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Per a molts lloretencs, can Saragossa és un punt de referència. Situat al cim del turó, és un 
immoble que no passa desapercebut. Sembla com si, des d’aquesta posició privilegiada, volgués 
controlar tot el que passa al voltant del nucli antic de Lloret de Mar. 

Tal com expliquen els autors d’aquest llibre, aquest antic mas ha passat per situacions ben 
diverses: èpoques glorioses, períodes de davallada, reconversió en hotel, abandó i, finalment, a 
final del s. XX, la seva adquisició per part de l’Ajuntament. Durant els últims anys, aquesta 
casa ha estat objecte de propostes ben variades; però, finalment, es prengué la decisió de fer 
una intervenció global on s’incorporés l’excavació arqueològica, l’estudi artístic, l’anàlisi de 
l’evolució històrica i, evidentment, el procés de restauració de l’edifici. El repte no era senzill 
perquè calia coordinar àmbits professionals molt diferents; però, si comprovem els treballs 
realitzats en l’edifici i analitzem l’estudi documental que ens presenten en aquesta publicació, 
haurem de concloure que els resultats han estat excel·lents. 

A partir de la lectura d’aquesta publicació podreu conèixer, amb detall, el procés d’estudi 
i d’anàlisi que han seguit els diferents professionals que han participat en el projecte i les 
conclusions que n’han extret. 

Sens dubte, l’evolució arquitectònica que ha seguit aquest mas des dels seus inicis (a cavall 
entre el s. XIII i XIV) és espectacular: les ampliacions, la construcció de la bassa, les refor-
mes en palauet, la reconversió en hotel... En aquest sentit, l’equip d’arqueòlegs ens ofereix 
un munt de dades explicatives de com es transformà l’estructura d’aquest immoble. Des del 
vessant artístic també s’aporta una informació ben interessant: la descripció detallada de 
les peces, les influències artístiques, la procedència d’alguns elements decoratius... Tot plegat, 
doncs, ens permet integrar can Saragossa en la ruta modernista de la nostra població com 
un element destacable. 

D’altra banda, pel que fa a l’estudi històric de la família Saragossa, ens revela una gran 
quantitat de dades que permeten contextualitzar la història del mas i de la família que el 
regentava. Així, en aquesta publicació no es presenten solament les dades referides a l’im-
moble, sinó que s’apunten noms concrets, dates i  passatges determinats de la seva vida: la 
participació en una venda, el capítols matrimonials, l’anotació dels testaments, el detall 
d’un inventari... El mas, doncs, era ben viu. 

I finalment, l’equip d’arquitectes encarregats de fer la restauració de l’edifici detallen el 
procés evolutiu que han seguit a l’hora de procedir a la restauració de l’immoble: l’entorn de 
l’edifici, el conjunt de façanes, l’estructura i els acabats interiors, l’obra nova... És, en certa 
manera, l’última fase que permet culminar un projecte ben ambiciós. 

Actualment, els treballs de restauració de Can Saragossa ja estan pràcticament enllestits i, 
ben aviat, els ciutadans que ho desitgin podran contemplar “in situ” la feina que s’hi ha fet 
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Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, artístic 
i procés de restauració.

Amb motiu de l’adaptació de la masia de can Saragossa a la funció de museu i dependències 
municipals, promoguda per l’Ajuntament de Lloret de Mar, aquesta institució va sol·licitar 
la intervenció de l’equip de restauració de la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigit 
pels doctors arquitectes José Luis González Moreno-Navarro i Albert Casalas Balagué. Al 
mateix temps, va sol·licitar uns estudis històrics i arqueològics sobre l’edifici a un segon 
equip, que va treballar en estreta coordinació amb l’anterior, sota la direcció d’Albert 
López Mullor, arqueòleg i doctor en Història. En aquesta recerca, prèvia a la redacció del 
projecte de restauració i adaptació de l’edifici, hi van intervenir Maria Gràcia Salvà Picó, 
historiadora de l’art, autora de l’estudi artístic; Ainhoa Pancorbo Picó, arqueòloga, que 
va codirigir la intervenció arqueològica; Mario Zucchitello Gilioli, filòleg i historiador, 

1. Introducció

Albert López Mullor
José Luis González Moreno-Navarro

Fig. 1.  Vista general de can Saragossa, l’any 1917. Fotografia facilitada pels darrers propietaris de la 
casa, Núria i Jordi Armengol Saragossa.

per conservar i embellir aquest immoble. Mentrestant, però, us convido a llegir aquest llibre 
perquè és una síntesi excel·lent de la bona tasca realitzada per aquests professionals i, perquè, 
a més a més, us permetrà descobrir alguns detalls amagats que, quan visiteu la casa, podreu 
localitzar amb més facilitat. Bona lectura!

Xavier Crespo i Llobet
Alcalde de Lloret de Mar
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i la història de Lloret, fins fa no gaire una mica oblidat, al cim d’un turonet, envoltat de 
noves construccions i d’autobusos transeuropeus.  

En segon lloc, s’exposa com i per què s’ha fet la restauració de can Saragossa. Abans de 
començar la restauració d’un edifici, cal conèixer com són els elements materials que el 
conformen, quin és l’origen de les seves degradacions, quina ha estat la seva evolució 
històrica, etc. Per donar resposta a totes aquestes preguntes es van dur a terme una sèrie 
d’estudis previs interdisciplinaris en què van participar els especialistes de diferents àmbits 
del coneixement que s’han citat abans. Un cop finalitzats aquests estudis, es disposava 
d’un coneixement exhaustiu de l’evolució de l’edifici, de la configuració constructiva dels 
seus elements i de la composició dels materials. Aquest coneixement va permetre tirar 
endavant el projecte de restauració. 

encarregat de l’estudi històric, i José Ramón Hevia Gonzàlez, arquitecte, que va fer l’ai-
xecament estratigràfic dels paraments exteriors de l’edifici i va col·laborar en l’estudi.

Pel que fa a la resta dels estudis previs i a l’obra de restauració, cal esmentar la participació 
de l’arquitecte Joan Casadevall Serra, de l’empresa Gabinet del Color, que va estudiar els 
revestiments de la façana. D’altra banda, el doctor Màrius Vendrell Sanz, de la facultat 
de Geologia de la Universitat de Barcelona, va fer l’anàlisi dels materials de construcció. 
Joaquin Montón, del Laboratori de materials de l’Escola Universitària Politècnica de 
Barcelona, es va encarregar de l’estudi dels forjats de fusta, i els geòlegs Antoni Batlle i 
Pere Mascareñas, de Geoprojectes S.L., van estudiar el terreny de fonamentació de l’edifici. 
A més, a l’equip de restauració de la Universitat Politècnica de Catalunya hi van participar 
en un primer moment les arquitectes Natàlia Rico Vigueras i Sandra Soliguer, per tal de 
realitzar els estudis previs constructius i estructurals i coordinar els altres especialistes citats. 
Després, en el decurs de la intervenció, l’arquitecte Javier Sanz Prat va ser l’encarregat 
de la direcció de les obres durant les tres fases en què es van executar. Altres membres de 
l’equip van col·laborar en l’ elaboració del material gràfic dels diversos projectes executius: 
les arquitectes Irene Oliver i Paula Barros i les estudiants d’arquitectura Esther Garcia, 
Kerstin Nething, Vanesa Piriz i Clara Terrats.

Les dues primeres fases d’obra les va executar l’empresa U.T.E. Can Saragossa, formada 
per Freyssinet, S.A. i  NECSO Entrecanales Cubiertas, i la tercera fase l’empresa cons-
tructora CLAR Rehabilitació. L’Ajuntament de Lloret de Mar ha fet un seguiment de 
les obres a través de la senyora Anna Fuentes Fernández, directora de Patrimoni Cultural, 
les quals, a més, han comptat amb la supervisió de la la regidora de Patrimoni Cultural, 
Laura Bertran Fontserè, i l’alcalde, Xavier Crespo Llobet.

Aquest llibre recull, en primer lloc, un resum dels tres estudis històrics portats a terme 
sobre l’antiga masia. Comença amb una descripció de l’estat actual, amb les obres pràctica-
ment acabades. Tot seguit, es fa un repàs al seu estil arquitectònic, propi del modernisme 
historicista, i s’intenta esbrinar l’autoria de l’edifici i l’atribució a l’època d’una sèrie de 
paviments i sostres decorats que, feliçment, s’hi han conservat. A continuació, s’exposa 
un resum de la recerca arqueològica que s’hi va dur a terme. Davant de la poca fertilitat 
del subsòl, on la roca granítica apareixia de seguida arreu, es va posar l’accent en l’es-
tudi estratigràfic de les fàbriques o, el que és el mateix, dels paraments i altres elements 
constructius de l’edifici, a través de l’anàlisi acurada dels plànols i d’una sèrie de cales en 
punts estratègics de les parets i els paviments. Aquestes recerques han anat la història de 
la casa, des del segle XIII fins al present, i han permès de conèixer-ne els successius canvis 
d’aparença a través del temps, tant en planta com en alçat. 

Tot seguit, es fa un ampli recull de la documentació escrita referida al mas Saragossa, que 
es remunta a 1317, la qual fa llum sobre la trajectòria de la família que el va posseir i de 
les vicissituds que ha patit recentment l’edifici, fins que va passar a mans municipals, és a 
dir, va entrar a formar part del patrimoni públic de Lloret. Finalment, els resultats de tots 
aquests estudis, encara que inevitablement incomplets en alguns aspectes, permeten tenir 
una àmplia panoràmica històrica i artística d’un element prou significatiu del patrimoni 

Fig. 2.  Plànol del conjunt de la finca de can Saragossa.
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Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, artístic 
i procés de restauració.

La masia de can Saragossa, altrament dita de can Xardó, tot i que, com veurem, aquest 
no és el seu nom original, és al cim d’un petit turó dins el nucli urbà de Lloret, a les 
coordenades 487.300, 4.617.200. S’hi pot arribar en automòbil  des de la carretera GI-
682 que va de Lloret de Mar a Tossa. Un cop passada l’estació d’autobusos cal prendre, 
a mà esquerra i entre els carrers Girona i Joaquim Ruyra, un camí que mena directament 
a la casa, delimitada per grans balustrades de pedra, la qual s’alça al bell mig d’uns antics 
jardins, envoltat d’un bosc d’alzines. Encara manté la fesomia del palau bastit el 1902, 
data que es pot llegir al capcer de la façana principal, d’estil historicista (fig. 1, 9). 

L’edifici, visible des de la carretera, està format per un volum de planta gairebé quadrada, 
de 16,5 m per 17 m, amb una superfície d’uns 290 m2 (fig. 2). Val a dir, però, que l’angle 
nord-est fa una petita reculada ocupada originalment per un pati a cel obert (àmbit M), 
on es trobava el safareig. Consta de planta baixa i dos pisos, nivells que encara conserven 
en línies generals la distribució interior pensada el 1902, que en els tres casos és molt 
similar: d’un petit distribuïdor –àmbit F– neix un passadís –àmbit I– que, de sud a nord, 
va donant pas a les diverses estances de l’immoble. A la planta baixa aquest passadís és 
encapçalat per un gran vestíbul, l’àmbit B1 i desemboca en un cos afegit on hi ha dos 
lavabos –àmbit Y– (fig. 3). L’edifici comprèn, a més, un segon cos –àmbit L– adossat a 
la casa pel costat de llevant. Tanmateix, un cop a l’interior es pot observar que, en planta 
baixa, totes dues construccions formen un sol ambient dividit només per un mur de totxo 
disposat en filades regulars.

Abans de la restauració, el conjunt era completat per un seguit de petites edificacions. 
En primer lloc, a llevant, s’hi adossava un cos de planta rectangular –àmbit Z–, de 24 per 
4 m, dividit en sis sectors per envans de totxo. Havia estat utilitzat com a estable i cada 
compartiment havia acollit una mena de bestiar diferent. En segon lloc, un gran dipòsit 
d’aigua s’adossava a la casa pel costat de tramuntana. Es tractava d’una bassa d’uns de 
12 m de llarg per 10 m d’ample, amb una fondària de prop de 5 m, reforçada per tres 
grans contraforts situats al costat de llevant (fig. 6). La restauració del conjunt ha man-
tingut aquesta construcció tot i que n’ha modificat l’ús. En tercer lloc i també al costat 
de tramuntana, s’hi trobava un altre cos, adossat tant a la casa com a la bassa. Tenia una 
planta quadrangular de 2,7 per 2,3 m i estava fet de murs de totxo disposats en filades 

2. Descripció  
de l’edifici

Ainhoa Pancorbo

Fig. 3.  Plànol de la planta baixa de l’edifici amb nomenclatura dels àmbits i amb representació dels 
paviments.

Per tot això, l’explicació de la restauració s’ha dividit en dos capítols. Dins el primer, s’hi 
exposen els estudis tècnics previs que es van dur a terme. Al segon, s’hi explica la inter-
venció arquitectònica que s’hi ha fet. Comença amb la descripció dels nous usos previstos, 
com a museu d’arqueologia, museu de pintura i oficines municipals, i a continuació es 
descriuen les obres que s’han fet a cadascuna de les parts de la casa. El llibre acaba amb 
un capítol que recull les conclusions de la intervenció de restauració, un cop finalitzades 
les obres.
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regulars, fàbrica identificada també a l’interior de l’edifici i atribuïda a la seva fase com a 
palau d’estiueig. La funció d’aquest afegitó era la de dotar d’una cambra de bany la planta 
baixa de l’edifici (fig. 3). Finalment, a tramuntana de la bassa i separada d’aquesta pel 
camí que envolta la casa, que en aquest punt fa un desnivell salvat per mitjà d’escales de 
pedra, hi havia un cobert exempt, de planta rectangular, de 10 per 6 m, atribuïble també 
a l’època del palau (fig. 2).

Les façanes de la casa no han patit grans canvis des de principis del segle XX, llevat de la 
reconstrucció de l’àmbit Q a la segona planta, feta l’any 1954, quan l’edifici va esdeve-
nir hotel, per tal d’ubicar-hi els lavabos del servei. La distribució interior llavors també 
va experimentar modificacions, ja que alguns dels espais es van subdividir, per tal que 
cada habitació tingués la seva cambra de bany. L’ús de la planta baixa de l’edifici com a 
habitatge particular, durant els quinze anys anteriors a l’inici de la restauració, va variar 
considerablement l’aspecte que devia tenir la cuina –àmbit K1– i els àmbits C1, D1 i H1, 
utilitzats, probablement, com a dormitoris (fig. 3). A més, l’àmbit N, a la segona planta, 
es va fer servir de colomer, fet que es palesa en els paraments i en la finestra, que dóna a 
la façana principal. 

Fig. 4.  Plànol de la primera planta de l’edifici amb nomenclatura dels àmbits i amb representació dels 
paviments.

Fig. 5.  Plànol de la segona planta de l’edifici amb nomenclatura dels àmbits i amb representació dels 
paviments.



14 Can Saragossa de Lloret de Mar 15

Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, artístic 
i procés de restauració.

1. Vegeu l’estudi històric documental.
2. Grup de Patrimoni Cultural, Ressenya historico-arquitectònica de can Saragossa, Agenda XXI, febrer de 2003, Lloret de Mar. Con-
sideren que el projecte podria ser de Joan Lluhí Rissech. La casa que es va construir per a ell  presenta molts punts paral·lels amb can 
Saragossa.
3. L’Ajuntament li concedeix  el permís, sempre que estigui alineat  amb les altres cases i que faci una voravia més ampla.
4. BASSEGODA, J.: Los Maestros de Obras de Barcelona, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona, 1972.
5. Expedient núm. 1318, Comissió de Foment, 1899-1900, Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
6. Segons consta a l’expedient núm. 1438, de la Comissió de Foment de l’Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.

Can Saragossa es pot classificar dins del corrent neogòtic de l’arquitectura modernista. 
Els exemples més clars d’aquesta tendència són les obres de J. Puig i Cadafalch, l’estil del 
qual podria haver inspirat el mestre d’obres que construí aquest palauet, el 1902, segons 
assenyala la data inscrita al capcer de la façana principal. La casa es va fer per encàrrec de 
Narcís Saragossa Ametller, les inicials del qual figuren a la dovella clau de la porta principal, 
propietari del mas des de 1895, que va morir el 1908.1

Després d’haver consultat els arxius de Lloret, Girona i Barcelona, a hores d’ara, no hem 
pogut trobar cap document referit a la construcció modernista. Això no obstant, coinci-
dim amb altres estudiosos2 en atribuir el projecte al mestre d’obres Joan Lluhí Rissech. 
La casa que va construir al número 64 del carrer de Sant Pere de Lloret, presenta molts 
punts paral·lels amb can Saragossa. Encara que més senzilla, té una façana del mateix 
estil historicista i les formes arquitectòniques i l’ornamentació són gairebé les mateixes. 
Es tracta d’un edifici entre mitgeres, amb una façana d’estètica goticitzant. A la planta 
baixa s’obren dues portes amb arcs conopials. Al primer pis, hi ha dues finestres, una 
de balconera i l’altra senzilla. L’últim pis és una galeria d’arcs també conopials. El tipus 
d’ornamentació és el mateix que el de can Saragossa. A l’Arxiu Municipal de Lloret es 
conserva la petició de Joan Lluhí per enderrocar i reconstruir la façana de casa seva, datada 
de novembre de 1900. S’acompanya d’un alçat de la nova façana. També hi ha el permís 
d’obres concedit per l’Ajuntament, el febrer de 1901.3

De Joan Lluhí sabem que va néixer a Lloret de Mar cap al 1850. El 1868 va  obtenir el 
títol de mestre d’obres.4 Sembla que va viure, en primer lloc, al número 406 del carrer 
Mallorca de Barcelona.5 Després tenia el domicili al carrer Consell de Cent, 144.6 Entre 

3. L’estil 
arquitectònic  
i la decoració

Maria de Gràcia Salvà Picó

Fig. 6.  Detall de la cantonada nord-est de la bassa adossada al costat de 
tramuntana de l’edifici.

Fig. 7.  Barana modernista de traceries neogòtiques que envolta tota la finca. Detall del tros que 
flanqueja l’escala d’entrada pel cantó de migjorn.
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7. Desembre de 1867: Proyecto de una casa para 20 pastores, 6 gañanes y los animales precisos para los mismos, carpeta 8 Reial Càtedra 
Gaudí, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Barcelona.
Maig de 1875: Construcció d’una claveguera al barri d’Hostafranchs, encarregat per la Societat Anònima de Tramvies de Sants, Expedient 
núm. 324 de Foment, Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
Febrer de 1878: Construcció d’una casa amb baixos i un pis, al carrer Campos cantonada amb el carrer Matader de Barcelona, encarregada 
per Lorenzo Cruells, Expedient 1380, leg. 8, Arxiu municipal de Gràcia. Construcció de dues cases al carrer Neptú cantonada amb Riera 
de Sant Miquel, Expedient 1385, lligall 8, Arxiu municipal de Gràcia.
Juliol de 1897: Construcció d’un habitatge de dos pisos al carrer Provença-Diagonal, encarregat per Pedro Esquerdo, Obres particulars, 
expedient 7611, Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
1900: gener, projecte de reformes interiors d’una casa al carrer Magdalenas, 13 i 15, propietat de José Saca, Expedient núm. 1318, 
Foment, Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
Juny: Construcció d’una casa de pisos al carrer Aribau amb Provença, encarregada per José Calvet, Expedient núm. 7802- (3p)-bis, 
Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
Novembre de 1907: Permís per practicar obres a la façana de la casa núm. 4 de la plaça de Santa Anna, Expedient núm. 1438 de la 
Comissió de Foment, Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
8. “Pel que fa als que varen treballar als projectes de remodelació i inclús construcció i reedificació d’algunes cases (de Lloret), citarem 
a Joan Lluhí…”, Alcoi, 1990.
9. Catàlogo de la Fábrica de Mosaicos Hidráulicos, Piedra, Granito y Mármoles Artificiales. Butsems & Fradera, Barcelona, 1913. Aquesta 
casa va ser fundada el 1873. La fàbrica es trobava al carrer Rabí Ruben del  barri d’Hostafranchs  i el despatx al carrer Pelai de Barcelona. 
Posteriorment, va passar a dir-se Butsems i Cª.

1867 i 1903 va fer a Barcelona una sèrie de cases i  habitatges de pisos.7 Durant aquells 
anys també treballava a Lloret.8

Els accessos 

L’accés a la finca des del costat de migdia condueix a la casa, ubicada en una terrassa,  
mitjançant una escala recta de nou graons. A ambdós costats de l’escala, hi ha sengles 
pilars decorats amb arquets cecs apuntats i ornamentació quadrilobulada. Possiblement, 
damunt d’aquests pilars hi havia algun objecte ornamental, com ara un cràter. La barana 
està feta amb traceries neogòtiques de pedra.

