàbits saludables que s’estaven promocionant a ciutats 
massificades com Barcelona. 

A partir del 1920 i per atreure aquests nous visitants es van crear, a més de nous edificis per 
habitatges i condicionar espais ja existents per a rellogats, indrets d’esbarjo a les afores del 
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incipient nucli urbà, com els bancs i la font de Puigvoltor, el banc i la creu del Joncar, les taules a 
l’aire lliure al costat del Pou del Glaç i del Pou del Fondo. També es van fer proclames turístiques 
per diferents mitjans de comunicació. Fins i tot es va donar el cas que, a l’any 1934,  motivat per la 
gran demanda de construcció d’edificis, aquesta activitat va atreure als paletes d’Olesa de 
Bonesvalls i els de Begues van protestar enèrgicament pel seu intrusisme i per la seva presencia al 
poble. 

 

5. L’ARQUITECTURA DE LES CASES D’ESTIUEIG ENTRE 1922 i 1936. LA SEVA     
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

Aquests antecedents de tipologies d’edificació, de noves infraestructures i canvis en la economia 
local, em serveixen per justificar el perquè de la implantació i localització de les primeres 
modestes edificacions destinades a estiueig en determinats indrets de Begues durant aquest 
període de principis de segle fins el 1936. 

Els paràmetres d’ubicació, constructius i formals van canviar radicalment amb les cases d’estiueig 
que es van construir a principis del segle XX. Els primers permisos documentats que tenim son de 
l’any 1922, tot i que abans ja s’havien construït alguns edificis d’aquestes característiques i algunes 
masies havien fet ampliacions, construït o reformat annexos per llogar-los als estiuejants. 

Tot i que en aquelles dates es continuaven construint habitatges entre mitgeres als laterals dels 
vials o camins veïnals, les noves construccions destinades a estiueig eren cases aïllades amb jardí i 
tanca perimetral, seguint els models de moda de la caseta i l’hortet que va promocionar la 
Mancomunitat de Catalunya, situades en indrets un xic allunyats dels entorns urbans consolidats, 
en llocs on hi havia expectatives d’una futura urbanització i preferentment al costat de la nova 
carretera.  

 
Figura 9. Carrer de la Salut. Barri de cal Vidu. 

Aquests nous edificis tenien quatre façanes que permetien un assolellament i ventilació diferent al 
de les cases entre mitgeres, no conformaven un continu urbà lineal i l’alineació quedava definida 
per una tanca que donava al carrer, que en el temps es va convertir en un element important a 
tenir en compte (Figura 9). Tenien fonaments més ben executats, ja que els nous indrets on 
s’assentaven no tenien prou ben garantida la seva solidesa i el subsol no era prou conegut. 
Algunes d’elles van introduir cisternes d’aigua de la pluja, bé sota la planta baixa o com un 
element auxiliar a la edificació principal. S’intentava no dependre tant del tradicional pou existent 
als patis de les masies o de les cases entre mitgeres (Figura 10). 
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Le noves edificacions eren de construcció senzilla, de materials lleugers, tenien poca inèrcia 
tèrmica, estaven fràgilment exposades al fred i el calor (eren per a passar-hi l’estiu, poc calorós a 
Begues). Els fonaments es conformaven de totxo ceràmic massís, les parets també eren de totxo 
ceràmic, biguetes metàl·liques o de fusta, revoltons i paviment ceràmic i cobertes amb embigat i 
llistons de fusta i acabat amb teules ceràmiques. Els sostres eren alts i sovint es conformava un cel 
ras de canya enguixat. No tot eren millores respecte les edificacions tradicionals.  

Pel que fa a l’urbanisme s’ha de tenir en compte que durant aquest període i fins el 1936 no es va 
tramitar ni aprovar cap projecte d’urbanització. Se’n va parlar molt però a l’arxiu no consta cap 
document gràfic on es vegi una delimitació clara del que seria els límits del sòl urbà i la seva 
qualificació. Aquest fet va crear molts conflictes a l’hora de concedir llicències d’edificació ja que 
no estaven prou ben definides les alineacions ni les rasants. S’ha de tenir en compte que en no 
tenir aprovades figures de planejament o d’urbanització dificultava aplicar impostos a les noves 
cases que es feien per als estiuejants i qui més se’n ressentia eren les arques municipals, que 
sempre estaven buides. Tanmateix a l’any 1934 es van aprovar les primeres ordenances per a la 
edificació dins del terme municipal que d’alguna marera marcaven unes pautes generals a tenir en 
compte a l’hora de construir els nous edificis. 

 
Figura 10 . Habitatges a la Rambla. 

Per il·lustrar aquest període  de creixement del poble entre els anys 1920 i 1936, faig servir unes 
imatges gràfiques de projectes diversos que es van presentar durant aquells anys per tal de 
sol·licitar llicència. Estan guardats al Arxiu Municipal i a l’Arxiu de la Diputació de Barcelona. 
També s’adjunten algunes fotos de l’estat inicial i actual de les edificacions5. 

 

 

 
5 Torres d’estiueig amb documentació gràfica i tramitades administrativament. 



 
 

10 
 

Descripció individualitzada:  

Escanejat del plànol, fotos i explicació a peu d’imatge.  

1 1925 Casa de Domingo Guasch Casals. Camí Ral. Cases del forner 

 
 

 

 

2 1926 Casa de Marta Bussman. Camí Ral. Pk 9.900 
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3 1926 Dues cases per a Antonio Codina. Camí Ral  
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4 1926 Dominiques. Camí Ral. 