Tota la terrassa enjardinada està delimitada per una balustrada recolzada en un mur de 
pedres irregulars (fig. 7). Hi ha disposats de forma alternapilars i traceries neogòtiques. 
Dels pilars originals se’n conserven, sencers o parcialment, disset. No tenen cap tipus de 
decoració. En alguns encara es pot apreciar la marca de l’element decoratiu que els coro-
nava. La traceria està decorada amb uns rombes que emmarquen un traç quadrilobulat. 
Hi ha un paral·lel idèntic en un catàleg de 1913 de la fàbrica M.C. Butsems i Fradera de 
Barcelona, en què es recullen nou models diferents de baranes, amb les mides correspo-
nents. Per tant, considerem que les baranes de l’edifici provenien d’aquesta fàbrica. Cal 
afegir que en aquest mateix catàleg hi ha un model de barana amb els pilars culminats en 
un pendent a dues aigües i les cares decorades amb una fulla quadrilobulada incisa.9

El balustre del costat sud-oest té cinc pilars que han perdut el coronament. A la cantonada, 
la balustrada giravolta tot formant una petita terrassa circular. A la banda de ponent, les 
traceries estan separades mitjançant quinze pilars més. La balustrada s’atura en una altra 
entrada a la casa, la qual, segurament, servia d’accés als carros. Està flanquejada per dues 
columnes. La de la dreta es conserva gairebé sencera i a la de l’esquerra li falta la meitat 
superior. Estan fetes de ciment i a l’espai que correspondria al collarí, hi ha una decora-
ció feta amb mosaic hidràulic del tipus anomenat romà. Es tracta d’una sanefa feta amb 

Fig. 8.  Façana principal de la casa, orientada a sud, abans de les obres de restauració.
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Fig. 9.  Capcer de la façana principal on hi ha inscrita la data de construcció, el 1902.

una combinació de tessel·les vermelles, blanques i verdes. Una de les columnes  té un 
capitell campaniforme decorat amb fulles d’acant estilitzades. Entremig de les fulles hi 
ha unes petites rosetes i al damunt una motllura piramidal de la qual no s’ha conservat 
l’acabament.

La façana principal

Està situada al sud (fig. 8) i presenta una estructura quadrada que unifica els cos central 
i els laterals. Culmina en un ràfec escalonat amb ornamentacions vegetals i a les canto-
nades es pot observar una decoració de motllures de faixa. Al cos central hi ha la porta 
principal, una finestra balconera i una de geminada. Els altres dos tenen tres tipus de 
finestres diferents. Cadascuna d’aquestes obertures coincideix amb les tres plantes de la 
construcció. Al capcer del cos central hi ha esculpida la xifra 1902, data de construcció 
de la casa (fig. 9).

Al costat de llevant hi ha un cos afegit (àmbit L), la façana del qual va ser va ser reformada 
utilitzant l’estil modernista. Presenta tres envans rectangulars de ritme decreixent. Al nivell 
de la planta baixa, hi ha la porta, acabada en un arc escarser de pedra calcària, i al del 
primer pis una finestra rectangular amb el mateix tipus d’arc. La finestra que correspon 
al segon pis té un balustre de terracota i un arc escarser denticulat que recolza en dues 
motllures de taló. A sota de la teulada, hi ha un petit ràfec. A la paret est,  hi té adossada 
una terrasseta amb una balustrada de pilars de terracota. 

La porta principal de la façana modernista culmina en un arc escarser amb arquivolta, el 
qual recolza sobre dues fines columnes. Els capitells d’aquestes columnes tenen collarí 
cilíndric, cimaci recte i estan decorats amb tres fulles d’acant. La base, amb tor i escòcia, 
recolza sobre una altra base hexagonal, també ornada amb fulles d’acant. Ja s’ha dit més 
amunt, que a la dovella clau hi ha inscrites les inicials del propietari de la finca que en va 
promoure la reforma, NSA, en Narcís Saragossa Ametller. La porta de fusta emplafonada 
de gust neogòtic és l’ original. Està flanquejada per sengles finestres rectangulars força 
grans, acabades en un arc conopial; el guardapols torna a formar un arc conopial rebaixat 
recolzat en un cimaci i dos petits capitells decorats amb grans fulles.

Al bell mig de la façana i a l’altura de la primera planta o planta noble, hi ha una finestra 
balconera (fig. 10). Es tracta d’una obertura vertical emmarcada per una motllura de 
faixa, culminada d’un arc conopial que n’abraça un altre de trilobat; els lòbuls acaben 
amb una flor. El guardapols és idèntic al de les finestres de la planta baixa, ja descrites, 
però culminat amb un floró. Recolza en un capitell continu decorat amb uns alt relleus 
de fronda, ornament en forma de fulla o de poncella a punt d’obrir-se, molt utilitzat en 
l’època gòtica. La barana del balcó està feta de traceries que imiten les que s’usaven en 
l’arquitectura del gòtic inicial, és a dir, un arc apuntat que emmarca un quadrifoli i un 
arquet trilobat. Possiblement aquestes traceries, com les de la resta de l’edifici, provenien 
de la fàbrica Butsems & Fradera de Barcelona, abans esmentada. El balcó, recolza en dues 
cartel·les decorades amb fulles que imiten les de l’auró blanc, entre els quals hi ha un fris 
amb mètopes ornades amb fulles de card de diferents menes.Fig. 10.  Balcó central de la façana principal.
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Fig. 11.  Finestra lateral de la façana principal. La barana de ferro forjat està decorada amb el cop de 
fuet, motiu molt típic del modernisme.

Fig. 12.  Fornícula situada a la cantonada sud-oest. A la base es pot veure l’escultura d’un drac alat. 
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Fig. 14. Detall de la façana oest. La finestra balconera pertany a la planta noble.

Fig. 13. Vista de conjunt de la façana de ponent.

Com a la planta baixa, en la primera també hi ha sengles finestres als costats de l’obertura 
principal. Són del mateix tipus que la balconera, malgrat que en aquestes la barana sigui 
de ferro forjat. L’escopidor està decorat amb un fris de fulles d’acant, molt similars a les 
de la imposta. La barana presenta un motiu central, que podríem identificar amb una 
mena de drac, i línies sinuoses laterals en forma de cop de fuet (fig. 11). Les finestres 
que corresponen a les habitacions de la segona planta, són més petites però l’esquema 
és el mateix. Al centre n’hi ha una de coronella en què ha desaparegut la columneta de 
separació entre les dues parts de l’obertura, encara que ens la podem imaginar perquè la 
finestra central del segon pis de la façana oest és similar. Els finestrons d’ambdós costats 
són més senzills, només tenen dues mènsules amb ornamentació esculpida als dos costats 
de l’arc rebaixat i un escopidor amb motllures sense decoració.

Al capcer del cos central, hi ha esculpit un escut romboïdal perfilat amb una fronda que, a 
l’interior, té inscrita la data de 1902, any de construcció del palauet modernista. El ràfec, 
situat immediatament per sobre, està decorat amb merlets semicirculars decorats amb una 
mena de claustra, una gelosia d’estructura circular feta de pedra que té inscrita una creu 
florejada. A l’extrem inferior del cercle hi ha una flor, que sembla una orquídia. El ràfec 
escalonat dels dos cossos laterals té una imposta decorada amb un baix relleu de fronda.

A l’angle sud-oest de la façana hi ha una fornícula que, en el seu moment, hauria contingut 
una escultura, possiblement la del sant titular de la família. Malauradament, només se 
n’han conservat la base i el dosseret (fig. 12). La col·locació de fornícules a la cantonada 
de dues façanes era freqüent en l’arquitectura modernista. En tot cas, n’hem localitzat un 
de paral·lel força similar quant a la situació que, a més, conserva la imatge del sant. Ens 
referim a la fornícula amb l’escultura de sant Bartomeu, feta per Eusebi Arnau, situada a 
la façana de ponent del Casal Sobrevia (Seva, Osona), projectat per Josep Puig i Cadafalch 
el 1903. Heus aquí una de les possibles influències d’aquest arquitecte en l’obra de Joan 
Lluhí, a les quals ja hem referència més amunt. A sota de la mènsula que fa de pedestal de 
la nostra fornícula, hi ha una escultura de gran qualitat tècnica. Es tracta d’un drac alat, 
del mateix tipus dels que va fer l’escultor modernista Eusebi Arnau, col·laborar de Puig 
i Cadafalch. Tal vegada, el més conegut és el que forma part de l’escena de sant Jordi 
matant el drac de la porta d’entrada a la Casa Ametller de Barcelona, construïda segons 
projecte de Puig i Cadafalch entre 1898 i 1900. El dosseret està format per un arc trilobat 
culminat amb un gablet, decorat amb fronda i  acabat en floró. Al capdamunt  hi ha un 
pinacle rematat amb la mateixa decoració floral.

Creiem que és interessant detenir-nos un moment en l’escultura del drac. Es tracta d’un 
dels únics elements figurats de tota la casa, té una bona qualitat tècnica i, a més, és un 
tema recurrent en el repertori simbòlic del modernisme. Està representat a la manera dels 
dracs medievals, és a dir, com una mena de monstre amb la meitat superior del cos amb 
escates, la inferior de serp i la cua acabada amb una fulla. Té urpes i ales amb membranes, 
similars a les dels ratpenats. El cap, amb la boca oberta per on sortiria el foc, és de dragó. 
El drac és un símbol ambivalent amb significats positius i negatius. Està present a gairebé 
totes les cultures. En el nostre cas deu estar relacionat amb la llegenda de sant Jordi 
perquè el drac vençut pel sant, normalment, es representa amb el cos cobert d’escates i 
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dotat d’ales, cua afilada i llengua bífida. En tot cas, en una de les dependències de la casa, 
la que segurament servia de menjador (àmbit G1), hi ha una xemeneia decorada amb 
una placa de ceràmica amb l’escena de sant Jordi muntant a cavall i matant el drac. Ens 
n’ocuparem més endavant. 

Durant el modernisme agrada allò fantàstic. És per això que els dracs són molt freqüents. 
Sembla que serien un símbol de la força i de la passió. A més, cal recordar que es tracta 
d’un estil que, entre altres coses, s’interessa per recuperar els valors del país. 

És per això que, sant Jordi, patró de Catalunya, i el drac que s’hi associa van ser molt 
usuals en la iconografia de l’època. En alguns casos, però, els dracs només tenen una 
funció decorativa. Per exemple, quan s’utilitzen en treballs de forja.10

La façana oest

Presenta una estructura rectangular amb les cantonades decorades amb motllures de 
faixa. A la planta baixa es distribueixen de forma simètrica tres obertures rectangulars, 
una porta central i dues finestres, que tenen els brancals decorats amb les mateixes mot-
llures. La llinda, és un arc conopial peraltat. El trencaaigües és  un arc conopial rebaixat 
recolzat en dues mènsules en forma de capitell  acampanat i decorades amb fronda. Al 
nivell del primer pis la forma i decoració de les finestres és la mateixa que les que s’obren 
en aquesta planta a la façana sud (fig. 11): al mig, una de balconera i als costats, sengles 
de rectangulars amb trencaaigües conopials (fig. 14). El pis superior, encara que similar 
al de la façana principal, té la finestra central diferent. És geminada, sense arcs interiors 
i a la llinda s’hi superposa igualment un guardapols conopial. Les altres dues finestres 
quadrades són idèntiques a les respectives de la façana principal.

L’interior de la casa 

La planta baixa

L’entrada de la casa (àmbit B1) és un espai rectangular, actualment buit, que té un 
paviment de morter vermellós amb decoracions octogonals incises (fig. 15). La recerca 
arqueològica no en va poder determinar la data. En tot cas, se suposa que és coetani de la 
reforma general de la casa, duta a terme el 1902, perquè en coneixem alguns de semblants. 
Per exemple, a la galeria posterior de la casa Coll i Regàs (Mataró, Maresme), projectada 
per Lluís Domènech i Montaner i construïda entre 1897 i 1898,11 i en un catàleg de la 
Fábrica de Mosaicos Nolla de València.12 Tot seguit, mitjançant una porta de fusta de gust 
neogòtic (fig. 16) s’accedeix a un llarg passadís (àmbit I1) que distribueix de forma axial 

10. És el cas del drac del picaporta de forja de can Lluhí, situada al número 64 del carrer de Sant Pere de Lloret. Joan Lluhí Rissech, 
mestre d’obres, va construir aquesta casa el 1900.
11. Fotografia de la galeria reproduïda a  Pi de Cabanyes, O.: Cases Modernistes a Catalunya, Barcelona, 1992, pàg. 56.
12 Mosaico Nolla. Hijos de Miguel Nolla. Valencia. Album Artístico, sense data.

Fig. 16.  Porta de fusta de gust neogòtic que condueix a 
les dependències de la planta baixa.

Fig. 15.  Detall del paviment encimentat de color vermellós amb decoració 
incisa que es trobava al rebedor de la casa.
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Fig. 17.  Detall del paviment encimentat vermellós amb decoració 
incisa d’escata de peix que es trobava al passadís de la 
planta baixa (àmbit I1).

Fig. 18. Detall del paviment de mosaic hidràulic de l’estança que 
servia de menjador (àmbit G1).

Fig. 19.  Llar de foc situada a la paret nord del menjador.

Fig. 20.  Detall de l’arrimador alicatat del menjador.
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les dependències de la planta baixa. Està pavimentat amb un sòl similar a l’anterior, també 
de color vermellós, amb una decoració incisa en forma d’escates de peix (fig. 17).

Des del passadís, la primera estança que té un accés practicable devia ser probablement el 
menjador (àmbit G1), ja que té una llar de foc de proporcions notables i al costat hi ha la 
sala d’estar que hi comunica. És de planta rectangular i té sortida a l’exterior a través de 
la façana oest. El paviment és hidràulic amb el fons blanc i la decoració vegetal en negre. 
Les rajoles provenen de la fàbrica Butsems & Fradera de Barcelona (fig. 18) i figuren en 
un dels catàlegs d’aquesta indústria.13 La llar de foc, adossada a la paret de tramuntana, 
és de planta rectangular amb la xemeneia troncocònica (fig. 19). La boca és quadrada 
i està emmarcada per un arc escarser decorat amb flors de pètals ondulats. A sobre hi 
ha incrustades unes rajoletes quadrades de ceràmica vidriada melada, amb decoració de 
punta de diamant. La lleixa recolza sobre dues pilastres d’ordre compost. La decoració 
d’aquests elements està inspirada en l’estil renaixentista. Estan ornamentats amb un grotesc 
de sarments, pàmpols, raïms i llaços i la part de dalt presenta una gran fulla de parra amb 
un rostre d’home. El capitell té fulles d’acant, dues volutes i caps d’angelets. Sembla que 
tot això no té un significat concret sinó que, més aviat, s’ha d’interpretar com una sèrie 
de motius ornamentals estereotipats. Això no obstant, el cep té unes simbologies molt 
específiques en la història de l’art. Dins la iconografia profana és símbol de Bacus, déu del 
vi i, també, és l’atribut de la tardor. La vinya i el vi també significaven la immortalitat i 
l’eterna joventut. La religió cristiana el transforma i passa a ser símbol de vida, de Crist, de 
la fe cristiana i de la resurrecció. Els raïms, seran símbols de l’eucaristia. En tot cas, també 
s’ha de tenir en compte la tradició vitivinícola d’aquest mas i de tots els de la contrada, 
que es remunta a l’antiguitat. Potser, per això, en aquest cas la decoració de pàmpols, 
sarments i fulles de parra no és només una casualitat fruit de la moda.

Al centre de la campana hi ha un tondo, de ceràmica vidriada melada, decorat amb un baix 
relleu amb una escena figurada. En torn del medalló hi ha una fronda, culminada amb un 
floró. Sant Jordi, muntat a cavall, està matant el drac. Ja hem vist abans que aquest sant 
va ser escollit per la iconografia modernista per expressar els valors catalans. L’hagiografia 
del sant ens diu que era un guerrer nascut a la Capadòcia i mort a Lídia, a finals del segle 
III. A occident, es va començar a fer molt popular a partir del segle XII. Llavors va ser 
nomenat patró de Catalunya i Aragó, encara que el seu culte està testimoniat a partir del 
segle X. Des de començament del segle XIII passà a ser el símbol de la devoció cavalle-
resca i per això va quedar arrelat a la Corona d’Aragó. Les seves relíquies van proliferar al 
segle XIV per tot Catalunya. Al principat, la diada de Sant Jordi, se celebra des de 1436. 
Finalment, a partir de la Renaixença va esdevenir un dels símbols de la catalanitat. 

Tota la part baixa de les parets d’aquesta cambra està decorada amb un arrimador de 
rajoles hidràuliques policromes (fig. 20). La composició és en forma de compartiments 
quadrilobats amb una font al centre, emmarcats amb fulles de fronda de color blau. Al pati 
(àmbit M) hi ha una pica doble amb la paret frontal decorada amb rajoles hidràuliques 

13. Catálogo de mosaicos hidráulicos de M. C. Butsems & Fradera, sense data. És el model núm. 131. En feien de dues mides de 25 i de 
40 cm. Valia 10 pessetes el m2. Aquesta casa  va ser fundada el 1873.

Fig. 21.  Detall del cancell de separació entre el menjador i la sala d’estar.  
Entremig dels arcs es pot apreciar un escut amb la creu de sant Jordi.
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molt semblants. Aquestes rajoles deuen procedir de la fàbrica Pujol y Baucis d’Esplugues 
de Llobregat, com unes altres d’utilitzades a la font del pati, com veurem més endavant. 
D’altra banda, les del terra, que són coetànies, també en procedeixen.14

L’estança (àmbit A1) que segurament feia de sala d’estar es troba a migdia del menjador. 
Totes dues estan separades mitjançant un cancell on hi ha tres portes acabades en arcs 
conopials. L’extradós dels arcs, decorat amb una fronda neogòtica, culmina amb un floró. 
Les arquivoltes recolzen en petits capitells decorats amb pàmpols i altres fulles. Entre els 
envans hi ha escuts romboïdals que tenen inscrita la creu de sant Jordi. (fig. 21). La sala 
té un paviment del tipus dit col·loquialment de mosaic romà, fet de tessel·les policromes 
blanques, marrons, ataronjades, blaves, roses, vermelles i verdes de diverses tonalitats. 
Presenta una composició rectangular. Una sanefa de motius geomètrics en perfila el 
perímetre exterior. A les quatre cantonades apareix un motiu estrellat sobre fons blanc. 
Entre els angles hi ha divuit motius en forma d’ales esquematitzades, també sobre fons 
blanc (fig. 22). Una mica més enllà, hi ha una altra sanefa que emmarca l’emblema. 
Està feta amb un motiu de fulles verdes i flors de pètals vermellosos. L’emblema és una 
composició allargassada formada per una tija recta acabada, en ambdós costats, amb una 
flor amb els pètals oberts. Al mig, hi ha quatre flors tancades i tiges ondulades, a manera 
del cop de fuet. 

No en coneixem cap d’idèntic, però sí alguns de similars. Sembla que era un tipus de 
mosaic que s’usava tant a les cases particulars com dins els edificis públics, com ara hotels 
o centres escolars. Gràcies a la possibilitat de fer-hi múltiples combinacions i colors, estava 
reservat als espais importants de la casa, com la sala d’estar o el menjador. En un catàleg 
apareix un anunci de les magnífiques propietats d’aquest tipus de paviment.15 Un cop 
consultats els catàlegs de les fàbriques de l’època, s’arriba a la conclusió que un sòl hidràulic 
com aquest podria haver estat fet a tres de diferents. Una de les més especialitzades en la 
producció del dit mosaic romà, tant de gres com de marbre, era Eliseu Querol, situada al 
carrer Dos de Maig, 273, de Barcelona.16 L’altre podria ser la Pujol y Baucis ja esmentada, 
i la tercera, Hijos de Miguel Nolla, de València.17

Els sostres d’aquestes dues estances, com els de les plantes baixa i primera, van ser cons-
truïts amb el mateix sistema: un embigat de fusta en què recolzaven petites voltes de maó 
pla. Aquesta estructura no anava vista, sinó que es va cobrir amb un cel ras fet de guix i 
estucat amb decoracions vegetals. A hores d’ara, no sabem del cert l’autor d’aquests cels 
rasos, ja que de l’època se’n coneixen un grapat.18 A sota, resseguint tot el perímetre, hi 

14. Catàlogo de la Fábrica de Productos Cerámicos Hijo de Jaime Pujol y Bausis, Barcelona, arrambador núm. 32, sense data. Aquesta 
fàbrica, una de les més estudiades, va ser fundada el 1850 i tenia les oficines, al carrer Talllers, 9 de Barcelona.
15. “Propio para Grandes Hoteles y Construcciones Escolares, para Casa de Habitación y de Recreo. Este mosaico se presta a las combinaciones 
artísticas más lujosas como a las más sobrias, tiene una duración prácticamente indefinida y asegura el confort del hogar porque evita la pene-
tración de la humedad y de las temperaturas extremada”, Mosaico Nolla. Hijos de Miguel Nolla. Valencia. Album Artístico, sense data.
16. A un catàleg de 1929, hi ha reproduïdes algunes mostres de mosaic romà. Els preus oscil·laven entre les  30, 50, 80 o 125 ptes. el 
metre quadrat.
17. Fábrica de productos cerámicos de Hijo de Jaime Pujol y Bausis, sense data. Mosaico Nolla. Hijos de Miguel Nolla. Valencia. Album 
Artístico, sense data. Les mostres de mosaic romà que hi ha reproduïdes no coincideixen exactament amb el paviment de la sala d’estar, 
tot hi que hi ha alguns motius aïllats que hi apareixen. 
18. Pels anuncis de l’època sabem que hi havia molts guixaires i estucadors a Barcelona, però hi ha poca obra documentada. Entre 
d’altres podem esmentar a P.Avila, P.Coll, A. Ollé i F. Perales. També, entre d’altres, hi ha dues fabriques que feien decoracions per a 
enteixinats, la de Leandro Massot i Cia i, la de Felipe Tissé, a Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Sección Anuncios, 
Barcelona, 1901-1915.

Fig. 23.  Detall del sostre de la sala d’estar (àmbit A1).

Fig. 22.  Detall del mosaic fet amb tessel·les de la sala d’estar (àmbit A1).
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Fig. 25.  Paret de la font que hi havia al pati de la casa alicatada amb diversos tipus de rajoles (àmbit M).

ha un fris decorat amb fronda i al centre un detall ben característic: una biga transversal 
continguda en un calaix de guix i recolzada en dues mènsules decorada amb fulles d’acant. 
A sota de l’entaulament hi ha un fris estret decorat amb òvuls (fig. 23). 

Les habitacions situades a llevant del passadís van ser molt modificades pels llogaters de 
l’edifici immediatament anteriors a les obres de restauració. Sobretot la cuina (àmbit K1), 
que va perdre la fesomia primitiva i els anomenats àmbits H1, C1, D1 i L1 que fins i 
tot van perdre el sòl del començament del segle XX. El paviment de l’àmbit F1, però, és 
l’original i està fet de rajoles vermelles quadrades i rectangulars disposades a trencajunts. 
També és original l’arrambador de l’àmbit H1, amb un sòcol de rajoles blaves i fileres de 
rajoles també blaves, verdes i grogues que formen una composició en quadrifoli acabada 
amb una sanefa d’òvuls (fig. 24). Tant per la composició, com pels colors utilitzats, creiem 
que aquest mosaic podria provenir de la fàbrica Pujol y Baucis.19

Al pati (àmbit M) hi ha una pica doble que també està decorada amb rajoles hidràuliques 
(fig. 25). La base presenta peces verdes i blanques. A la franja inferior estan col·locades de 
punta i les del damunt formen una ziga-zaga. La paret de sobre les piques està recoberta, 
de baix a dalt, amb dues filades de rajoles de color blau. Damunt, quatre filades de rajoles 
decorades en què es combinen els motius geomètrics i vegetals i formen composicions 
cruciformes. Finalment, una sèrie de filades de rajoles més petites disposades a manera 
d’escacat. Aquestes darreres procedeixen de la fàbrica Pujol y Baucis, segons que es recull 
en un dels seus catàlegs. Apareixen a l’arrambador núm. 32, fet amb rajoles de 20 cm de 
costat que, a més, té una motllura.20 Tant per la tonalitat dels blaus, com per la tipologia, 
creiem que les altres rajoles també devien ser fetes a la mateixa fàbrica. Cal recordar que 
l’arrambador  del menjador està alicatat amb les mateixes peces.

La primera planta o planta noble

Les estances d’aquest pis es feien servir de dormitoris. Tenen la mateixa distribució interior 
que les de la planta baixa, a ambdós costats d’un passadís axial. Els paviments presenten 
tots una tipologia similar, amb variacions respecte a la col·locació de les rajoles. En general, 
sobre un fons de peces blanques, s’hi distribueixen decoracions geomètriques de rajoles 
vermelles i negres. Totes són hidràuliques i de l’època modernista. Als catàlegs consultats 
no n’hem trobat cap d’idèntica, però algunes són similars. Pensem que podrien provenir 
de la fàbrica de paviments Escofet de Barcelona.21

Al passadís (àmbit I2), hi ha una sanefa recta de tres fileres de rajoles policromes. Al centre, 
hi ha una composició en ziga-zaga de rajoles quadrades vermelles que alternen amb una 
de negra en les interseccions (fig. 26). L’habitació denominada convencionalment àmbit 
A2 és de planta rectangular. Tot el perímetre del seu paviment hidràulic està delimitat 
per una sanefa de tres franges de rajoles que repeteixen un mateix motiu (fig. 27). A la 

19. Hem localitzat un model similar al mas Sobrevia. Es tracta d’un alicatat del pati on hi ha una font. Les rajoles procedien de la Pujol 
y Baucis i algunes van ser dissenyades per A. Gallisà. Vegeu: Bassegoda, Pladevall, Pujol, 2001.
20. Catálogo de la Fábrica de Productos Cerámicos Hijo de Jaime Pujol y Bausis, sense data.
21. Pavimentos artísticos de mosaicos hidráulicos E.F. Escofet y Cª: s. En C. Barcelona, àlbums núms.. 7 (1913) i  9, (1921).

Fig. 24.  Detall de l’alicatat de l’arrambador d’una de les cambres de la planta baixa (àmbit H1).
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Fig. 27.  Detall del paviment d’una de les cambres de la planta noble (àmbit A2)

central és una mena de molinet i a les laterals un paral·lelepípede. Aquests motius estan 
representats en perspectiva i fan un efecte tridimensional. Els colors utilitzats són el negre, 
el gris, el vermell i el groc. A la part central del paviment de l’habitació hi ha un enrajolat 
de punta de peces de color vermell, entre les quals hi ha una decoració feta a base de nou 
rombes de rajoles vermelles i negres. Aquest paviment continua a l’estança a l’interior de 
la cambra de bany que es troba en aquesta sala.

L’habitació denominada àmbit B2, també és rectangular. En aquest cas només s’hi 
van utilitzar rajoles beix i negres posades de punta. El motiu ornamental és una mena 
d’estrella feta amb quatre rajoles en forma de rombe i unes altres quatre, col·locades als 
angles. L’habitació C2 té un terra amb sanefa i un sol motiu central, fet de rajoles de dos 
colors, beix i blau. Aquesta cambra té un sostre de guix emmarcat per un fris de roleus 
i compost per un entaulament de cassetons octogonals. Entre les filades de cassetons hi 
ha un motiu similar a una ciba. Es tracta d’una mena de sostre força utilitzat en les cases 
modernistes (fig. 28).

El paviment hidràulic de l’habitació G2 és molt vistós. Té una sanefa que n’emmarca 
tot el perímetre, composta de tres franges de rajoles. La del mig és un tub vermell que 
té enroscat un filacteri gris i en les dels costats apareix de manera repetitiva una canaleta 
flanquejada per dents de serra. Els colors usats són el vermell, el gris i el groc. Dins el 
camp del paviment hi apareixen rombes de rajoles vermelles i negres disposades formant 
motius també romboïdals (fig. 29). El sostre d’aquesta estança és un dels més decorats 
de tota la casa. Una biga central recolzada en una mènsula i ornada amb un  grotesc en 
divideix la superfície en dues meitats. Cadascuna està ornamentada amb un enquadrament 
rectangular amb els cantons decorats amb relleus de vegetació. Sembla una mena d’enfi-
ladissa de rosàcies, amb flors obertes i tancades. Al centre es repeteix aquesta decoració, 
amb tres flors obertes, tot formant un cercle, al mig del qual encara es conserva el forat 
d’on penjava un llum  (fig. 30).

L’habitació denominada J2 també conserva la solera original. Com en els altres casos, la 
sanefa és formada per rajoles en fileres i en el camp estan posades de punta. Aquesta sanefa, 
per cert, és molt característica dins de l’estètica modernista i també dins la producció de 
la casa Escofet (fig. 31). Es tracta  d’una mena de palmetes vermelles unides amb una 
tija ondulada del mateix color, tot sobre una base negra continua. Ja dins el camp, sobre 
un fons blanc es repeteix un motiu format per dos quadrats de rajola vermella units amb 
una de negra. D’altra banda, el sostre està molt adornat, amb el fris enreixat ocupat per 
una tija ondulada i flors de nenúfar tancades. La biga central, tan característica d’aquesta 
casa, està decorada amb un fris de fulles i flors semblants a la margarida. Tot el teginat 
està recobert amb tiges, flors i fulles de nenúfar, una planta molt usada en l’ornamentació 
modernista.

L’habitació H2 té un enrajolat en forma de malla feta amb peces vermelles i beix. La sanefa 
és la mateixa que  la  descrita a G2, amb un tub vermell que té enroscat un filacteri. A 
l’àmbit K2 també hi ha una sanefa igual i les rajoles que ornamenten el camp estan col-
locades en forma d’aspa. És del mateix tipus que el paviment que hi ha al replà, sota l’escala 
de cargol, d’aquest pis. La resta de paviments i sostres de la casa no tenen decoració. 

Fig. 26.  Detall del paviment del passadís de la planta noble (àmbit I2)
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Fig. 29.  Detall de l’angle nord-est del paviment de l’àmbit G2. Fig. 30. Detall del motiu central del sostre de guix emplafonat de l’àmbit G2.

Fig. 31. Detall del paviment de l’àmbit J2, una de les cambres de la planta noble.Fig. 28.  Sostre de guix amb cassetons octogonals d’una de les cambres de la planta noble (àmbit C2).
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Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, artístic 
i procés de restauració.

Objectius 

Can Saragossa es pot considerar com a un element clau del conjunt patrimonial local, ja 
que és un dels escassos exemples de l’època del Lloret navilier del comerç transatlàntic 
que han sobreviscut al desenvolupament massiu de la indústria turística a partir de mitjan 
segle XX. Altres exemples del mateix estil que encara resten dempeus són can Cabanyes, 
can Font, també conegut com a can Comdran, can Garriga –antic centre Verdaguer–, i la 
casa del mestre d’obres Joan Lluhí i Rissech, situada al carrer Sant Pere, 64. La decoració 
de la façana de l’Ajuntament, obra del mestre Fèlix d’Azúa, datada de 1872, segons pro-
jecte de l’arquitecte Martí Sureda Deulovol, recorda el mateix estil. Tot i això, només can 
Saragossa conserva fins i tot els jardins i, a l’interior, com ja s’ha vist, molts dels paviments 
i sobresostres romanen  encara tal i com foren ideats el 1902.

Val a dir que, a primer cop d’ull, no resultava difícil deduir que el palau havia substituït 
una masia de planta rectangular, de la qual se’n va aprofitar l’extrem de ponent, que encara 
roman dempeus. Com que la informació que se’n tenia, però, era molt minsa, calia obtenir 
un coneixement més gran de l’estructura general, esbrinar-ne la configuració en cadascuna 
de les etapes històriques, determinar la cronologia relativa i absoluta d’aquests períodes 
i, amb l’ajut de les fonts escrites i de l’anàlisi artística, apropar-nos al significat dels seus 
elements. Tot això calia dur-ho a terme abans que s’hi iniciessin les obres de restauració, 
per tal de poder comprendre millor l’edifici i facilitar la redacció del projecte. 

Abans d’iniciar la intervenció arqueològica, l’Ajuntament de Lloret ja havia manat fer uns 
sondeigs exploratoris al peu de les façanes de la casa per tal de comprovar-ne l’estat dels  
fonaments. En aquestes cales, de prop de 50 cm de costat, es va poder apreciar la poca 
potència de l’estratificació arqueològica del subsòl, que, com a màxim, assolia uns 20 cm 
de profunditat per sota del nivell de circulació actual. A partir d’aquesta cota apareixia la 
roca granítica natural. Així mateix, a l’interior de l’edifici s’havien obert prop d’un cen-
tenar de cales, d’uns 30 per 20 cm, als paraments dels tres pisos, les quals van permetre 
veure’n la fàbrica i, en funció d’aquesta, fer una primera interpretació de la distribució 
interior de l’edifici en les seves fases més evidents. 

4. La recerca 
arqueològica 
del subsòl i dels 
paraments 
Albert López Mullor 
Ainhoa Pancorbo Picó

Fig. 32.  Plànol de la planta baixa de l’edifici amb nomenclatura i amb indicació dels sondeigs 
arqueològics realitzats i de les unitats estratigràfiques identificades.
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D’aquesta manera, ja durant la primera visita d’obra prèvia als treballs arqueològics, es va 
decidir donar protagonisme a l’estudi dels paraments de la casa. Les relacions estratigràfi-
ques d’anterioritat/posterioritat, aplicades normalment en els estudis arqueològics només 
als vestigis del subsòl, també es poden establir en les superfícies verticals. D’aquesta manera 
es pot obtenir una seqüència diacrònica completa del comportament estratigràfic, és a dir, 
de la història d’un edifici. En el cas de can Saragossa, es partia del supòsit de la superpo-
sició de la fàbrica nova als vestigis de la masia. Tanmateix, un estudi més aprofundit dels 
paraments podria donar com a resultat, en primer lloc, el resseguiment de la substitució 
de la casa pairal pel palauet i, en segon lloc, donaria a conèixer els elements del conjunt 
que havien estat modificats en convertir-lo en hotel, als anys cinquanta del segle XX.

D’altra banda, es va plantejar fer sis sondeigs al subsòl. Aquests treballs havien de servir 
per localitzar-hi probables restes de l’antiga masia, potser conservades al cantó oest, on 
el sauló natural fa un suau pendent. També serien útils per comprovar relacions de dia-
cronia entre diferents elements de l’edifici i, potser, per trobar restes més antigues, fins 
aleshores desconegudes. Les cales es van fer d’acord amb criteris estratigràfics i de manera 
manual, sota la direcció dels sotasignats. A més, es va comptar amb la col·laboració del 
senyor José Ramón Hevia González, arquitecte, que va fer els aixecaments dels plànols 
de les façanes exteriors i les ortofotografies que presentem amb indicació de les unitats 
estratigràfiques (fig. 47-49). 

Mètode

L’antecedent remot del sistema de registre que hem aplicat a totes les unitats estratigrà-
fiques del jaciment, tant de les del subsòl com d’aquelles que formen els paraments, cal 
cercar-lo al mètode proposat per E.C. Harris a partir de 1975. Nosaltres el vam començar 
a utilitzar, el 1979 i el 1980, en el decurs de la recerca arqueològica de l’ermita de Nostra 
Senyora de Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona), la publicació de la qual22 
presentava, per primer cop a l’arqueologia medieval catalana, el diagrama estratigràfic 
elaborat i, a través dels resultats dels sondeigs, es proposava la configuració original i la 
posterior evolució del temple. Gairebé al mateix temps, l’any 1980 i, ja en el camp de 
l’arqueologia clàssica, es va posar en pràctica el mètode en el sondeig “Cisternes 10”, a 
l’àrea septentrional de tabernae del fòrum d’Emporiae, mentre un altre equip aplicava el 
mateix tipus de registre a la vila romana de Vilauba (Camós, Girona).23 L’èxit d’aquests 
assaigs, efectuats en jaciments de diferent problemàtica, envergadura i cronologia, va 
confirmar la validesa del sistema, que, en els seus trets essencials, hem utilitzat de manera 
quotidiana fins avui.

Aquestes primeres temptatives metodològiques es van dur a terme a partir dels principis 
continguts en dos treballs del ja citat E.C. Harris,24 com també en un petit apèndix d’Os-

22. López Mullor, 1982, 1986 i 1990.
23. Ripoll, Sanmartí, López Mullor, 1982. Sobre la vil·la de Vilauba, es pot veure: Nolla, Castanyer, Tremoleda, 1992 i Castanyer, 
Tremoleda, 1999.
24. Harris, 1975 i 1977.

tia IV, obra d’A. Carandini,25 i en un primer article de Maetzke i altres.26 Més endavant, 
la publicació d’assaigs més extensos dels dos primers autors esmentats27 va menar a una 
popularització extraordinària del mètode, que va generar un torrent bibliogràfic que 
encara avui no s’ha exhaurit. 

L’estudi de les estructures arquitectòniques, tant de les subterrànies com de les aèries, 
també va comptar amb la influència, tant dels tractadistes més clàssics, com ara Lambo-
glia, l’obra del qual era en un principi d’obligada consulta, com dels investigadors que 
aleshores començaven a cercar noves vies d’anàlisi de ruïnes i edificis, entre els quals cal 
destacar  Luis Caballero. A més, s’ha de tenir en compte també la tasca realitzada, a partir 
de 1983, en les investigacions arqueològiques del Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments (avui de Patrimoni Arquitectònic Local) de la Diputació de Barcelona. El 
caire dels treballs, emmarcats dins dels estudis històrics previs a la redacció dels respectius 
projectes de restauració, implicava tenir molt present la consideració de tot el monument 
com a document arqueològic, és a dir, com a jaciment. En conseqüència, des de les 
primeres intervencions, es va reforçar i completar el registre. L’església de Santa Càndia 
d’Orpí (1983-1984), primer jaciment estudiat amb aquests objectius, va proporcionar 
prou dades per possibilitar la reconstrucció de la seva llarga evolució històrica, que van 
ser decisives de cara a la posterior restauració.28 A partir d’aquesta experiència, l’anàlisi 
arqueològica de conjunts estratificats per sobre de la cota zero, situats, per exemple, a les 
cobertes dels edificis, es va convertir en norma general en les intervencions següents, com 
va ser el cas de Sant Vicenç de Malla (1983-1984)29 o el de Santa Eulàlia de Riuprimer 
(1986-1987).30 També aleshores es van començar a excavar els carcanyols de les voltes, 
tant a títol d’acció exclusiva, com va ser el cas del claustre Manning de la Casa de la caritat 
de Barcelona (1985), on es va recuperar un magnífic conjunt tancat de ceràmica comuna 
vidriada,31 com en el marc d’investigacions molt més àmplies. A la basílica de Sant Llorenç, 
prop Bagà (Guardiola de Berguedà), per exemple, en què la intervenció (1984-1986) va 
ser decisiva per entendre’n el funcionament en època medieval.32

Altres jaciments objecte d’aquests estudis han estat Sant Bartomeu de Navarcles, excavat el 
1985-1986, Santa Maria de Rubió, el 1986-1987,33 o Sant Quirze de Pedret, entre 1989 i 
1993.34 En aquests indrets es va incidir especialment en l’estudi de les estructures aèries, i 
se’n van treure conclusions molt profitoses que van facilitar la representació tridimensional 
de l’evolució de les seves fàbriques. L’experiència i els avenços tecnològics, amb el temps, 
han permès desenvolupar representacions més precises de les diferències cronològiques i 
estratigràfiques de les diverses parts de l’edifici , fet que ha quedat patent a les publicacions 

25. Carandini, 1977.
26. Maetzke et alii, 1977.
27. Harris, 1979 a i b; Carandini, 1981.
28. López Mullor, Caixal, Fierro, 1989.
29. López Mullor et alii, 1991. 
30. Fierro, 1991. Aquesta excavació va ser  dirigida per X. Fierro i M. Clua
31. Caixal, Fierro, López Mullor, 1991. En aquest jaciment va participar en qualitat d’arqueòloga col·laboradora Julia Beltrán de 
Heredia.
32. López Mullor [ed.], 1995.
33. López Mullor [coord.] 2007.
34. López Mullor, González, 1991; López Mullor [ed.], 1995.
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dels treballs de l’església de Sant Jaume Sesoliveres, a Igualada, excavada el 1993,35 en els 
plànols en color del castell de Castelldefels (1995), de la rectoria de Castellnou de Bages 
(1998) i de les esglésies de Sant Pere de Serrallonga (Alpens, 1998-1999) i Sant Sadurní 
de Rotgers (Borredà, 2000), o el pont de Pedret (Berga-Cercs, 1999). 

Representacions d’aquest caire s’aproximen a les popularitzades per R. Parenti36 i G.P. 
Brogiolo37 o, dins el nostre país, pels equips formats per L. Caballero, L. Cámara i P. 
Latorre,38 o bé per A. Azkárate, A. Fernández de Jáuregui i M. Núñez, entre d’altres.39

Així, l’arqueologia del patrimoni edificat ho és quan el seu objectiu transcendeix els resul-
tats de l’excavació i s’ocupa també, o només, de l’estudi de les estructures aèries a través 
de l’estratificació que presenten. Es tracta, doncs, d’utilitzar un mètode d’aproximació al 
jaciment que en permeti un coneixement integral que tregui profit d’aspectes considerats 
fins fa no gaire secundaris, com ara les relacions estratigràfiques entre les fàbriques constru-
ïdes que, de vegades, com en el cas de can Saragossa, són gairebé les úniques informacions 
diacròniques amb què podem comptar. D’aquesta manera, i entenent com a jaciment tot 
el conjunt edificat, hem centrat l’atenció tant en les accions arqueològiques considerades 
tradicionals, com ara l’obertura de sondeigs o l’excavació de superfícies àmplies, per sobre 
o per sota de la cota zero, com en l’anàlisi estratigràfica detallada de paraments i d’altres 
estructures aèries. En conseqüència, les conclusions de l’estudi arqueològic responen 
indiscriminadament a tots els elements del conjunt construït, visibles o no.

El registre utilitzat en la investigació arqueològica va estar inspirat en el mètode de seqüèn-
cia estratigràfica proposat per E. C. Harris, i A. Carandini. Tanmateix, es va adaptar a les 
característiques particulars del jaciment, variant-ne alguns aspectes, com ara l’estratègia 
d’ús, els criteris de la representació gràfica i el disseny de les fitxes estratigràfiques. Es 
tracta doncs d’un procediment mixt desenvolupat a partir de la pràctica arqueològica i 
que, en aquest cas, també va servir de base per a la realització de l’estudi estratigràfic 
dels paraments. 

Cada unitat estratigràfica va ser registrada amb una fitxa descriptiva, on s’hi especifiquen 
les relacions de contacte entre els diversos estrats, la definició i la seva datació relativa i 
absoluta. Es va realitzar la documentació planimètrica, mitjançant plantes i seccions, de 
cadascuna de les unitats exhumades durant la intervenció arqueològica, així com dels 
diversos paviments originals de la casa. També es van registrar fotogràficament els diversos 
elements i estrats. Pel que fa a la numeració, en el cas dels sis sondeigs fets  en el subsòl, a 
cada u.e. li correspon un número de tres xifres, la primera de les quals indica a quin son-
deig pertany. En ser també els paviments objecte d’estudi, han estat numerats en aquest 
cas, a partir del número 700. Quant als paraments, s’han identificat amb un número de 
quatre xifres, partint del 5000 en el cas del perímetre de l’edifici, del 6000, en el cas dels 
paraments interiors i del 7000 per a les unitats documentades en les cales aèries.

35. López Mullor, Fierro, Caixal, 1993 i 1995.
36. Parenti,1995.
37. Brogiolo,1995.
38. Cf. Caballero,1995, Caballero et alii, 1991-1992; Caballero; Latorre, Caba-lle-ro, 1995.
39. P.e. Azkára-te, Fernández de Jáuregui, Núñez, 1995. 