 
5 1926 Casa.  
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6 1926 Teatre Goula. Camí Ral. De Josep Petit Ros 

 
 

7 1928 Casa de Pablo Puigros al barri de la Salut. Cal Vidu 
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8 1928 L’escorxador. Camí de Sitges. 
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9 1928 Casa de Jose Morera al barri de la Salut. Cal Vidu 

 
 

 

10 1929 Casa Badell. Camí Ral 
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1928 Casa Morros. Carrer Santa Eulàlia 

 
11 1929 Cinc cases del Sabartés. Carrer Josep Serra. Rambla 
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12 1930 Casa Lavy. Carrer de l’Església. 

 
13 1930 Ateneu. Passeig de l’Església 
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14 1930 Casa Mercedes Miralles. Barri Rectoria. Creu de Terme 
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15 1930 Casa Jaume Vendrell. Camí Ral 

 
16 1931 Casa Cervelló. Camí Ral 

 
 

En general, tots el plànols eren documents molt elementals i propis de l’inici d’una època en que 
es van començar a demanar una descripció gràfica per sol·licitar llicències d’edificació.   

Son documents d’una gran simplicitat i amb molt poca traça professional per part dels arquitectes. 
En general no es dona informació molt precisa de on es situa la futura edificació, no hi ha cap 
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referència topogràfica de com es el seu entorn immediat, ni per saber la cota de nivell del  carrer 
per on tenia accés, no es feia cap referencia als fonaments ni a les elementals instal·lacions d’aigua 
i electricitat que ja s’estaven implementant. (telèfon 1917, electricitat 1925). Aquestes greus 
mancances eren assumides a posteriori pels paletes o els protagonistes de la construcció i eren ells 
els que acabaven conformant, com bonament podien, els elements que no estaven dibuixats. 

La relació no s’acaba aquí, ja que també consten documentats més d’una trentena de plànols de 
cases i edificis fins a l’any 1935 i que pels motius que he explicat al començament encara no els he 
pogut digitalitzar ni analitzar atentament. Per enllestir aquesta segona relació de plànols tenia 
previst adjuntar els plànols del casino dels estiuejants que es va construir a l’any 1936 al carrer 
Ferran Muñoz cantonada Jaume I, un edifici i alhora referent associatiu que tancava aquest 
període d’anàlisi de les cases d’estiueig a Begues.   

Espero poder-ho exposar en una segona part d’aquest treball de recerca.  

 

6.   UN CAS SINGULAR DE L’ARQUITECTURA BEGUETANA D’ESTIUEIG: LA CASA CERVELLÓ 

S’ha de dir, que de totes les edificacions del període de 1922 a 1936 n’hi ha una que sobresurt per 
la seva singularitat formal i constructiva. Singularitat entesa com a edificació trencadora amb les 
formes tradicionals i dels models de caseta i l’hortet que s’havien anat introduint a Catalunya des 
de principis del segle XX i que d’alguna manera us he estat exposant fins ara a la documentació 
gràfica de 18 exemples.  

 
Figura 11. Casa Cervelló. 

A Begues tenim la casa Cervelló (Figura 11). Aquesta interessant edificació racionalista, situada a 
tocar a camí Ral, va tenir com a protagonista el propietari, en Ramon Cervelló Arbos i l’arquitecte 
en Antoni Puig i Gairalt. Ambdós varen fer possible aqueta magnifica construcció. Els referents 
formal cal buscar-lo en l’avantguarda arquitectònica que va representar el GATPAC a principis del 
segle XX i que tenia com a referents Le Corbusier i Bauhaus (Figura 12). 
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Figura 12. Villa Savoie. Le Corbusier. França. 

El plànol que acompanya la sol·licitud de llicència davant de l’administració és un excel·lent 
exemple de feina de dibuix ben feta. Només cal fixar-se detingudament en el detall dels elements 
constructius com son els perfils de la estructura metàl·lica embeguda entre les parets de l’edifici. 

La cal·ligrafia i retolació utilitzada als plànols també és un element a destacar (Figura 13). 

 
Figura 13 Caligrafia i signatures. 

A l’any 2012 vaig fer un treball de recerca d’aquesta casa i que està explicat en aquests dos 
enllaços del meu blog “Tombar l’aigua”. A ells em remeto per conèixer aquest referent de 
l’arquitectura racionalista a Begues. 

http://tombarlaigua.blogspot.com/2012/06/la-casa-cervello-petjada-racionalista.html 
http://tombarlaigua.blogspot.com/2013/02/la-casa-cervello-petjada-racionalista.html 

 

 

 

http://tombarlaigua.blogspot.com/2012/06/la-casa-cervello-petjada-racionalista.html
http://tombarlaigua.blogspot.com/2013/02/la-casa-cervello-petjada-racionalista.html
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7.   CONCLUSIÓ 

 

La documentació gràfica localitzada i que fa referència a les cases d’estiueig que es van construir a 
Begues a principis del segle XX em permet descriure un relat a l’entorn de com es va anar 
conformant el creixement del poble en aquells anys. La troballa de cada plànol i la minsa 
documentació administrativa que l’acompanyava em dona peu a reconstruir una història que ens 
situa en un context singular. En un curt període de 15 anys es van construir un total de més de 70 
edificis destinats a habitatges o cases, quan a l’any 1920 hi havia comptabilitats uns 250 habitatges 
o cases a dins del terme municipal 

Es va passar d’un creixement molt pausat i vegetatiu a un creixement exponencial. 

 

Begues, a 12 d’octubre de 2020 

Jordi Dolz i Abadia 
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