Fig. 33.  Angle nord-oest de l’àmbit L1, on es va obrir el sondeig I, al subsòl, i la cala 1, als paraments.
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Els sondeigs al subsòl

Durant la intervenció arqueològica a can Saragossa es van dur a terme sis sondeigs en el 
subsòl, que van palesar una potència estratigràfica d’entre 10 i 20 cm. Només en un dels 
casos es van localitzar vestigis anteriors a la fàbrica de la masia, corresponents a una sitja 
baixmedieval.

Sondeig I (fig. 33) 

El primer sondeig, de planta gairebé quadrada i de prop d’1,20 m de costat, es va obrir a 
l’àmbit L1, dins el cos sud-est de la casa. El paviment  d’aquest recinte era de cairons de 
terra cuita de 29 cm de costat i 2 cm de gruix, del qual es van extreure un total de 16 peces 
que es van guardar a l’interior de l’edifici per si calia reposar-les. L’encaironat s’adossava 
als dos murs de la cantonada i hi recolzaven els seus enlluïts i les capes de pintura que els 
cobrien. Per sota del paviment només es van localitzar dos nivells abans d’arribar a la roca 
natural. En primer lloc, una fina capa de morter de calç i sorra de color ocre que subjectava 
els cairons. En segon lloc i immediatament a sota, una capa de sauló compactat d’uns 5 
cm de potència. Tenint en compte que el sauló es va localitzar en tots  sis sondeigs i en 
cotes molt semblants, i que en cap cas s’hi van documentar restes de paviments anteriors, 
es pot suposar que la transformació de la masia en palauet va implicar la desaparició de 
qualsevol vestigi anterior, tret precisament del paviment de sauló compactat, el qual, per 
cert, no va proporcionar cap material que permetés situar-lo cronològicament i, com 
veurem, es va haver de datar per procediments indirectes. 

Sondeig II (fig. 34)

Es va obrir a la cantonada sud-oest del mateix àmbit L1, en l’extrem oposat al que s’havia 
obert el sondeig anterior. Inicialment, s’havia plantejat amb unes mides semblants, però 
aviat s’hi va palesar una major potència estratigràfica, així com estrats que oferien mate-
rial arqueològic. Per tant, amb l’objectiu d’obtenir un nombre de dades més gran, es va 
ampliar  pel  costat nord, fins que va adoptar una planta en forma d’l, amb el braç llarg 
(2,6 m) a tocar del mur oest i el curt (1,8 m) paral·lel al tancament de migdia d’aquest 
àmbit, del qual es trobava a una distància d’1 m.

El paviment en aquest punt era de ciment, amb línies paral·leles incises, molt similar al 
que es troba a l’àmbit Q, a la segona planta de l’edifici. A sota, es van localitzar dues capes 
més de ciment el gruix de les quals feia evident que, per col·locar-hi aquest  paviment, se 
n’havia arrencat un altre d’anterior i s’hi havien posat com a subbase les capes de ciment 
esmentades. Sota la segona capa de ciment s’hi van localitzar diverses unitats. En primer 
lloc, les restes d’una preparació de morter de calç, de color groguenc, molt similar al morter 
que subjectava els cairons aixecats al primer sondeig. Només es conservava a la cantonada 
nord-oest. És molt probable, doncs, que aquest àmbit hagués estat pavimentat completa-
ment amb un encaironat que va ser substituït pel paviment de ciment pòrtland.

Fig. 34.  Sondeig II, obert a l’angle sud-oest de l’àmbit L1, un cop finalitzada l’excavació arqueològica. 
S’hi pot veure tant la sitja medieval com el cup de vi que hi van aparèixer.
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En segon lloc, al sud del sondeig, es van localitzar les parets de migdia, ponent i tramun-
tana d’un dipòsit de vi, fetes de maons de 28 x 10 x 5 cm, units amb morter de calç. La 
de migdia, amb els maons disposats de cantell, s’adossava a la façana principal de la casa 
i la de ponent, de maons plans, al mur oest. La paret nord, que feia 10 cm d’amplada 
com les altres, recolzava sobre la roca granítica natural, que en aquest punt havia estat 
retallada per a la construcció del dipòsit. Aquest element era de planta rectangular, amb 
una amplada d’uns 80 cm i una llargada per determinar, ja que el tancament de llevant va 
quedar fora del sondeig. Estava reblert per dues capes formades per sauló, terra, i alguna 
rajola vidriada de color marró. La segona va proporcionar material datat de la segona 
meitat del segle XIX: fragments d‘un plat fons de ceràmica vidriada decorada, d’un plat 
de pisa blanca amb la vora ribetejada de blau i diversos fragments metàl·lics, entre ells, 
unes tisores. L’excavació d’aquest rebliment va permetre observar que tant el fons com 
el perímetre interior del dipòsit presentaven un recobriment hidràulic, en molt mal estat 
de conservació. El fons era també de rajoles de terra cuita, inclinades de tal manera que 
formaven una cubeta per a la decantació del vi. Tot això fa pensar que es tractava d’un 
dipòsit d’emmagatzematge i que el cup es trobava ben a prop, probablement en el  costat 
de llevant. A tramuntana del sondeig, la roca natural presentava un retall de planta ova-
lada (1,30 x 1,20 m) i prop d’1,20 m de profunditat, que indicava la presència d’una 
sitja. Estava reblerta per un estrat de color marró fosc, format per sauló, terra, fragments 
d’arrels i pedres grans. El material ceràmic que va proporcionar, bàsicament fragments 
d’olles de pasta grisa.

L’element més antic descobert en aquest sondeig és la sitja de planta gairebé circular  i 
prop d’1,20 m de profunditat, retallada a la roca natural, que acabem de descriure (fig. 
34). Tot i que és impossible establir-ne la cronologia absoluta, se’n va poder determinar 
el moment de l’amortització a finals del segle XV, a partir de la ceràmica trobada dins el 
rebliment. Es tracta d’un conjunt de fragments corresponents a un màxim de tres olles 
destinades a la cuita d’aliments, de pasta grollera reduïda, amb el perfil en essa i el llavi 
arrodonit, habituals des de finals del segle XIII fins a mitjan segle XV.40

D’aquesta manera és ben probable que la sitja formés part de les estructures d’emma-
gatzematge de què disposava la primera masia. Val a dir que la roca natural presentava a 
llevant d’aquest element una taca de color negrós, segurament a causa de l’acció del foc, 
per la qual cosa hem deduït que el sòl geològic aplanat es va fer servir de paviment durant 
aquella època. La sitja, després de ser amortitzada al segle XV, fou coberta per una capa 
de sauló molt compactada, unitat que s’ha anat localitzant en tot els sondeigs i que de 
ben segur es tractava del paviment que es va posar a la casa després d’una reforma general 
que va donar lloc a la transformació de l’indret on fins llavors hi havia hagut el dipòsit de 
cereals. Tot i que la documentació escrita no aporta cap informació sobre aquestes obres, 
l’estudi dels paraments fa pensar en una refeta de l’edifici en aquella època.

El següent horitzó cronològic s’ha esbrinat mitjançant l’estudi del mur de migdia de 
l’àmbit L, fet de pedres de diverses mides sense escairar i unides amb morter de calç. Les 
cales realitzades en aquest parament (fig. 40-43) indiquen que és solidari del de llevant i 
aquest darrer, al seu torn, del de tramuntana del mateix àmbit. Aquesta disposició fa pensar 
que formaven part d’una petita construcció afegida al cos central de la casa, probablement 
al segle XVII. En un moment indeterminat del segle XVIII la masia fou objecte d’obres 
de cara a una nova distribució interior de l’edifici. El parament de ponent de l’àmbit L1, 
fet de maons de 30 x 15 cm, col·locats al trencajunts de mitja peça, n’és una mostra. Es 
tracta d’un aparell molt similar a l’identificat a les parets interiors del palau bastit el 1902, 
però presenta un morter ben diferent. D’altra banda, cal tenir present que s’hi adossava el 
dipòsit per a la decantació del vi trobat a l’angle sud-oest del sondeig. Aquesta estructura 
va ser abandonada durant la segona meitat del segle XIX, cronologia establerta a partir 
del material recuperat del seu rebliment. Es tracta d’un conjunt de tres plats de vidriat 
plumbífer, un de color groguenc amb sanefa marró a la vora, un altre de color marró amb 
un jaspiat més fosc al fons, del tipus anomenat “de dol” i un tercer representat per un 
fragment de vora decorada mitjançant una plantilla amb un motiu de tipus floral traçat 
en marró sobre fons groguenc, similar als plats de la floreta que encara es fan a la Bisbal 
d’Empordà. Finalment també es va localitzar un plat de pisa blanca amb vora d’ala rive-
tejada amb dos filets blaus  i peu anular. Aquesta data, com veurem, més endavant, potser 
es pot concretar i relacionar-la amb l’arribada de la fil·loxera a la contrada, cap al 1883, 
cosa que va acabar, ni que fos momentàniament, amb les explotacions vitícoles.

Pel que fa a la clapa de morter localitzada a la cantonada nord-oest del sondeig, no se 
n’ha pogut establir cap lligam amb el dipòsit de vi, ja que no s’hi arribava a relacionar 
perquè la pavimentació actual en va implicar la desaparició en gran part de la zona son-
dejada. Així, si bé es pot afirmar que l’àmbit L1 havia estat pavimentat amb cairons en 
tota la seva extensió, no se sap ben bé de quan data aquest paviment, que, o bé cal situar 
després de l’abandó del dipòsit de vi, o bé del moment de la conversió de la masia en 
palauet, el 1902.

La darrera etapa cronològica documentada en aquest sondeig ve determinada pel pavi-
ment de ciment, de característiques molt similars al documentat a l’àmbit Q, a la segona 
planta de l’edifici, on cal associar-lo a les obres realitzades durant els anys 50 del segle 
XX, per tal d’adaptar el palau a la funció d’hotel. D’aquesta manera, tenint en compte 
que l’àmbit L havia estat l’habitatge dels masovers fins llavors i que dins l’hotel tenia 
un caràcter secundari, es va optar pel sòl de ciment, material econòmic que també es va 
emprar a l’àmbit Q, destinat al personal de servei.  

Sondeig III (fig. 35)

El tercer sondeig, d’1,20 x 0,80 m, va ser l’únic fet a l’exterior de l’edifici, a tocar de la 
façana principal, al peu de la finestra que dóna a l’àmbit C1. L’objectiu era determinar la 
potència estratigràfica i esbrinar la configuració dels fonaments en aquest punt. Aquesta 
façana de la casa tenia adossada una vorera de ciment de prop de 10 cm de gruix. Un 40. Paral·lels a Beltrán de Heredia, 1994:117, fig.62, peça datada dels segles XIV I XV I també a López, Caixal, Fierro, 1997:297, fig.5.1 

i  12.1, datades de finals del segle XIII. Cf. a més López Mullor, Beltrán de Heredia, en premsa.
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cop extreta, va aparèixer la capa de preparació de la vorera, també de ciment amb algun 
maó pla. Per sota hi havia una capa de sauló compactat, molt semblant a les localitzades 
en els sondeigs anteriors, sota la qual ja aflorava la roca granítica natural. En aquest cas, 
presentava dues línies incises, una en sentit nord-sud i l’altra en sentit est-oest. A dife-
rència de les marques localitzades sobre el terreny natural en els altres sondeigs, aquestes 
no havien estat causades per l’acció de les arrels dels arbres propers sinó que semblaven  
fetes expressament.

L’obertura d’aquesta cala també va permetre veure que els fonaments de la façana prin-
cipal de l’edifici s’havien bastit fent un tall a la roca, el qual assolia entre 30 i 50 cm de 
profunditat, i que la factura dels paraments era molt similar a la de la fàbrica de les parets 
vistes. Tot i que la potència estratigràfica en aquest sondeig va ser molt pobra, va permetre 
reforçar la hipòtesi que el paviment dels primers temps de la masia havia estat el mateix 
substrat geològic aplanat, ja que, a banda de la taca negrosa documentada en el sondeig 
anterior, en aquest es van descobrir les marques incises en la roca, probablement indi-
catives de la situació d’antics envans. També s’hi va localitzar per sobre la capa de sauló 
compactat, ja apareguda en els dos primers sondeigs, la funció de la qual era de paviment 
i que, com que és posterior a l’amortització de la sitja, s’ha de datar cap a l’any 1500.  
Finalment, la vorera de ciment que envoltava la casa i la seva preparació va ser col·locada 
probablement durant les reformes de l’edifici per transformar-lo en hotel, ja que s’adossava 
a l’arrebossat de la façana fet a l’època de la construcció del palauet, el 1902. A més, es 
tractava del mateix ciment utilitzat per als paviments dels àmbits L1 i Q.

Sondeig IV (fig. 36)

Abraçava l’entrada de l’àmbit D1 i part del petit vestíbul F1 que menava a les dues habi-
tacions de llevant de la casa. Amb una planta en forma d’l girada, el braç curt, de 50 cm 
d’amplada, resseguia la llargada de la paret ponentina d’aquesta estançafins a arribar a la 
paret septentrional. El braç llarg, d’1,20 de longitud, comprenia l’amplada de la porta que 
mena a l’àmbit D1 i, a ponent s’endinsava prop d’1 m en l’àmbit F1. L’objectiu d’aquest 
sondeig era d’obtenir informació sobre els paviments d’aquesta banda de l’edifici. 

El sòl de l’interior de l’àmbit D1 era de rajoles molt modernes, probablement col·locades 
durant la dècada dels anys 90 del segle XX. El formaven peces quadrades de 25 cm de 
costat i poc més d’1 cm de gruix, de color beix ataronjat amb aigües de color blanc. 
Es trobava a uns 2 cm per sobre del paviment de l’àmbit F1, format per una estesa de 
ciment, amb la superfície de color marró, buixardadad i amb incisions que simulaven 
rajoles. La junta entre els dos paviments, així com el desnivell, eren amagats sota una 
peça de fusta que feia de llindar de la porta que comunicava ambdós àmbits. Tanmateix, 
sota el paviment de l’àmbit D1 es va localitzar un nou paviment de ciment pòrtland, que 
tot i trobar-se al mateix nivell que el de l’àmbit F1, era de característiques i color ben 
diferents. Era, en canvi, molt semblant al paviment que cobria l’àmbit Q, a la segona 
planta de l’edifici, i fins i tot presentava incisions semblants, combinant línies paral·leles 
amb traços en diagonal.  En el costat de ponent, a 4 cm de la paret de ponent de l’àmbit 

Fig. 35.  Sondeig III, obert a tocar de la façana de migdia, amb un detall de la fonamentació de l’edifici.
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D1, aquest paviment presentava un seguit de petits forats on encara hi havia restes de 
ciment i de ferro, talment com si haguessin suportat una reixa que hagués tancat aquest 
àmbit pel costat occidental.

Després de decidir deixar part d’aquest sòl com a testimoni, es va prosseguir el sondeig a 
la cantonada nord-oest de l’habitació, amb la mateixa amplada de 50 cm i una llargada d’1 
m. Per sota del paviment, es va trobar una capa de ciment que hauria servit d’anivellament, 
sota la qual es va localitzar la capa de sauló compactada que ja s’havia vist en els sondeigs 
anteriors. L’excavació d’aquesta darrera capa va deixar al descobert la roca natural que, 
a la cantonada sud-est, estava retallada per una altra sitja, el perímetre de la qual resta, 
en gran part, a llevant del sondeig. La seqüència estratigràfica per sota del paviment de 
l’àmbit C1era encara més simple que la descrita. Sota aquest sòl hi havia una fina capa 
de ciment que cobria l’estrat de sauló documentada en tots els sondeigs. Tot seguit, es 
trobava la roca natural, que només presentava marques d’arrels.

Els resultats obtinguts en aquest sondeig són similars als proporcionats pel de l’àmbit 
L, amb la localització d’una sitja tallada en el subsòl geològic com a element més antic. 
En aquest cas, només se’n va documentar una petita part del perímetre, i la major part 
de l’estructura resta fora de la zona excavada. Tot i que no se’n va extreure el rebliment, 
la posició estratigràfica d’aquest element i les seves característiques formals el relacionen 
directament amb l’altra sitja i, per tant, correspon al mateix horitzó cronològic, establert 
a l’edat mitjana, amb una data d’abandó de cap a l’any 1500. La següent fase ve determi-
nada per la capa de sauló compactat, localitzada en tots sis sondeigs, i que en cap cas no 
va aportar cap material que permetés datar-la de forma absoluta. Tot i això cal situar-la 
en un moment posterior a l’amortització de les sitges tal com indica la seva posició dins 
la seqüència arqueològica. L’estratificació trobada en aquest punt no permet reprendre el 
fil històric fins al segle XX. Llavors es va col·locar el paviment de ciment pòrtland sobre 
una preparació del mateix material. Aquesta classe de sòl es trobava també als àmbits B1, 
I1, J1 i K1, tot i que amb decoracions diferents. Les relacions estratigràfiques obtingudes 
en aquells àmbits permeten determinar-ne el terminus post quem en l’any 1902, ja que 
els paviments s’adossen als paraments bastits aleshores, en reformar-se profundament 
l’edifici, per tal de convertir-lo en palauet. A més, aquests sòls estan envernissats, cosa 
que no passa amb els dels àmbits S, L i Q, posats en el decurs de les obres de reconversió 
de la casa en hotel, l’any 1954. 

Val a dir que els àmbits que disposen d’aquest sòl són els més utilitzats i també els més 
visibles en entrar a l’edifici: el vestíbul, el passadís, la cuina... de manera que la hipòtesi 
més plausible és que fossin disposats durant les obres per a l’habilitació de l’edifici com 
a palauet d’estiu i que la diferència de paviments es degui al fet de tractar-se de les zones 
més utilitzades de la planta baixa, entrant des del jardí. 

Així, en el següent horitzó cronològic, durant les obres de construcció de l’hotel, en haver 
de pavimentar de nou els àmbits que així ho requerien, es va mirar d’imitar en certa manera 
els paviments existents i, en tractar-se de zones destinades al servei, la millor solució i 
també la més econòmica, va ser l’estesa de ciment allisat amb decoració incisa. A aquesta 
fase corresponen, doncs, el paviment del passadís  i la seva preparació.

Fig. 36.  Sondeig IV, obert als àmbits D1 i F1, un cop iniciada l’excavació. S’hi observa la superposició 
de paviments.
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Finalment, el paviment de rajoles de l’àmbit D1 i el seu llit de ciment corresponen a les 
obres fetes en aquest sector durant la dècada dels anys 80 del segle passat, quan l’Ajun-
tament de Lloret de Mar va llogar la casa i els llogaters van habilitar els àmbits C1 i D1 
com a dormitoris, van disposar un nou paviment i van repintar-ne les parets.

Sondeig V (fig. 37)

Era de planta rectangular (140 x 80 cm) i es va obrir a tocar de la paret de migdia de 
l’àmbit H1, per tal de poder comprovar la potència estratigràfica del subsòl en un punt 
central de l’interior de l’edifici. El paviment d’aquesta habitació, de rajoles quadrades, 
blanques i negres, disposades a manera de tauler d’escacs, era, juntament amb els dels 
àmbits C1 i D1, dels pocs que no eren originaris del palau. Havia estat col·locat a finals 
dels anys 90 del segle XX per la família que va habitar la casa fins al gener de 2003. Un 
cop extretes les rajoles d’aquest sòl, de menys d’1 cm de gruix, i també el ciment que les 
subjectava, es va trobar una capa de sauló compactat, barrejat amb algunes restes d’arrels, 
de prop de 5 cm de gruix, sota la qual apareixia la roca natural.

Gràcies a les informacions proporcionades per alguns ciutadans de Lloret que van conèixer 
la casa d’antuvi, van poder saber que aquesta habitació havia estat coberta per un paviment 
semblant al de la cuina i el passadís, el qual s’havia fet malbé a causa de les arrels. Per 
aquest motiu va ser substituït pel blanc i negre a finals dels anys 90. Tanmateix, durant la 
intervenció arqueològica no es va localitzar cap vestigi de paviments anteriors, ni del palau, 
ni de la masia. Només hi va aparèixer la capa de sauló que, com ja hem vist, correspon a 
les obres dutes a terme després de l’abandó de les sitges i de les construccions que s’hi 
associaven, cap a l’any 1500.

Sondeig VI (fig. 38)

Aquest darrer sondeig, de planta rectangular (1 m  x 0,5 m), es va realitzar a l’àmbit J1, 
a tocar del límit de tramuntana de l’edifici. Tot i que el paviment d’aquesta estança era 
similar al que es trobava als àmbits B1, F1 i I1, amb línies incises, havia estat reparat  i 
substituït en una gran part per una capa de ciment tintat del mateix color però sense 
incisions. L’excavació afectava només la zona reparada. Sota el paviment ja es trobava el 
nivell de sauló piconat, a sobre del qual s’hi va localitzar una totxana fixada amb ciment 
per tal d’anivellar el sòl esmentat. Per sota, a poc menys de 5 cm del nivell de circulació 
actual, ja aflorava la roca natural.

Per tant, s’hi van identificar tres fases. La primera correspon al substrat geològic aplanat 
que es va utilitzar com a paviment de la masia primitiva, probablement durant el segle 
XV. La segona està representada per la capa de sauló piconat, posterior a l’amortització 
de les sitges i datable cap a l’any 1500. La tercera cal associar-la al paviment de ciment 
pòrtland de color rogenc, que, com s’ha vist en el quart sondeig, s’atribueix a les obres 
d’habilitació de la masia com a palauet d’estiu. Finalment, la reparació d’aquest paviment 
ha estat datada, a jutjar per la poca cura amb què fou feta, del darrer quart del segle XX, 

Fig. 37.  Sondeig V, obert a l’àmbit H1, un cop finalitzats els treballs, amb els diversos paviments i llurs 
preparacions.

Fig. 38.  Sondeig VI, obert a l’àmbit J1, un cop finalitzats els treballs, amb un mur de paredat de l’antiga 
masia i els paviments que s’hi relacionen.
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quan aquesta habitació fou utilitzada com a dormitori principal dels primers llogaters que 
s’hi van instal·lar a la dècada dels anys 80. 

Les cales als paraments

Paral·lelament als sondeigs arqueològiques per sota de la cota 0, els quals acabem de 
descriure, es van fer nombroses cales estratigràfiques en els murs de l’edifici. El reconei-
xement de la façana principal de la casa ens havia fet plantejar la hipòtesi de l’existència de 
tres fàbriques diferents, corresponents a una masia de planta rectangular, un cos afegit a 
llevant i un nou pis aixecat quan l’edifici rústic es va transformar en palau. La diferència de 
paraments també era evident en la distribució interior de la casa, on es podien identificar 
tres fàbriques distintes: una de formada per pedres de diverses mides barrejada amb maons, 
una segona de maons de 15 cm d’amplada, i una tercera també de maons, disposats de 
cantell. Per tot això es va decidir fer 44 cales als paraments, per tal de poder adscriure cada 
fàbrica a la seva fase corresponent i fer un registre acurat de les relacions estratigràfiques, 
que permetés establir una cronologia relativa per a les diverses unitats muràries.

Val a dir que es va actuar preferentment sobre les cantonades de la casa, on es podia deter-
minar amb més claredat la relació entre les diverses fàbriques. És el cas de la cantonada que 
donava als àmbits D, E, H i M, on es trobaven quatre murs de característiques diferents. Es 
van fer quatre cales a la planta baixa, una per cada àmbit que donava a aquella cantonada 
(cales 14, 15, 24 i 25), i dues cales més (cales 38 i 39) a la primera planta. Els resultats 
d’aquests treballs van permetre identificar el mur de tancament nord de l’àmbit D1 com 
a element més antic localitzat en aquell indret, el qual corresponia, de ben segur, a la 
masia original. S’hi adossava, a tramuntana, el tancament est de l’àmbit H1 i, a migdia, 
el tancament oest de l’àmbit D1 (fig. 39-41). 

Les dues cales (15 i 25, fig. 39) obertes a cada costat d’aquest darrer parament van per-
metre observar que estava compost de dues fàbriques. A la part inferior, i fins a una alçada 
màxima d’1 m, hi havia un mur de 35 cm de gruix format per maçoneria de pedra de 
diverses mides barrejades amb fragments de maó i unida amb morter de calç. Per sobre, 
en canvi, el parament era de maons plans disposats al trencajunts de mitja peça, fàbrica 
típica del palauet d’estiu. D’altra banda, una de les cales fetes a la primera planta va per-
metre observar que el mur de maçoneria havia estat escapçat a l’altura d’aquesta mateixa 
cantonada. Era palès, doncs, que havia format part del tancament de tramuntana de la 
masia, ja que, a més, els treballs duts a terme a ponent de l’edifici actual van deixar al 
descobert el punt on el mur perimètric original s’unia amb el de ponent. Finalment, tot i 
que no es coneix quan va ser enderrocat l’extrem oest del mur, es va poder observar que 
durant les obres d’habilitació de la masia com a palauet, s’hi va adossar una paret d’obra 
vista, seguint el mateix traçat que l’original, per tal de bastir el tancament de migdia de 
l’àmbit H1.

Les cales a les façanes exteriors de la planta baixa van permetre acabar de resseguir i dife-
renciar els diferents cossos que s’havien anat agregant a la masia i establir una primera 
hipòtesi evolutiva de l’edifici. Ja hem vist que la paret de tramuntana de l’àmbit D1 n’havia 

Fig. 39.  Cala 25 oberta a la cara de ponent del mur que separa els àmbits D1 i E1, a la caixa de 
l’escala que mena a la planta noble. Paraments diacrònics de paredat i de totxo.
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estat el primer mur perimètric. Els límits de ponent i de migdia coincidien amb els actuals, 
solidaris entre si. En canvi, del de llevant no en quedava cap vestigi, com a conseqüència 
de l’ampliació de l’edifici cap aquell costat. Probablement, en el moment de bastir el cos 
oriental (àmbit L1), la masia es va dividir en dos cossos mitjançant la construcció del 
parament localitzat a la part inferior del tancament de ponent de l’àmbit D1.

El següent volum arquitectònic, que es va poder resseguir a través de les cales dels murs 
perimetrals, està format pels àmbits H1, J1, K1 i M. Es tracta d’un cos adossat al primer 
pel costat de tramuntana. Les tres cales (1, 2 i 39) fetes al tancament de ponent de l’àm-
bit L van permetre observar la fàbrica d’aquest parament, d’obra cuita amb un aparell 
al trencajunts de mitja peça. Els maons estaven units amb un morter molt pobre de calç 
i barrejat amb una gran quantitat de sauló; els resultats obtinguts en el segon sondeig 
havien permès datar aquesta mena de fàbrica del segle XVIII. S’hi obrien dues portes, una 
que connectava l’àmbit L amb l’àmbit C, i l’altra que el connectava amb el D. La primera 
feia 1 m d’amplada per 1,8 m d’alçada i estava coronada per un arc escarser fet de maó 
col·locat a sardinell. Havia estat tapiada poc després de la seva construcció, a finals del 
segle XVIII o principis del XIX, ja que en aquell moment es va bastir el cup de vi adossat 
a la tàpia, un parament molt similar al descrit, tot i que el morter era de característiques 
diferents (fig. 42). La segona porta feia 2,5 m d’amplada per 2,20 m d’alçada, i estava 
coronada per un arc de descàrrega de perfil semblant al de la primera, fet també de maó 
a sardinell. Havia estat tapiada mitjançant dos envans de maó disposat a trencajunts de 
cantell, units de forma barroera amb ciment ràpid. Aquest tipus de fàbrica també es va 
trobar a la segona planta de l’edifici i va poder ser adscrit a una de les darreres fases cro-
nològiques, quan el conjunt va ser habilitat com a hotel. D’aquesta manera, durant el 
segle XVIII, la casa principal estava connectada amb l’àmbit L a través de dues portes, 
una per a vianants (fig. 43) i una altra destinada al bestiar (fig. 42). Així, el cos de llevant, 
probablement, hauria servit de celler i d’àmbit de pas cap a les corts.

A la façana principal de la planta noble s’hi van fer un seguit de cales (fig. 44-45) que 
van permetre resseguir l’alçada de la masia i delimitar les dimensions d’un cos de golfes, 
bastit al segle XVIII amb maons disposats a trencajunts, per sobre del cos de llevant. Tot 
i que la presència d’aquest afegitó s’intuïa a través del reconeixement exterior de l’edifici, 
gràcies a l’única finestra que se’n conservava, les cales van permetre documentar les altres 
quatre obertures de la façana de migdia, que havien estat tapiades l’any 1902 (fig. 46). 
Finalment, les cales que es van fer a la segona planta van permetre acabar de diferenciar 
les fàbriques de la masia original i les de la remunta del 1902, totes dues bastides amb 
materials similars però disposats de forma diferent.

Conclusions (fig. 47-51)

Tot i que l’edifici ha estat molt alterat al llarg del temps i que les modificacions que es van 
fer a partir de principis del segle XX han implicat l’eliminació de gran part dels elements 
que en configuraven la fesomia original, els resultats dels treballs que hi hem dut a terme 
han permès formular una hipòtesi evolutiva del conjunt i establir-ne els principals horit-
zons cronològics. Val a dir que tant la recerca de la documentació escrita com l’estudi dels 

Fig. 40.  Cala 14 oberta a l’angle sud-est de l’àmbit H1, on s’observa la diferència del parament de 
llevant respecte del de migdia, corresponents, respectivament, a la masia i al palauet.
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Fig. 41.  Cala 39 oberta a l’angle nord-oest de l’àmbit D2. S’hi observa com el mur de tramuntana, de 
paredat, ha estat escapçat i que s’hi adossa el de ponent, de totxo, fet a l’època del palauet.

paraments han estat cabdals per a la interpretació global de l’edifici, ja que els sondeigs 
fets en el subsòl van proporcionar una potència estratigràfica poc significativa, llevat del 
segon, fet a l’àmbit L1, en el qual es van descobrir els únics elements tangibles de què 
es disposa per a la interpretació de les primeres fases del conjunt. Així mateix, les poques 
fotografies que es conserven de la masia abans de ser reformada, datades de finals del segle 
XIX, han proporcionat també informació molt valuosa sobre el seu aspecte abans de la 
gran transformació que va patir en esdevenir palauet d’estiu de la família Saragossa. 

Les primeres notícies. A partir de 1317 

La primera referència escrita de l’edifici amb el nom de mas Saragossa que es coneix 
actualment és de l’any 1317, quan apareix en un capbreu conservat a l’arxiu capitular de 
Girona. En aquest document s’esmenten, a més del mas, “cases, edificis, era i quintà”.  Pel 
que fa al cognom cal recular encara una mica més, fins a l’any 1265, en què un Saragossa, 
“home de Lloret”, apareix com a testimoni en un document notarial.41 Deuen ser d’aquesta 
època les dues sitges localitzades, respectivament, al segon (àmbit L1) i quart sondeig 
(àmbit D1), a 4,5 m de distància entre si. Solament la primera ha estat excavada, ja que de 
la segona només se’n va localitzar un petit tram del perímetre. Es tracta d’un dipòsit tallat 
a la roca natural granítica, de planta circular i perfil troncocònic. Coneixem el moment 
aproximat en què va ser abandonada, gràcies a la ceràmica trobada dins l’estrat que la 
reblia, unes olles que es poden datar cap a l’any 1500. Aquestes dues sitges, com ja hem 
vist, s’havien obert en el substrat geològic, el qual, a més, presentava indicis d’haver estat 
utilitzat com a sòl d’una construcció. D’una banda, en el segon sondeig, la roca natural 
presentava una taca enfosquida per l’acció del foc i de l’altra, en el tercer sondeig, es van 
localitzar dues línies perpendiculars incises intencionadament a la roca, que podrien indicar 
la presència de sengles parets poc gruixudes. D’aquesta manera, és ben probable que els 
dipòsits formessin part d’un sitjar proper a l’edifici principal del mas original, potser situat 
a tocar, el paviment del qual era el substrat geològic mateix ben aplanat. 

De moment, desconeixem la configuració i la fàbrica d’aquesta primera masia, tot i que 
la posició del sitjar i les empremtes de possibles murs o envans indiquen que ocupava, si 
més no, el mateix lloc que l’edifici d’ara. Les seves fàbriques, però, van desaparèixer per 
complet, ja que les més antigues que trobem dins la casa que ens ha pervingut, encara 
que procedents d’un edifici rural, sembla que no poden associar-se a la seu del mas pri-
mitiu, sinó a una construcció més recent, feta de paredat de pedra mitjana i petita bar-
rejada amb fragments de maó cuit i unida amb morter de calç, pròpia dels darrers temps 
de la baixa edat mitjana o del començament de l’edat moderna. Suposem que, el més 
probable, és que en aquella època primerenca, que tot seguit intentarem datar, la masia 
hagués estat bastida amb un sòcol de pedra del país poc treballada i unida amb fang o 
morter molt pobre que devia sustentar parets de tàpia i coberta perible. En suma, una 
construcció tradicional de les que abundaven arreu del país fins que van ser substituïdes 

41. Vegeu en el capítol següent l’estudi històric documental realitzat per M. Zucchitello.
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Fig. 42.  Cala 17. Porta oberta al segle XVIII que havia comunicat el cos principal de la masia amb 
l’afegitó de llevant, a través dels àmbits D1 i L1.

Fig. 43.  Cala 2. Porta del segle XVIII que havia comunicats els àmbits C1 i L1.
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de manera sistemàtica a partir del segle XVI i sobretot en les dues centúries posteriors, a 
causa de la seva poca resistència i d’una major abundor de mitjans. Aquesta evolució es 
constata perfectament, per exemple, a les masies i cases familiars que formaven el poble de 
Castelldefels, majoritàriament reconstruïdes a l’època moderna, però que en certs casos 
conserven algunes parets primitives, generalment dels segles XII i XIII, formant part de 
la compartimentació interior.42

Segons suggereix la imatge de la façana principal que apareix a les fotografies que es 
conserven del segle XIX i atesa la planta actual de l’edifici, aquesta masia se situava en el 
quadrant sud-oest de la casa actual, a ponent de les dues sitges documentades, que devien 
estar a l’exterior o en un cos adossat que possiblement complia la funció de petit sitjar. 
El paviment en aquell moment hauria estat la mateixa roca natural, tant a l’interior com 
a l’exterior de la casa. La data de la ceràmica trobada dins les sitges i la primera referèn-
cia al mas (1317) o, si es vol, a un home de la família Saragossa (1265), poden ser les 
referències de la forquilla cronològica que situaria la primera etapa de vida de la masia. A 
parer nostre, un origen del mas als volts de mitjan segle XIII s’adiria bé amb la presència 
de sitges i de les tècniques constructives descrites, de les quals, a la fi, només tenim unes 
petites petjades i nombroses hipòtesis. L’acabament d’aquest període oscil·la uns decennis, 
com la datació de les ceràmiques que l’indiquen. Si més no, atesa la profunda crisi que 
sacseja el país durant la segona meitat del segle XIV, preferim fixar l’abandó del sitjar i de 
la masia primitiva, així com de la reforma subsegüent al llarg del segle XV. 

La renovació de la masia. Segle XV

La casa que es va bastir o reformar àmpliament en aquella època ha deixat restes tangibles 
abundants. Hi pertanyen totes les parets fetes de pedra granítica sense escairar i de diverses 
mides, barrejada amb fragments de totxo i teula. Així doncs, sabem que es tractava d’un 
edifici de perímetre rectangular, dotat de planta baixa, pis i golfes. Atenent la classificació 
feta  per J. Danés,43 es tractaria d’una masia del tipus 2, amb el carener perpendicular a la 
façana principal i la coberta a dos vessants. El grup més generalitzat a Catalunya i també 
el que ofereix més possibilitats de variació. 

A aquesta etapa corresponen, tot i que amb diverses refeccions, les parets perimètriques 
de migdia i de ponent de l’edifici actual. Les de tramuntana i llevant avui han desaparegut 
gairebé completament, tot i que de la primera encara en queda algun vestigi, identificat 
a les cales 25 i 43. El seu traçat discorria per l’eix de l’edifici actual, seguint la direcció 
del mur 5007 i tancant, a ponent, a l’altura de la porta que connecta l’àmbit G1 amb el 
jardí. Pel que fa al mur de llevant, en el decurs de la intervenció arqueològica no se’n va 
documentar cap vestigi, ja que l’edifici havia estat ampliat per aquest costat, fet que va  
implicar-ne l’enderrocament. Tot i això, a través de les fotografies conservades, se’n pot 
intuir el traçat pel mig dels àmbits C i D, a l’altura del brancal de llevant de la finestra de 

Fig. 44.  Detall de les cales 28 i 29, obertes a la façana principal a l’altura de l’àmbit A2.

42. López Mullor, Puigdemont, Sanz, 2003: 42-63.
43. Danés, 1933: 272-284.
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Fig. 45.  Cala 43, oberta al segon pis (àmbit P). S’hi pot observar el coronament d’una de les finestres 
acabades en arc de mig punt corresponent a les golfes afegides a la masia el segle XVIII.

l’àmbit C. És de suposar que el paviment de sauló piconat, omnipresent a tots els son-
deigs i situat directament sobre el terreny natural o sobre les capes d’amortització de les 
estructures més antigues, com ara les sitges, correspon a aquest moment.

Inici de les obres d’ampliació. Primera meitat del segle XVII

Tot i no haver-se localitzat cap contracte d’obra, la documentació escrita referent a can 
Saragossa és molt abundant durant els segles XVI i XVII; fins i tot se’n coneix una des-
cripció de la distribució interior en un inventari de béns datat el 1631.44 Llavors, constava 
de planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa hi havia una entrada, la cort, el celler i la 
cuina, i al pis, una sala i tres habitacions: l’una donava a ponent, l’altra, a llevant i una 
altra, a tramuntana. Cal tenir en compte, a més, que de l’any 1604, en què Pere Saragossa 
declara la possessió del mas, es coneix que la casa comptava amb una era, hort tancat i 
quintà de 25 vessanes o jornals de bous. Es tracta d’un moment clau en l’evolució de les 
masies catalanes, en què la millora de les tècniques constructives i dels materials emprats, 
així com la major disponibilitat econòmica dels pagesos, van possibilitar la cristal·lització 
dels habitatges en la forma que avui els coneixem. Els Saragossa eren una de les poques 
nissagues locals que havia romàs arrelada a la seva masia centenària, i les seves terres, 
destinades en part a la vinya, continuaven essent cabdals per a la seva prosperitat.

D’acord amb aquestes dades i amb els resultats obtinguts en l’estudi dels paraments, es 
pot afirmar que en aquella època can Saragossa és objecte de les primeres obres que, al 
llarg de tot el segle XVII, s’hi van anar fent per a la seva ampliació. Aquestes modifica-
cions en van afectar la planta baixa, per tal de redistribuir aquells espais relacionats amb 
l’explotació agrícola de la finca. Els treballs van consistir en la juxtaposició d’un nou cos a 
llevant del principal. El mur oriental de l’antiga masia probablement fou enderrocat amb 
motiu d’aquesta ampliació i se’n bastí un de nou, localitzat en les cales parietals 15 i 25, 
per dividir l’habitatge en dos espais diferenciats. D’aquest mur només en resta l’extrem 
de tramuntana, el que dóna a la caixa de l’escala que mena a la primera planta. La seva 
factura és molt similar a la de les parets perimètriques del nou cos, de maçoneria de pedra 
amb molt poca quantitat de fragments de maó barrejats. D’altra banda, les dimensions 
d’aquest espai i la seva situació suggereixen que hauria pogut servir per a l’emmagatze-
matge de l’utillatge agrícola.

Continuació de les obres a tramuntana. Segona meitat del segle XVII

Poc després d’afegir-hi el cos de llevant, les obres d’ampliació de la masia van prosseguir 
a tramuntana, amb la construcció d’un clos en planta baixa, de la mateixa llargada de 
l’edifici preexistent. Les cales del parament interior del mur perimètric de tramuntana de 
la casa actual han permès comprovar que les tres parets que delimiten aquest tercer cos 
són solidàries i estan fetes amb una fàbrica similar a la del volum afegit a llevant. D’altra 

44. Vegeu l’estudi històric documental.
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Fig. 46.  Extrem de llevant de la cala 34, on s’observa el tapiat d’una de les finestres de la masia, amb 
motiu de la transformació en palauet.

banda, el fet que les cales de la paret de tramuntana de la primera planta mostressin un 
aparell diferent, amb més quantitat de maó i de morter de calç, i que l’espai situat a llevant 
(àmbit M) hagi restat al descobert, indiquen que aquest nou cos només tenia planta baixa 
i probablement era utilitzat com a cort per al bestiar.

Les noves golfes de la masia i el celler. Segle XVIII

Durant aquella època es va aixecar un pis, fàcilment identificable dins l’alçat de la façana 
principal, recolzat sobre el que s’havia bastit a llevant de l’edifici la segona meitat del segle 
XVII. Sembla que aquestes obres es van aprofitar per refer o reparar els paraments de la 
casa. La teulada, òbviament, es va fer de nou, tot aprofitant el vessant de ponent de la 
que hi havia, però amb el carener del cos afegit paral·lel a la façana principal. D’aquesta 
manera, la masia ja oferia en aquell moment un aspecte similar al que es pot observar en 
una de les fotografies que es conserven de finals del segle XIX (fig. de la pàgina 88).

Les obres, però, es van centrar principalment a la meitat de llevant de l’edifici, amb la 
construcció de la planta esmentada, que es va fer servir de golfes, i també amb una nova 
distribució de l’espai en aquest sector, ja que el mur que separa l’àmbit L1 de l’edifici 
principal és de la mateixa factura que els paraments de les golfes. Es tracta d’una paret 
d’obra cuita amb un aparell a trencajunts de mitja peça, semblant a l’utilitzat en la dis-
tribució interior del palauet. Tot i això, el morter que uneix les peces de maó té una 
quantitat de sauló més gran i, com a conseqüència dels sondeigs oberts a l’àmbit L1, es 
va poder establir que aquest mur era anterior a les divisions interiors actuals de l’edifici. 
Concretament, l’excavació en el segon sondeig va deixar al descobert un dipòsit per a 
l’emmagatzematge de vi que s’hi adossava. Aquesta estructura, també d’obra cuita i molt 
habitual durant el segle XVIII, fou amortitzada avançat el segle XIX, segons es va poder 
determinar a partir del material recuperat dins el rebliment. 

Les cales fetes en aquest parament van permetre localitzar-hi dues portes. A migdia n’hi 
havia una d’1 m d’amplada per al pas de persones, mentre que la segona, a l’extrem de 
tramuntana, de poc més de 3 m d’amplada, era destinada als animals i carruatges. Poc 
després de la construcció d’aquest mur, gran part de la planta baixa del cos de llevant 
va ser destinada a l’elaboració de vi, tal com ha palesat la localització d’un dipòsit d’em-
magatzematge a l’angle sud-oest de l’àmbit L1. La presència d’aquest dipòsit planteja la 
possibilitat que el cup on es feia el vi també estigués en aquest àmbit, tot i que aquesta 
hipòtesi no ha pogut ser corroborada, atès l’abast limitat dels sondeigs que s’hi van fer.

A la façana principal, a partir de la fotografia ja esmentada, es poden observar les finestres 
obertes en el cos afegit, acabades en llinda a la primera planta i en arc de mig punt a les 
golfes. Cal dir que de les cinc finestres obertes originalment en aquesta darrera planta, 
avui només en queda una de visible: la primera des del costat de llevant. Tot i això, les 
cales han permès localitzar la tercera i la cinquena comptant des del mateix extrem, les 
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quals van ser tapiades a principis del segle XX, amb motiu de la completa modificació 
de la façana principal. Aquestes obertures s’acostumen a veure a les golfes de les masies 
bastides a partir del segle XVI, en què, com se sap, aquest espai era destinat a l’estesa de 
la roba i a guardar-hi productes que s’haguessin d’airejar. 

Poc després d’afegir-hi el cos de llevant, les obres d’ampliació de la masia van prosseguir 
a tramuntana, amb la construcció d’un clos en planta baixa, amb la mateixa llargada de 
l’edifici preexistent. Les cales 8, 9, 10, 11, 13 i 27 han permès comprovar que els tres 
murs perimetrals d’aquest nou cos són fets amb la mateixa fàbrica, molt similar a la del 
volum afegit a llevant. Així mateix, a partir de les cales 8 i 27, s’ha pogut determinar la 
relació de solidaritat entre les tres façanes d’aquest cos. En conseqüència, cal situar la seva  
construcció en un moment proper al de la fundació de l’afegitó de llevant. D’altra banda, 
el fet que les cales obertes a la façana de tramuntana de la primera planta mostressin un 
aparell diferent, amb més quantitat de maó i de morter de calç, i que l’espai situat a llevant 
(àmbit M) hagi restat al descobert, indica que aquest nou cos només tenia planta baixa 
i, probablement, era utilitzat com a cort per al bestiar.

La construcció de la bassa i la desfeta de la vinya. 1875, 1883 

Aquesta fase ha estat determinada a partir del rebliment que amortitzava el cup de vi i de 
la documentació escrita. En el primer cas el rebliment va proporcionar material ceràmic 
datat d’aquell moment, majoritàriament fragments de plats amb vidriat de color groc i 
marró i pisa blanca amb la vora rivetejada de blau, característics de la segona meitat del 
segle XIX. Caldria relacionar aquest fet amb la propagació per aquelles dates de la plaga 
de la fil·loxera que, entre 1856 i 1862, va passar d’Amèrica a Europa, el 1879 va travessar 
els Pirineus i el 1883 la Tordera. Gairebé trenta anys més tard l’insecte encara atacava les 
vinyes del sud del Principat, després d’haver arruïnat l’economia d’un dels sectors agríco-
les més emprenedors de la Catalunya del segle XIX. Moltes de les vinyes del país van ser 
substituïdes per altres tipus de conreus, com és el cas de la finca de can Saragossa, on no 
queda cap vestigi de l’explotació vitícola. En conseqüència, va caldre replantejar l’ús de 
la masia i és probablement en aquest moment que comença a néixer la idea d’habilitar-la 
com a palauet d’estiu. 

En el segon cas, les fonts escrites han permès situar la construcció de la bassa que es troba 
adossada a la façana de tramuntana de l’edifici en aquest horitzó cronològic, concretament, 
a l’any 1875, quan Narcís Zaragoza Ametller, solter de 26 anys, compra el dret d’explotar 
les aigües que surten en la peça dita dels Prats. El comprador, segons el document,  podria 
conduir l’aigua allà on li convingués, i probablement, el punt escollit va ser la bassa que 
havia fet construir per a l’ocasió. És força plausible que la construcció de la bassa s’hagi 
de relacionar amb l’expansió de tota classe de conreus, essencialment, però, de la vinya, 
esdevinguda en un moment en què la producció francesa s’havia enfonsat, víctima del 
perniciós paràsit. L’eufòria, de tota manera, va durar poc perquè, abans d’un decenni, la 
plaga ja devia haver arrasat els ceps lloretencs. Deu ser per això que, en no procedir a una 
replantació massiva, l’explotació va restar ferida de mort, els propietaris la van deixar de 

banda com a tal, tot i que se seguiren conreant les espècies tradicionals amb més o menys 
intensitat, i l’edifici de la masia va perdre interès com a centre de l’explotació pagesa.

El palauet. c. 1902

La data que simbolitza l’inici d’aquesta etapa es troba gravada al capcer de la façana prin-
cipal de l’edifici que ens ha pervingut, juntament amb les inicials de la família Saragossa. 
Commemora l’acabament de les obres fetes a l’antiga masia per tal d’habilitar-la com a 
residència o palauet d’estiu. La reforma, a part d’un evident valor històric i simbòlic, en 
deixar de banda el caràcter rústic de la casa per convertir-la en residència de plaer de gent 
benestant, en la qual, però, s’hi mantenien algunes dependències per tal que l’activitat 
agrícola no quedés aturada definitivament, té també un interès des del punt de vista 
constructiu i estilístic. En aquest sentit, l’estudi històric i artístic dut a terme a propòsit 
de les façanes i de les decoracions interiors del palauet, sobretot de paviments i sostres, ha 
permès a M.G. Salvà identificar la procedència d’alguns dels elements decoratius. Es poden 
citar els paviments hidràulics i l’arrambador alicatat del menjador de la casa, provinents, 
respectivament, de la fàbrica Butsems & Fradera de Barcelona, fundada l’any 1873, i de 
la Fábrica de Productos Cerámicos Hijo de Jaime Pujol y Bausis, fundada el 1850. Així 
mateix, és ben probable que els paviments hidràulics que es troben a la planta noble del 
palauet procedeixin de la fàbrica Escofet de Barcelona. 

Tot i que no s’ha pogut localitzar cap document referit a la construcció modernista, es 
creu que es pot atribuir el projecte al mestre d’obres Joan Lluhí Rissech, nascut a Lloret de 
Mar l’any 1850. La casa que va construir al número 64 del carrer de Sant Pere de Lloret 
presenta molts punts paral·lels amb can Saragossa. Des del punt de vista constructiu, cal 
remarcar que, malgrat les aparences, la reforma de l’edifici només va ser parcial i es van 
aprofitar nombrosos elements anteriors, alguns dels quals van restar visibles, tot i que la 
majoria quedaren ocults sota els arrebossats i enlluïts. Així, sabem que s’hi va afegir una 
nova planta, bastida amb maçoneria de pedra i fragments de maó, tot plegat lligat amb 
abundant morter de calç. Aquesta fàbrica tenia el mateix caire, encara que no era idèntica, 
que les utilitzades, tant en la construcció de la masia baixmedieval com en els afegitons 
moderns. Tanmateix, a les cales fetes a la segona planta de l’edifici, es va poder constatar 
una diferència en la disposició dels materials, ja que els corresponents a aquesta fase estaven 
col·locats en faixes alternes de pedra i una o dues filades de totxo. Aquesta planta, va ser 
destinada, segons indiquen la situació i els paviments de rajols de 30 per 15 cm col·locats 
a trencajunts o a l’espiga, al servei i a les tasques que s’hi associaven. L’àmbit L, a llevant 
de l’edifici, que datava de l’edat moderna, com hem vist, va ser reformat quant al volum 
i redistribuït interiorment. També presentava uns paviments diferents als del cos principal 
de la casa, fets de toves a la planta baixa i de rajols de 30 per 15 cm disposats a l’espiga 
o bé a parells. En aquest cas és ben segur que aquesta construcció va ser destinada als 
masovers, utilització que romandrà vigent fins a finals dels anys setanta del segle XX. 

Aquesta nova planta va implicar l’enderroc del mur perimètric septentrional de la masia 
bastida cap a l’any 1500 per tal de crear un espai  únic, que va ser distribuït en les diferents 



70 Can Saragossa de Lloret de Mar 714. La recerca arqueològica del subsòl i dels paraments

Fig. 47  Alçats de la façana sud amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades.
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Fig. 48  Alçats de la façana sud amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades.
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Fig. 49.  Alçat de la façana sud amb representació cromàtica de les etapes cronològiques identificades.

Fig. 50.  Planta baixa de l’edifici amb representació cromàtica de les etapes cronològiques identificades.

habitacions que encara es conserven. Les parets interiors, a diferència de les perimètriques, 
van ser bastides amb obra cuita disposada a trencajunts de mitja peça, tal com s’ha pogut 
comprovar a partir de les cales. El volum central del nou edifici aprofitava el de la masia 
preexistent, i abraçava també la meitat oest del pati de tramuntana que s’hi havia afegit 
durant la segona meitat del segle XVII. En conseqüència, es va bastir un nou mur per-
pendicular a la paret de tramuntana del pati que va tancar el nou cos pel costat de llevant, 
i en va resultar una planta en forma d’ela. L’antiga casa rural també va ser ampliada cap 
a tramuntana, amb l’afegitó de l’àmbit Y, a l’altura del passadís central (àmbit I), per tal 
de dotar la planta baixa d’una cambra de bany. Aquest nou cos, tot i donar a l’exterior, 
fou bastit d’obra cuita disposada a trencajunts, i va caldre obrir una nova porta al final 
del passadís a fi de donar-hi accés.

L’obertura de les noves finestres del palauet, coronades amb arcs conopials, va implicar 
tapiar-ne  moltes de les antigues, com ara les que es van localitzar al mur ponentí de 
l’àmbit G1 o les de les golfes, bastides al segle XVIII, llevat de la que es trobava al segon 
pis del cos destinat als masovers (àmbit L), que es va dotar d’una balustrada decorada 
amb elements ceràmics. A més, fora del nucli principal de l’edifici, es van construir unes 
noves corts per al bestiar, que aprofitaven la paret de llevant de l’àmbit L i la del mateix 
costat de la bassa bastida cap al 1875. S’hi accedia a través del pati (àmbit M) i, proba-
blement, també des de l’habitatge dels masovers (àmbit L), tot i que aquest extrem no 
s’ha pogut confirmar.

En aquell moment la casa adquireix l’aspecte de riquesa que encara avui es pot percebre 
observant la façana principal, dotant-la d’un seguit d’ornaments artístics, volgudament 
representatius de la puixança econòmica i social de la família Saragossa, els quals, amb un 
caràcter neomedieval, pretenien suggerir la noblesa i l’antiguitat de la nissaga. Es tracta 
d’una barreja d’historicisme i de novetat, exponent d’un prestigi familiar que, per exemple, 
caracteritza la reforma d’altres habitatges rurals fets aquells anys, entre els quals es poden 
citar, a tall d’exemple, el castell de Castelldefels (1897), o can Modolell (1892), actualment 
seu de l’Ajuntament de Viladecans. En aquest sentit, cal destacar també les balustrades, 
de pilars i traceries neogòtiques, que delimitaven la terrassa enjardinada que presidia la 
casa, a la qual s’hi podia accedir o bé per una entrada que donava a la façana sud, a través 
d’una graonada de pedra, o bé per l’entrada destinada als carruatges, al nord-oest, i que 
permetia un fàcil accés cap a un nou cobert exempt, bastit en aquell moment a tramun-
tana de la bassa. Tot i que aquest cobert no ha estat objecte d’intervenció arqueològica, 
la fusteria que encara es conserva a la porta d’accés i l’ alçat, el situen en aquesta fase. Se 
sap, per la documentació escrita localitzada al registre de la propietat, que les plantes de 
la casa, l’any 1908, amidaven un total de 211,4 m2, és a dir, que aquesta va ser la darrera 
ampliació que va patir l’edifici fins al present.  

L’hotel. 1954-1981

Gràcies a la documentació escrita, es coneix que, l’any 1954, Francesc Martí Galcerán 
va demanar permís a l’Ajuntament de Lloret per efectuar obres a la “Torre Zaragoza”, a 
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Fig. 51.  Representació esquemàtica de les 
successives plantes de l’edifici i dels 
alçats de la façana principal en els 
diversos moments de la seva història, 
entre els segle XIII i XX.
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fi d’adaptar-la per a seu de l’hotel “Mañana”. Aquesta nova utilització de l’edifici no va 
implicar grans obres ni ampliacions. Se’n van respectar tots els paviments i murs, tant els 
perimetrals com els interiors, i es van obrir regates en alguns d’aquests darrers paraments 
per a la instal·lació de cables i per a la reparació de les humitats. A més, es van fer refor-
mes, d’acord amb allò que s’havia sol·licitat en demanar el permís d’obres, localitzat al 
registre de la propietat: En la planta baja se proyecta la entrada y recepción, el vestíbulo 
separado con la conserjería, los comedores y sala de estar, la cocina y dependencias anexas 
y cuatro dormitorios, dos de ellos con baño y los otros solamente con lavabo y demás y baño 
general para aquella planta. 

D’aquesta manera, l’àmbit B1 era l’entrada i recepció; l’àmbit F1, el vestíbul; l’E1, la 
consergeria;  l’A1 i el G1, la sala d’estar; l’àmbit K1, la cuina , i C1 i J1 serien les dues 
habitacions amb cambra de bany, ja que a la primera s’hi va construir de nou i a la segona 
es va aprofitar la del palauet, i s’hi van instal·lar nous sanitaris. D1 i K1 eren les cambres 
que només tenien lavabo. A la primera planta, els àmbits A2, G2, J2, B2, C2 i K2 van 
ser destinats també a habitacions de l’hotel, en les portes de les quals –de l’època del 
palauet- encara hi restava el número clavat en el moment de fer el nostre treball. Als tres 
primers àmbits s’hi van bastir cambres de bany, totes mitjançant envans de totxana que 
conformaven sengles espais rectangulars. A la resta d’habitacions simplement s’hi va instal-
lar un lavabo, pràctica molt comuna en els hotels d’aquella època. Tanmateix, la segona 
planta disposava de tres cambres de bany per a l’ús general, dues a banda i banda del 
final del passadís i la tercera, a l’àmbit H1. A la segona planta s’hi van bastir més envans 
que no pas a la primera, amb l’objectiu d’encabir-hi un total de nou dormitoris, set per 
als clients (N, O, P, R, S, T i W), tres dels quals amb cambra de bany,  i dos per al servei 
(U i V). Com es pot veure, és en aquesta darrera planta on es van realitzar la majoria de 
les obres previstes a l’hotel, tenint en compte, a més, que es va haver de refer gairebé 
tot l’àmbit Q, per tal d’encabir-hi tres banys. Val a dir que en aquells punts on s’havien 
construït noves cambres de bany, s’hi van obrir finestres.

Els llogaters. 1985-2001 

El 12 de desembre de 1984, poc després de tancar-se l’hotel, l’Ajuntament de Lloret de 
Mar va  comprar la finca pel preu de 125.000.000 pessetes. A partir d’aquell moment 
i fins a l’any 2001, el municipi va llogar la casa a una família que hi va dur a terme les 
darreres obres. Els llogaters van centrar la residència a la planta baixa de la casa principal, 
de manera que el cos de llevant (àmbit L) i la major part dels àmbits situats en els pisos 
superiors van restar en estat d’abandonament. Les modificacions fetes en aquest període 
van consistir en la col·locació de nous paviments als àmbits C1, D1 i H1 i a part de l’àmbit 
Y de la planta baixa, a més de la reparació del paviment de l’àmbit J1. A més, al pati, s’hi 
va començar a construir una nova cambra de bany, que no es va arribar a acabar mai.
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Mario Zucchitello Gilioli

Breu resum històric de Lloret de Mar

Les excavacions arqueològiques dins el terme municipal de Lloret de Mar han fet  llum 
sobre importants assentaments ibèrics (Puig Castellet i Montbarbat, segle IV-III aC) i 
romans: una gran bòbila i restes d’un monument sepulcral romà, segles I-IV dC. El nom 
de Lloret apareix per primera vegada en un document del 966, any en què fou publicada 
la deixa testamentària del comte Miró de Barcelona amb la donació de l’alou de la vall de 
Tossa a l’abadia benedictina de Santa Maria de Ripoll. I una de les afrontacions de l’alou 
era el terme de Lloret “...de occiduo in temino de Loredo sive in rivo de Cannelles...”.

Cinc lustres després, el 1001, els comtes de Barcelona, Ramon Borrell i la seva muller 
Ermessenda, segregaren l’alou de Lloret del de Maçanet i el donaren al vescomte de 
Girona Sunifred I. A mitjan segle XI, l’alou fou enfeudat pels vescomtes de Girona a 
Humbert Odó de Montseny (dit també Humbert de Ses Agudes). L’any 1079, en temps 
de Sicardis de Montseny, muller d’ Humbert i senyora del terme, foren consagrades dues 
esglésies: la de Sant Romà (avui ermita de la Mare de Déu de les Alegries) i la del castell 
de Sant Joan, situat al cim de la muntanya que separa les platges de Lloret i Fenals. Les 
dues consagracions, ultra representar un símptoma evident de la repoblació del terme, 
són testimoni de la fixació dels habitants al territori: tenim un poblament dispers, format 
per masos situats a l’extrem nord de la vall de Lloret, força allunyat de la costa (3 km), on 
l’església parroquial de Sant Romà feia de centre integrador i, sobre la línia del mar, un 
castell com a punt fortificat, avançat i protector alhora, de les poques famílies de pescadors 
que vivien arran del mar i que tenien en la capella llur parròquia.

A la mort de Sicardis, i segons les seves disposicions testamentàries, la propietat del 
terme passà en indivís al seu fill Bernat, bisbe de Girona, i al gendre Gausfred, senyor del 
castell de Palafolls. La part del bisbe passà per testament al patrimoni del capítol de la 
seu de Girona, i la part dels Palafolls fou cedida en propietat, l’any 1217, per Guillem de 
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Palafolls al seu germà Ramon de Palafolls, bisbe de Girona. Així s’inicià un llarg domini 
eclesiàstic que arribà fins a principis del segle XIX. Fins al 1326, la seu gironina tingué la 
plena jurisdicció del terme que governà per mitjà d’un canonge paborde dit paborde del 
mes de novembre (els pabordes eren dotze). Però, a partir d’aquella data es veié exclosa 
de la jurisdicció alta o criminal, que el rei Jaume II donà perpètuament en lliure i franc 
alou a Ot de Montcada i als seus, fet que comportà una sèrie interminable de conflictes 
i plets entre els dos senyors. 

A poc a poc, s’anà formant un petit nucli urbà a prop del port, de manera que ja el 1346 
comptava amb 35 focs (unes 158 persones). La pesta negra de 1348 i la incursió genovesa 
de 1353, amb el consegüent saqueig, la crema de moltes cases i la destrossa del castell 
de sant Joan, incidiren sensiblement en el nombre dels habitants, tant que l’any 1359 a 
tot el terme de Lloret es comptaren només 67 focs o llars (unes 300 persones) i encara 
menys el 1497 quan es comptabilitzaren 52 focs. L’any 1373 foren capbrevats a la vila 
uns quants solars on abans hi havia hagut cases. Amb tot, encara a finals dels segle XIV 
(capbreus de 1317 i 1373) la població del terme era eminentment rural i la vida de la 
col·lectivitat es desenvolupava als masos, que tenien com a centre aglutinador l’església 
parroquial. L’activitat de cabotatge que, des de la capital del Principat portava els vaixell 
lloretencs als ports més importants de la Mediterrània i el comerç marítim dels productes 
del mar, del camp i del bosc, especialment demanats per les ciutats de Barcelona i València, 
afavoriren la represa demogràfica de la població situada al litoral. El 1515 és comptaren 
ja 84 focs i 88 el 1553. 

El creixement demogràfic, urbanístic i econòmic demanà la construcció d’una nova esglé-
sia parroquial prop la costa, atès que la vella església, situada a l’interior, s’havia tornat 
petita i, per la llunyania, dificultava la presència dels vilatans a les funcions religioses i a 
les reunions de la universitat, que es veia obligada a fer-les a la platja. El 1509, els obrers 
de l’església parroquial, amb el consentiment de Guillem de Bohil, bisbe de Girona, sig-
naren el contracte de construcció d’una de nova a l’indret dit sa Carbonera. La fàbrica 
acabà el 1522 i el retaule major fou pintat per Pere Serafí i Jaume Fontaner, pintors de 
Barcelona. El fet que les jurisdiccions de Lloret fossin compartides entre el capítol de la 
seu de Girona (que administrava la civil per mitjà d’un canonge paborde) i els Montcada, 
primer, i el comte de Montagut, els Aitona i els Medinaceli després, (que administraven 
la criminal amb mutilació i pena de mort) comportà una interminable sèrie de conflictes 
entre les dues baronies, conflictes que afectaren la vida dels lloretencs, tant que aquests 
intentaren, sense èxit, desmembrar-se del patrimoni capitular. Després del saqueig de l’any 
1534 per mà dels turcs, la vila, que només comptava amb una palissa com a defensa, es 
dotà d’una fortificació més sòlida amb la construcció d’una gran torre circular munida 
de peces d’artilleria. 

Durant el segle XVII, la vila anà creixent, tant que als albors del segle següent (1708) 
la població arribà a 229 focs o cases (uns 1.000 habitants), és a dir, durant el període 
1497-1708, Lloret havia experimentat un creixement del 340,40 per cent, superior al de 
Sant Feliu de Guíxols, Tossa i Blanes. I seguí creixent també durant tot el segle XVIII, 
de manera  que el 1787 (cens de Floridablanca), la vila tenia 2.573 habitants, és a dir, en 

70 anys la població s’havia més que doblat. L’expansió urbanística començà cap al 1760 
a l’Areny o Carbonera, és a dir al voltant de l’església, com ho proven les nombroses 
concessions emfitèutiques de solars a fi de construir-hi cases. 

Com en el passat, el cabotatge amb França, Itàlia, Màlaga, Alacant, Cadis i Galícia, per 
esmentar només les destinacions més importants i, sobretot, la participació activa a la 
carrera d’Amèrica després dels decrets de lliure comerç amb les colònies americanes, 
fomentaren tota una sèrie de iniciatives personals i associatives que donaren prosperitat 
a la vila. A més, a les acaballes del segle XVIII, hi havia a Lloret manufactures de peix 
blau (sardines i seitons) que hom exportava a Marsella, a la fira de Beaucaire, a Gènova 
i Roma, principalment. Boters que treballaven per a aquestes manufactures, teixidors 
de lli, corders, tapers, puntaires i drassanes força actives. Fou, però, al segle XIX, quan 
la marina mercant lloretenca conegué la màxima esplendor. Entre 1812 i 1869, foren 
construïts a les drassanes de la vila 130 vaixells, quantitat inferior només a Arenys (195) i 
Blanes (181) dins la província marítima de Mataró, a la qual pertanyia Lloret. Es formaren 
nissagues de mestres d’aixa, capitans d’altura i armadors. Alguns dels que havien emigrat 
a les colònies (els indians) aconseguiren acumular fortunes, i altres tornaren més pobres 
de com havien marxat. Els primers es feren construir cases que reflectien la floridesa de 
llur estat econòmic i la vila s’embellí urbanísticament. Avui, malauradament, n’existeixen 
ben poques. És també d’aquesta època la construcció de la Casa de la Vila. Amb la desa-
parició de la navegació d’altura, especialment amb la pèrdua de Cuba i les Filipines, Lloret 
conegué una crisi intensa. La població davallà sensiblement. Mentre el 1860 comptava 
4.029 habitants, el 1930 en tenia 3.003, amb una pèrdua neta de 1.026 habitants. La 
recuperació s’inicià només els anys seixanta (3.627 habitants) amb l’arribada del turisme 
de massa. Avui, Lloret té 19.822 habitants (any 1999) i disposa de l’indústria turística 
més important de Catalunya i una de les més importants de l’Estat espanyol amb 173 
establiments hotelers, 4 càmpings i apartaments que sumen en total 41.690 places.

El mas Saragossa 

Tot i que el cognom Saragossa apareix per primera vegada l’any 1265,46 l’existència 
documental del mas es remunta al 1317, any del primer capbreu que es conserva a l’arxiu 
capitular de Girona.47 El 13 de juny, Pere Saragossa de la parròquia de sant Romà de Lloret 
confessa ésser, junt a la seva muller i fills, home propi i solius de la pabordia de Lloret i 
tenir per ella el seu mas amb els quintans. El mas afronta a orient amb la propietat del 
mas Botet; a migjorn, amb un torrent que corre entre propietats del dit Pere Saragossa i 
la coromina de Guillem de Lloret, cavaller;cap al mar, a occident, amb propietats del mas 
Pla i de la borda Flequer, i a cerç, amb propietats del mas Andreu i de la borda de Jaume 
Gros. A més, confessa altres terres situades al terme de Lloret i diferents imposicions 
feudals. Òbviament, el document no descriu la casa. Hem de pensar, però, que no havia 
d’ésser diferent de les omnipresents masies que poblaven la Catalunya Vella. Construïda 

46. ACG, armari 3, pabordia de Lloret 1226, lligall 18, prestatge 1 (11.IX.1265)
47. ACG, capbreu de 1317, 33, b, 2, ff.1-2 i 8, d, 1 ff47-47v.
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amb elements de poca consistència, petita, probablement d’una sola planta i coberta de 
dos aiguavessos, no necessàriament de teules. Cal evidenciar que al primer quart del segle 
XIV, el terme de Lloret era sobretot rural. El capbreu de 1317-1320 assenyala 26 masos 
i 9 bordes amb llurs cases i quintans.  

Després de la pesta negra de 1348, és constata al terme de Lloret la presència de masos 
abandonats, rònecs, que són establerts posteriorment a nous pagesos. Amb tot, sembla 
que  l’epidèmia no afecta els Saragossa, perquè el 20 de maig de 1373, Bernat Saragossa, 
probablement fill de Pere, confessa ésser home propi de la pabordia de Lloret i tenir-la 
per senyor directe del seu mas Saragossa amb  l’era i quintà contigu de 20 jornals de 
bous. Confessa també altres terres i imposicions feudals.48 La represa de la pagesia és 
bastant ràpida, ja que al capbreu de 1373-1379 consten dins la parròquia de Lloret 24 
masos, 8 bordes i 3 molins, dels quals, un en construcció. El capbreu evidencia també 
un canvi significatiu en la composició del poblament lloretenc ja que , tot i ésser encara 
eminentment rural, presenta prop la platja un centre urbà força poblat i molt dinàmic. Les 
primeres obres documentades al mas són de l’any 1556. Malauradament, en desconeixem 
l’abast. Per pagar-les i fer front a altres deutes, Llorenç Bres àlies Saragossa, ja vidu de la 
pubilla Beneta Saragossa, es veu obligat a vendre una peça de bosc de 3 o 4 jornals de 
bous per 10 lliures.49 És molt probable que no fossin les primeres obres i que, fins i tot, 
tampoc la masia fos ja la del segle XIV, ja que després la guerra remença del segle XV es 
renoven moltes masies.

Es torna a parlar de la casa quant a element del mas, al capbreu de 1576. Llorenç Bres, 
àlias Saragossa, es confessa home propi de la pabordia de Lloret per raó del mas Saragossa 
en el qual hi ha casa, era, hort i quintà de 20 vessanes o jornals de bous. Les afrontacions 
són les mateixes de l’any 1317, per bé que alguns masos contigus canvien de propietari. 
Afronta a llevant part amb el mas Botet i part amb propietat del declarant; a migjorn, 
amb un torrent; a occident, part amb el mas Pla i part amb el mas Flequer; i a cerç, part 
amb el mas Ballell, que fou d’ Andreu i de Guinart i que posseeix Joan Passapera, mari-
ner, part amb propietat de Margarida, filla del declarant, que la rebé en donació de Pere 
Daví, mercader de Lloret, per fillolatge, i part amb propietat de Miquel Duray, mariner, 
que fou de Botet. El mas és de remença i mals usos. Presta cada any el 21 d’abril 3 sous 
pels sis mals usos que pot redimir amb 60 sous, segons la reial sentència. Confessa altres 
terres separades del quintà del mas.

Llorenç Bres, àlies Saragossa, i el seu fill Pere s’endeuten i venen diverses peces de terra 
de pertinença del mas per fer front a alguns deutes, dots i compra de blat. També Pere 
Saragossa, fill de Llorenç Bres i d’ Antiga, sa segona muller, confessa, el 30 d’agost de 
1604, ser home propi de la pabordia del mes de novembre del capítol de la seu de Girona 
i la reconeix com a senyor directe del seu mas amb hort, clos, quintà i era de tinença 20 
vessanes o jornals de bous. A més, confessa altres 11 peces de terra separades del mas. Les 
afrontacions són les mateixes declarades pel seu pare. També declara que paga anualment 

48. ACG, capbreu de 1373-1379, f. 70v.
49. AHG, notaria de Lloret 11, f. 30.

3 sous pels mals usos; 3 punyeres d’ordi per la guàrdia; 2 sous per Nadal; 2 punyeres 
d’ordi, mesura de Girona, per questa; 4 cortons de vi per guàrdia; mitja perna per la que 
feia l’hereu del mas Albà cada 3 anys; 10 sous per alberga; 2 mitgeres de blat, mesura de 
Girona, per lloçol, i també que ha de prestar mà d’obra a la fortificació de la vila.50

El 17 de març de 1631, després de la mort de Pere Saragossa, la vídua usufructuària, Jerò-
nima Boix, mana prendre inventari notarial dels béns del finat. Gràcies a aquest costum, 
ben arrelat a Catalunya, podem avui conèixer la distribució interior de la masia i el que 
contenia. A la planta baixa hi ha una entrada a la qual donen la cort, el celler i la cuina. 
Una escala porta a la sala del primer i únic pis. Allí, igual que a l’entrada de la planta 
baixa, hi donen tres habitacions situades una a llevant, una a ponent i una a tramuntana. 
La teulada, clàssica a les masies catalanes, és a dues vessants oberta a la façana (vegeu 
inventari a l’apèndix documental). 

L’inventari dels mobles i dels estris de camperol suggereixen un propietari més bé modest. 
Tampoc el bestiar no és copiós. Un parell de bous, que serveixen per llaurar els camps, 
un burro per traginar els productes del camp, del bosc i per anar a la vila, i dues truges. 
En tenim confirmació en un altre inventari pres pocs anys després, el 1647, a la mort de 
Joan Sardó (o Xardó), marit en segones núpcies de la mateixa Jerònima Boix, el qual, 
havia portat al mas 3 bous, 2 godalls i un burro petit. Tots els seus béns (mobiliari, blat, 
bestiar, bótes, vinya, aixovar i eines) són valorats 195 lliures i 12 sous. Es tracta, doncs, 
d’una petita i senzilla casa, pròpia d’un mas de 20 vessanes de terra, entre cultiu i bosc. 
A l’última plana d’un llibre de capbreus de la pabordia del mes de novembre conservat a 
l’arxiu capitular de Girona, hi ha un preciós mapa del delmari de Lloret (primera meitat 
del segle XVIII) on figuren, entre altres coses, els masos del terme. A diferència d’altres 
masies que presenten una o més dependències i, fins i tot, n’hi ha una amb torre (mas 
Pla), la del mas Saragossa és dibuixada molt petita i senzilla. Als camps de conreu es cultiva 
blat i mestall; a l’hort fesols blancs, fesols menuts, cigrons, faves i cols. Es produeix vi, oli 
i se salen olives. Els arbres fruiters donen nous, peres i pomes. El bestiar pastura al bosc 
que dóna llenya, carbó i suro i es crien abelles per treure’n mel i cera. 

El 1724, Pere Saragossa Xardó arrenda el mas per 4 anys o 4 collides a Francesc Guinart, 
que llavors vivia al mas Bandrich (o Blandrich) del terme de Lloret. El nou masover es 
compromet a habitar a la casa del mas amb la família i el bestiar i a fer-hi foc, llum, llar i 
contínua residència. Al mateix temps el propietari es reserva per a la seva família l’habi-
tació que es troba al cap de l’escala, sobre la cort dels bous, com també l’ús de la cuina, 
la llar i l‘entrada en comú.51 La primera inscripció en el registre de la propietat (1854) 
no afegeix cap nova dada a les que ja coneixem, ja que es limita a dir que el mas de 25 
vessanes de terra, part cultiva i part boscosa, té una casa de camp i es conegut també com 
can Xardó. 

Més notícies, encara que molt limitades, són proporcionades per l’inventari que, el 1874, 
Narcisa Ametller Reixach, vídua de Joan Baptista Saragossa Dalmau, mana fer dels béns 

50. AHG, notaria de Lloret 110, f. 283 i ACG, capbreu de 1604.
51. AHG, Lloret 85 (23.VIII.1724)
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Mapa del terme de Lloret del segle XVIII.
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del marit perquè nés usufructuària i representant dels fills menors d’edat. A l’inventari hi 
llegim: “Primero, el manso Saragossa con su casa de campo de planta baja, piso y azotea 
señalada de número tres (cuya medida superficial no se hace constar por evitar gastos, 
ni tampoco aproximadamente, a parte la conveniencia de hacerlo) i tierras unidas, parte 
cultivas y parte bosque, situadas en el termino de la presente villa de Lloret de Mar, de 
cabida veinte y cinco vesanas, equivalentes a cinco hectáreas, cuarenta y seis áreas, ochenta 
y cinco centiáreas”.  A més, són inventariats els mobles i l’aixovar de la casa sense especifi-
car, però, on es troben. Entre d’altres, s’esmenten 6 llits, 2 catres, 6 taules, 48 cadires, 3 
armaris de cuina, 1 armari de menjador, 1 còmoda, 1 banc, 1 banca i pipes per al vi. És a 
dir, podem deduir que, en un moment o en diferents moments que no és possible precisar 
documentalment, però que tenen com a extrems els anys 1631 i 1874, els diferents hereus 
Saragossa fan obres a la casa per condicionar-la a les noves exigències de la família que ha 
millorat clarament el nivell de vida (els 6 llits fan suposar més habitacions de les tres que 
hi havia el 1631 i, així, les taules, les cadires; com també el menjador i la “azotea”, que 
llavors no hi eren). La manca de bestiar a l’inventarisuggereix dues possibilitats: o que 
no hi ha masover o que els animals li pertanyen totalment. 

Narcís Saragossa Ametller, metge cirurgià, que per herència del pare, per donació de la 
mare i per compra de les parts que pertanyen als altres germans, entra en possessió de tota 
l’heretat l’any 1885, és qui, entre 1874 i 1902, emprèn obres importants de remodelació 
interior i exterior, com ho testimonien avui les seves inicials (NS) i l’any (1902) posats 
sobre el portal d’entrada. A ell es deu també la construcció, al voltants de l’any 1875, de 
la gran bassa adossada a la façana de tramuntana de la casa, ja que  compra a Josep Botet 
Dalmau el dret d’explotar les aigües que surten a les terres de Botet i portar-les amb una 
canonada al mas Saragossa. Finalment, l’any 1954, usufructuària Concepció Font Merlès, 
Francesc Martí Galcerán demana a l’Ajuntament de Lloret de Mar el permís per reformar 
i adaptar l’edifici com a hotel (arquitecte Josep Claret Rovira). Tal com diu la memòria 
de les obres, es preveu aprofitar totes les parets de la planta, dels dos pisos i la majoria de 
les obertures exteriors. Cal fer només envans i portes interiors per a 10 dormitoris amb 
lavabo, 7 dormitoris amb bany, 2 dormitoris de servei i 6 banys d’ús comú (un a la planta 
baixa, 3 al primer pis i dos al segon pis). 

L’Hotel, anomenat “Mañana”, funciona durant uns deu anys. En el moment de la compra 
de part de l’Ajuntament de Lloret de Mar (1984), viuen al mas Saragossa Joan Carbó Vilas 
i Maria Palaudelmàs, casats i veïns de Lloret de Mar, i Francesc de P. Martí Galcerán, veí 
de Barcelona, promotor de la transformació de la masiapalauet en hotel. 

Els propietaris del mas Saragossa

Les llacunes documentals, especialment del segle XV, no m’han permès refer l’historial 
dels propietaris del mas Saragossa amb l’ exhaustió que hauria desitjat. Amb tot, he pogut 
dibuixar un arbre genealògic complet des de la meitat del segle XVI fins als nostres dies. 
Un personatge de cognom Saragossa (no s’esmenta el nom) apareix per primera vegada en 
un document de l’any 1265 com a testimoni d’una declaració d’home propi i soliu. Pocs 

anys després, el 1281, un Pere Saragossa és també testimoni d’una declaració semblant. 
És impossible esbrinar si es tracta de la mateixa persona. Però, el segon bé podria ésser 
propietari del mas, car quatre anys després (1285) ell i la seva muller Guillema venen un 
camp que tenen a la parròquia de Lloret. Com també podria ésser el Pere Saragossa que 
capbreva el mas i altres peces de terra l’any 1317. De fet, entre 1281 i 1317 van transcórrer 
36 anys, és a dir podia tenir llavors uns 60 anys. Sigui com sigui, el primer propietari cert 
del mas és aquest últim Pere Saragossa.

Ara, hem de fer un salt d’alguns anys i anar al 1373, quan Bernat Saragossa, senyor útil i 
propietari del mas, el capbreva. És probablement fill del Pere suara esmentat. El període 
1373-1546 és molt fosc. Hi apareixen diferents personatges, els noms dels quals sugge-
reixen una possible pertinença a la família Saragossa que estem estudiant. Així, en podrien 
ésser propietaris els Pere i Bernat Saragossa, pagesos, que trobem en documents de la 
universitat de Lloret durant l’arc cronològic 1391-1476. En un data no precisada, però 
que podem establir, grosso modo, a la primera dècada del segle XVI, Pereta Saragossa és 
propietària del mas. És també la primera pubilla documentada. Pereta es casa amb Jeroni 
Samasada (o Samada), pagès de Tossa, fill del mas Samasada, algunes terres del qual es 
troben dins el terme de Lloret. Els dos cònjuges moren abans de 1546, deixant dos fills, 
Beneta i l’hereu Gaspar, menor d’edat (hom assolia la majoria d’edat als 25 anys). És per 
ço que a capbrevar el mas, l’any 1546, són els tutors de Gaspar. 

Pocs anys després, Gaspar Saragossa es casa amb la pubilla Pujol, ja que el trobem esmen-
tat com a Gaspar Saragossa, àlies Pujol, i deixa el mas a la germana Beneta casada amb 
Llorenç Bres, pagès, natural de Sant Genís de Palafolls. A la mort de Beneta (entre 1550 
i 1553), Llorenç Bres, àlies Saragossa, es torna a casar (abans de 1570) amb Antiga Adro-
her, filla d’un pagès de Santa Saculina. Del primer matrimoni neix un únic fill, Salvador 
Bres Saragossa  que, a la mort de la mare, hereta el mas. Per motius que no he pogut 
esbrinar, l’any 1570 Salvador fa donació del mas al seu pare, el qual el capbreva el 1576. 
Del matrimoni entre Llorenç i Antiga neixen tres fill: Elisabet, Margarida i Pere, que 
hereta el mas a la mort del pare (11 de març de 1582) i el capbreva el 1604. Pere (Bres) 
Saragossa Adroher contrau matrimoni amb una tal Montserrat (en desconec el cognom) 
i mor abans de 1623 deixant dos fills, Caterina i Pere, hereu del mas. Pere Saragossa, 
entrat en propietat del mas, es casa el 1626 amb Jerònima Boix, natural de Sant Miquel 
de Cladells. A la seva mort, el succeeix el fill Isidre nat el 1630, ja que  tenia 5 mesos 
quan el pare el nomena hereu en el testament (1631). Als 27 anys, Isidre Saragossa Boix 
es casa amb Paula, filla de Joan Sardó (o Xardó) i Magdalena Oliver, cònjuges de Lloret. 
Als mateixos anys, Jerònima, vídua d’ Isidre, es casa en segones núpcies amb Joan Sardó, 
pare, com hem vist, de la nora, muller del fill Pere.

Fruit del matrimoni entre Isidre i Jerònima són almenys 6 fills: Pere Saragossa, àlies 
Xardó,Rafela, Anton Pau, Elisabet, Anna i Narcís. Anna es casa amb Salvador Mas, fuster, 
natural de Maçanet (1677); Elisabet, amb Joan Cabruja, sastre, natural de Santa Pellaia i 
resident a Lloret (1681); Anton Pau, amb Cristina Burgada (1689), i Pere, l’hereu, amb 
Cristina Coll (1687). Pere Saragossa Xardó fa testament el 1710, codicil·la el 1727 i mor 
el mateix any. Llavors, el fill Pau Saragossa Coll entra en la plena possessió del mas, ja 
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que havia estat nomenat hereu el 1709 poc abans de casar-se amb Paula Ros, donzella, 
filla de Pere Ros, pagès de Tordera, i de Maria, sa muller. Li coneixem dos fills: l’hereu 
Pere Saragossa Ros, casat amb Rosa Cabrer (1733 o 1734) i Josep. Malauradament, el 
fill Pere premor al pare i Pau Saragossa Coll anomena hereu el nét Pere Saragossa Caber 
(1757). 

Heretat el mas després de la mort de l’avi (1757), Pere Saragossa Cabrer es casa el 1758 
amb Francesca Botet, filla del mas Botet, les terres del qual afronten amb el mas Saragossa. 
El matrimoni té dos fills, Pere, hereu, i Magdalena. Pere Saragossa Botet, l’hereu, neix cap 
al 1764-1765 i mor el 5 de juliol de 1841. Es casa amb Cristina Dalmau (morta abans de 
1839) amb la qual té 4 fills: Maria, que es casa el 1839 amb Rafael Ruhí Bosch i, vídua, 
amb Josep Font; Cristina, casada Galí; Francesca, i Joan Baptista Saragossa Dalmau, 
hereu que, el 1844, es casa amb Narcisa Ametller Reixach, de Martorell de la Selva. Joan 
Baptista Saragossa Dalmau mor intestat a Lloret l’11 de març de 1874 i, per tant, tota 
l’herència, mas comprès, és repartida entre la vídua i els fills Narcís, metge cirurgià de 26 
anys, Maria, casada amb Cosme Amat, també metge (mort abans de 1874), Joan (mort 
a l’edat de 23 anys, el 22 d’abril de 1876) i Eduard. 

L’any 1874, Narcisa Ametller Reixach, vídua, hereta del fill Joan la quinta part del mas i 
n’esdevé propietària per 2/5 que, el 1882, dóna al fill Narcís Saragossa Ametller el qual, 
entre 1883 i 1885, compra als germans Maria i Eduard llur part i esdevé únic propietari 
del mas. A Narcís es deuen les modificacions de la façana i de l’interior que, essencialment, 
han pervingut fins als nostres dies. Narcís Saragossa Ametller es casa amb Dolors Botet 
Guinart, també lloretenca (morta el 19 de setembre de 1894). Del matrimoni neixen dos 
fills: Narcís i Marcedes Saragossa Botet. A la mort del pare (13 de gener de 1908), Narcís 
Saragossa Botet, casat amb Concepció Font Merlès de Lloret, hereta el mas. El matrimoni, 
però, no té descendència (Narcís mor a Salt el 31 de juliol de 1938) i la muller queda 
usufructuària del mas, mentre la nua propietat passa a la germana Mercedes, casada amb 
Joan Armengol de Pereira. El 1954, Concepció Font Merlès consent, com a usufructuària, 
que la casa sigui transformada en hotel. 

El 7 de juny de 1984 l’Ajuntament de Lloret de Mar, reunit en sessió plenària, faculta 
l’alcalde per comprar el mas Saragossa a Mercedes Saragossa Botet, resident a Palma de 
Mallorca, on testa el 26 d’abril de 1984. Declara ser vídua de Juan Armengol i de Pereira 
i institueix hereus en parts iguals els fills Jordi i Núria Armengol Saragossa. Mercedes 
Saragossa Botet mor a Palma de Mallorca el 9 de juliol de 1984. El 28 de setembre del 
mateix any, els dos germans venen la nua propietat del mas a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, representat per l’alcalde Josep Sala Montero, per 125 milions de pessetes. Finalment, 
el 23 d’octubre de 1984, l’Ajuntament compra a Concepció Font Merlès l’usdefruit de 
la finca per 6.600.000 pessetes i esdevé propietari ple del mas Saragossa. Els inquilins de 
la finca renuncien al dret d’arrendament.

Selecció documental

Segle XIII

Pere Saragossa fa de testimoni

• 1265, setembre 11. (ACG, pergamí, armari 3, Pabordia de Lloret 1226, lligall 
18 estant 1)

 Guillem de Monteyl es fa home propi, soliu i quiet juntament amb la seva filla petita 
de nom Bernarda de l’església de la seu de Girona i d’Arnau de Calonge paborde 
de Lloret (de novembre) en dita seu. Un dels testimonis es diu Saragossa. 

• 1281, novembre 2. (ACG, pergamí, plec primer n. 11)

 Oliva Muzola, franca i lliure, absolta de domini, es fa dona pròpia i quieta de 
Guillem de Comelles, capellà de l’església de Santa Maria de Vidreres i successors. 
Un dels testimonis és Pere Saragossa de Lloret.

Venda d’una peça de terra

• 1285, maig 1. (ACG, pergamí, pabordia de novembre, Cap de Lloret, plec I, n. 13)

 Pere Saragossa i Guillema, la seva esposa, i Arsendis, la seva mare, venen a Arnau 
de Creu i a la seva esposa Ermessendis i al seu sogre Arnau i esposa Arsendis, 
aquell camp de terra que tenen per la seu de Girona i per Guillem de Lloret a 
la parròquia de Sant Romà de Lloret, a l’indret anomenat Seyols. El preu de la 
venda és de 30 sous barcelonesos de tern. 

Segle XIV

Una capbrevació

• Any 1317. (ACG, 8, d, 1, f. 47)

 “Capbreu de les rendes rebia lo paborde de novembre en la parròquia de Lloret 
i de Sant Esteve de Caulès, continuat en un llibre de pergamí començat als idus 
de juny 1317”. [13 de juny de 1317]. Pere Saragossa de la parròquia de Lloret 
confessa ser home propi i solius de la pabordia del mes de novembre de la seu de 
Girona i tenir a directe domini  d’aquella el mas Saragossa amb els seus quintans 
i altres peces de terra. 

Segle XVI

Uns capítols matrimonials

• 1548, novembre 25. (AHG, Lloret 8, s/f)

 Jaume Samasada, pagès de Tossa, i Nicolau Andreu, mestre d’aixa de Lloret, 
com a tutors i curadors dels pubills dels difunts Jeroni Samasada, àlies Saragossa, 
i Pereta, sa muller, donen a Beneta, donzella, filla dels esmentats cònjuges, en 
consideració del seu matrimoni, 60 lliures. A més, volen que Beneta, amb el seu 
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espòs esdevenidor, tingui mentre visqui tot el mas Saragossa que havia pertangut a 
la seva mare. L’espòs haurà de prendre inventari dels béns. En el cas que el germà 
els vulgui treure de la casa, haurà de pagar les 60 lliures i les millores aportades a 
l’heretat. Beneta aporta el dot a Llorenç Bres, futur marit, fill dels difunts cònjuges 
Joan Bres i Joana de la parròquia de Sant Genís de Palafolls.

Un testament

• 1574, juliol 2. (AHG, Lloret 24, f. 19)

 Testament de Llorenç Bres, àlies Saragossa, pagès, detingut de malaltia. Marmes-
sors: Mn. Bartomeu Daví, prevere de l’església de Lloret, Narcís Andreu, mestre 
d’aixa, i Antiga, muller de Llorenç. Mana que es doni almoina de pa cuit als caps 
coberts. Deixa 1 sou a l’obra de l’hospital, a l’obra de l’església, al bací de la llu-
minària del Cos Preciós de Jesús Crist, al bací de les Ànimes del Purgatori, al bací 
de Nostra Senyora de dita església i a l’obra de Nostra Senyora de Montserrat. 
Reconeix que la seva muller Antiga li portà en dot 22 lliures 15 sous i vol que li 
siguin tornades. A més, li deixa 15 lliures i l’usdefruit de tots els seus béns mentre 
es mantingui casta i sense marit. Deixa a Salvador, fill seu i de Beneta sa primera 
muller, les 25 lliures que es quedà per a ell quan li féu donació de tots els seus 
béns. També haurà d’ésser alimentat mentre visqui amb els béns del testador. 
Nomena hereu Pere, fill seu i  d’Antiga. El testador va tenir de la segona muller 
també dues filles de nom Elisabet i Margarida.  

Segle XVII

Un capbreu

• 1604, agost 30. (AHG, Lloret 110, f. 283)

 Pere Saragossa, pagès, confessa el mas Saragossa amb casa, era, hort tancat i quintà 
de 25 vessanes o jornals de bous [les afrontacions són les mateixes que la anterior 
capbrevació]. Paga anualment 3 sous pels sis mals usos que pot redimir amb 60 
sous segons la sentència de Guadalupe. Presta de cens per tot el declarat: per Sant 
Pere i Sant Feliu del mes d’agost per guàrdia 3 punyeres d’ordi. 

 Per Nadal 2 sous; per questa, 2 punyeres de blat segons la mida de Girona. Per 
Tots Sants, per guàrdia 4 cortons de vi, ½ perna de porc per la meitat que pagava 
l’hereu del mas Alba cada 3 anys. A més, per Nadal, per alberga, 10 sous. A més 
per lloçol, 2 mitgeres de blat, mesura de Girona i, finalment reconeixia que estava 
obligat a donar la seva mà d’obra als murs del castell de Lloret mentre la pabordia 
havia de donar-li ela aliments.

Un testament

• 1631, març 17. (AHG, Lloret 42, s/f)

 Testament de Pere Saragossa, pagès, fill  d’altre Pere Saragossa, pagès difunt, i 
de Montserrat, sa muller vivint, avui muller de Pere Creixell, pagès. Vol que se li 
celebrin 20 misses resades a l’altar de Nostra Senyora del Roser. Deixa a Caterina, 
sa germana, 40 lliures per a quan es casi. Reconeix que Jerònima, sa muller, li 
portà en dot 27 lliures i 16 sous. Nomena hereu Isidre, fill seu i de Jerònima. 

Isidre tenia llavors 5 anys i per ço nomena tutors i administradors Joan Bernich, 
mercader de Lloret; Pere Pla, pagès, i Mateu Boix, treballador, habitant a Tossa, 
cunyat seu.  

Un inventari post mortem

• 1631, abril 12. (AHG, Lloret 42, fulls solts) [document fet malbé i sovint illegible]

 Inventari dels béns que foren de Pere Saragossa difunt pagès, pres per Jerònima 
Saragossa, sa vídua, a la presència de l’honorable Joan Bernich, batlle, i de Pere 
Pla, pagès, en qualitat de tutors i marmessors testamentaris d’Isidre Saragossa, 
infant, fill de Pere Saragossa difunt. No participà a l’inventari el marmessor Mateu 
Boix, treballador.

 Tota aquella casa del mas Saragossa ab ses portes de fusta dolentes, pany, clau, 
balda y esparna. 

 En la entrada de dita casa

Primo, un molí de moldre olives ab sa mola de pedra
Ítem, dos destrals de ferro ab sos mànechs de fusta
Ítem, dos xepos petits y un tràmech de ferro ab llurs mànechs de fusta
Ítem, dos fangües de pues ab llurs mànechs de fusta
Ítem, un dall de esbardissar ab son mànechs, usat
Ítem, dos jous de fusta per llaurar ab llurs antills, lo hu ab una onya de ferro 
Ítem, un magall de fusta ab sos mànech de fusta
Ítem, un banch de fusta ab quatre petges
Ítem, una taula de fusta llarga y dolenta
Ítem, una romaneta xica usada
Ítem, un cercapous fet a modo de un ruxó de ferro petit
Ítem, una podadora de podar arbres, bona
Ítem, altra podadora de podar vinyes, usada
Ítem, un raseló de ferro de reselar lli ab les pues de ferro, usat 
Ítem, un ganxo de ferro ab sos mànech per pelar palla
Ítem, un anell de ferro de roda de carreta
Ítem, una destraleta xica

 En una cort que trau porta a la entrada 

Primo, un parell de bous, lo hu negra de pell y l.altra de pel roig
Ítem, un burro de pel negra 
Ítem, duas porcas, la una sanada y l.altra de llavor

 En lo celler de dita casa

Primo, una bóta de tinença de sis càrregas, poch més o manco, ab un poch de 
vi groch dintre
Ítem, altre bóta buyda de tinença de quatra càrregas, poch més o manco
Ítem, un carretell buyt de tinença de dos càrreguas y mija, poch més o manco
Ítem, un ambut de fusta
Ítem, pollera ab dos o tres...(illegible) 
Ítem, una mija bóta buyda, bona 
Ítem, unes escorelles de traginar garbes de fusta bones
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Ítem, una portadora usada
Ítem, una pastera closa de fusta [d’arbre] poll ab son calaix dessota, bona. Dos 
sedassos 
Ítem, dos sachs cordelats usats

 En la cuyna de dita casa

Primo, una pastera de fusta, dolenta
Ítem, un olier o ... de desfer oli ab sa barra, vell
Ítem, un bugader de terra negra, mijaner
Ítem, dos paroles velles de aram 
Ítem, una olla de aram, bona
Ítem, un cassó de aram, bo
Ítem, dos paelles, la una petita bona l.altra...(illegible)
Ítem, dos lleves de ferro, usades
Ítem, dos llumaners de ferro, usats
Ítem, uns canastres de ferro fets a modo de serra
Ítem, una taula de fusta feta ab tisora, usada 
Ítem, un pagès de fusta per tenir lo llum
Ítem, un banch de fusta dit de sala
Ítem, ...(illegible)
Ítem, sis...de vidre, bones
Ítem, un saler de fusta, usat
Ítem dos banques de fusta, usades
Ítem, una pala de forn de fusta, usada
Ítem, un morter de pedra bo ab son mànech de fusta
Ítem, dos cànters de terra negra
Ítem, tres ollas de terra negra
Ítem, si escudellas de...(illegible)
Ítem, tretsa plats de...(illegible)
Ítem, sinch plats de terra...(illegible)
Ítem, una sanalla petita, usada
Ítem, tres cistells de canya y vímens, usats

 En la sala de dita casa

Primo, un canat de canya buyt de tinença de vuit corteres, poch més o manco
Ítem, un cove de alochs
Ítem, tres borns de ferro fets per tenir gra
Ítem, una mesura de un cortà de dotsé cortera ab los...de ferro
Ítem, un vuytà del temps antich fet a quatre cayeres
Ítem, dos costenyas de canya, usades mijaneras
Ítem, un vestit de home de color de setsè la ropilla folrada de bayeta llahonada 
y cordellats blanchs
Ítem, una caixa gran vella tota corcada sens pany ni clau, buyda
Ítem, altra caixa més xica també dolenta y buyda, sens pany ni clau 
Ítem, un garbell de pell per garbellar blat, usat

 En una cambra devers ponent hont morí dit quondam Pere Çaragossa

 Primo, un llit de posts y banchs dolent ab una màrfega plena de palla vella

 En altra cambra de part de tramuntana

Primo, ...(illegible)
Ítem, ...(illegible)
Ítem,...(illegible)

 En la altra cambra de la part de sol ixent

Primo, un llit de posts y quatre banchs, altra màrfega, usada
Ítem, un....(illegible) 
Ítem, unes estovalles grans cordellades 
Ítem, tres estovalles cordellades petites
Ítem, dos tovalloles ab serrells per los caps a la una
Ítem, un coffre gran de fusta ab son pany y clau, buyt
Ítem, altre cofre gran sens pany ni clau, també buyt
Ítem, un gavell de ... y altres escriptures fahents per la heretat y mas Çaragossa
Ítem, una arada per llaurar ab sa rella de ferro, tot usat
Ítem, la ferramenta de una carreta, usada
Ítem, un pedrenyal de llargària de sis palms y mig, poch més o manco, vell
Ítem, una escopeta de quatre palms, la qual és a casa de algun serraller en Blanes 
per adobar
Ítem, un magall de tall usat ab son mànech de fusta, lo qual és al bosch de 
Canyelles 
Ítem, totes les terres, honors y possessions del dit mas Çaragossa tant de conreu 
y sembrades com sense sembrar, com també boschos y de vinya
Ítem, una gerra de tenir oli ab lo coll estret, buyda

Segle XVIII

Un testament

• 1708, gener 1. (AHG, Lloret 77, s/f)

 Testament d’Isidre Saragossa, pagès, senyor útil i propietari del mas Saragossa, 
fill de Pere Saragossa, pagès i de Jerònima, ambdós difunts. Marmessors: Pere 
Saragossa, pagès, i Antoni Saragossa, treballador, fills seus, i Joan Cabruja, sastre, 
son gendre. Enterro: oficis dobles amb intervenció de tots els preveres de Lloret. 
Deixa a Paula Xardó, sa muller, usufructuària de tots els seus béns amb la condició 
de que presti “los aliments a la vida humana necessaris al dit Pere, mon fill y hereu 
meu, y los infants y família llur, així en sanitat com en malaltia”. En cas que la 
muller no vulgui conviure amb el fill i hereu, aquest li haurà de donar cada any 
per aliments dues quarteres de forment, dues quarteres de mestall, un quarter 
bo de cansalada i mantenir-la calçada i ben vestida segon son estat. Deixa al fill 
Antoni Pau Saragossa per dret de llegítima paterna i materna 20 lliures. Hereu: 
Pere Saragossa, fill seu i de Paula Xardó. En cas de premorir, nomena hereu Pau 
Saragossa, son net, fill de l’esmentat Pere i de Cristina Coll, sa muller. I després 
a altre cinc nets fills de Pere i, finalment, al fills seus Antoni Pau Saragossa i Anna 
Saragossa, casada amb Salvador Mas, sastre de Maçanet. 
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Un altre testament

• 1710, octubre 18. (AHG, Lloret 78, s/f)

 Testament de Pere Saragossa, pagès, senyor útil i propietari del mas Saragossa. No 
està malalt. És fill d’Isidre, difunt, i de Paula Xardó, vivint. Marmessors: la muller 
Cristina Coll, el cunyat Antoni Pau Coll, treballador, i el fill Narcís Saragossa, 
estudiant. Funda 50 misses baixes celebradores cada any perpètuament. Deixa la 
muller usufructuària de tots els béns. Hereu: el fill Pau Saragossa Coll. En el cas 
que la seva muller no vulgui conviure amb l’hereu, aquest li haurà de passar cada 
any 4 quarteres de forment, 2 quarteres de mestall del millor que collirà en sa casa, 
50 lliures carnisseres de carn de porc bo i rebedor, 1 bóta d’oli, 3 càrregues de vi 
del millor que es collirà en sa casa i 10 lliures en metàl·lic. A més, 2 quartans de 
faves, ½ quarter de menuts, ½ quarter de cigrons, tot de la millor terra del mas. 
També li haurà de donar (en cas de separació) 1 màrfega, 6 llençols, 1 flassada de 
llana, tot bo, 2 coixins amb 6 coixineres, les seves camises, 6 tovallons, 3 estovalles, 
2 eixugamans i 100 lliures. Deixa també a la muller tots els abells, menys 15 que 
seran partidors entre els fills. Deixa a Narcís, Francesc, Isidre, Antoni i Silvestre, 
fills seus, per matrimoni o per prendre algun benifet eclesiàstic 100 lliures i dos 
llençols a cada un. En cas de que tinguin filles, l’hereu haurà de donar-les 200 
lliures a cada una en dot o per ingrés religiós.

Un contracte d’arrendament

• 1724, agost 23. (AHG, Lloret 85, s/f)

 Pere Saragossa, pagès, senyor útil del mas Saragossa, arrenda per 4 anys i 4 collides 
des del 1º de setembre a Francesc Guinart, pagès, habitant al mas Bandrich de 
Lloret, tot el seu mas amb totes les terres cultes, ermes i boscoses amb els pactes 
següents:

“Et Primo, que vos, dit arrendatari, hajau de estar y habitar en la casa de dit mas 
Saragossa junt ab vostra família y bestiar y fer en ella foch, llum y llar y contínua 
residència.

Ítem, que hajau de amanar y cultivar las terras de dit mas a ús y costum de bon 
pagès, y sembar.las de las semens reguiriran en sos deguts temps y sahons.

Ítem, que ne hajau de pagar parts de tot gra de aresta que durant lo present arren-
dament se culliran en las terras de dit mas, ço és de set quarteras dos quarteras y 
de altres set altres dos quarteras. Y aixís ratta per quantitat. Y així mateix me hajau 
de pagar parts de tot lo oli se cullirà en dit mas, ço és de set mallals o cortans dos 
y de altres set altres dos, y aixís també rata per quantitat.

Ítem, que me hajau de donar la mitat de las nous se culliran en dit mas.

Ítem, me reservo un parer perxal que és prop las nogueras y las peras que en ell 
hi haurà.

Ítem, que pugam cullir quiscu de nosaltres mitja quartera de olivas per salar 
quiscun any y no més.

Ítem, me reservo que puga fer tres centas cols al costat de allí ahont vos las fareu 
quiscun any.

Ítem, me reservo la montanya de Romagosa per artigar, emperò hi pugau fer anar 
a pasturar lo bestiar sens dar.me dany algú a las mias sembradas.

Ítem, me reservo la vinya del puig d.en Pla o Parayó dita d.en Riera. Y la altre 
que ja hi tenia a aquella contígua per mon empriu.  

Ítem, ab lo present arrendament no va comprés lo camp de terra situat en lo Pla 
d.en Àngel per quant aquell tinch cedit a Pau Saragossa, mon fill. 

Ítem, me reservo la habitació per mi y ma família en la casa de dit mas, ço és una 
cambra que és al cap de la escala sobre la cort dels bous y la cuyna a llar, y entrada 
que sie comuna y puga tenir en dita casa un animal per mon servei, ço és un burro 
o burra podent-li donar la palla necessitarà. Y aixibé sis gallinas. Y que me hajau 
de donar quatre ous quiscuna semmana y los demés sien vostres.

Ítem, que me hajau de engraixar un tossino quiscun any y fer.lo pasturar junt ab 
los vostres y entregant.vos jo lo nodrís y no altrament.

Ítem, me reservo que puga fer quatre bornas de suro per quatre ruschs o abells 
quiscun any dels que a mi me apareixerà. 

Ítem, que totas las pomas y rahims dels abres y de la vinya o mallol prop la casa 
de dit mas del corrent any sien vostres. Y en lo any vos ne anireu los hajau de 
deixar per lo qui entrarà en dit mas, emperò vos pugau aprofitar del degotis de 
ditas pomas. 

Ítem, que tots los talls y tallas, tant ordinaris com extraordinaris y tant per rahó del 
catastro com altrament, vos ne hajau de pagar la mitat y jo la altre mitat. Emperò, 
hajau de tenir los allotjaments y anar a bagatja y fer totas las demés servituts y 
traginas tocaran a tenir y fer a dit mas a vostres gastos. 

Ítem, que hajau de pagar quiscun any tres lliuras que dit mas y terras fa de cens 
a la pabordia de Lloret.

Ítem, que hajau de pagar lo oli de cens fa dit mas a la obra de la isglésia y las 
candelas sien vostres.

Ítem, que hajau de pagar tres cortans de forment de confecions y jo un cortà.

Ítem, que nos hajam de donar comiat lo un a l.altre un any antes de finir lo present 
y no donants.el, vage discorrint lo present arrendament ab los mateixos pactes 
per altres dos anys.

Ítem, que en lo any vos ne anireu hajau de deixar ben conduhïda la palla en dit 
mas”. 

Segle XIX

Exemple de dot

• 1839, agost 4. (ACSCF, Lloret 13, f. 130v)

 Dot de Maria Saragossa Dalmau, donzella, filla de Pere Saragossa, pagès, i Cristina 
Dalmau, difunta, que es casa amb Rafael Ruí, pagès del veïnat de Sant Daniel del 
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terme de Tordera, fill de Joan i de Cecília Bosch. Rep 560 lliures, una calaixera 
i 3 llençols. 

Inventari post mortem

• 1874, setembre 4. (ACSCF, Lloret 48, f. 323)

• Narcisa Ametller Reixach, vídua de Joan Baptista Saragossa Dalmau, propietari, 
tan en nom propi, com a tenutària i hipotecària per dot i crèdits, i com a llegí-
tima representant dels fills menors Joan i Eduard Zaragoza Ametller, hereus amb 
els altres dos germans Narcís i Maria Zaragoza Ametller, majors de edat, metge 
cirurgià el primer i vídua de Cosme Amat, metge cirurgià, la segona, tots veïns de 
Lloret, menys Maria que ho és de Santa Coloma de Farners, pren inventari dels 
béns de Joan Baptista Zaragoza, mort intestat. El mas Saragossa consta de planta 
baixa, pis i “azotea”. Terra: 25 vessanes. 

Inventari dels mobles i roba
Seis camas de madera usadas
Dos catres usados
Cinco colchones de lana usados
Un traspontín o sea colchón pequeño de lana usado
Treinta y seis sabanas usadas
Catorce almohadas también usadas
Varios manteles y servilletas de mesa, todo usado
Seis mesas de madera común usadas
Una amasadera con su torno de pasar harina
Una caldera de alambre usada
Una olla de hierro usada
Dos cántaros de alambre, usados
Dos sartenes vulgo paellas usadas
Un cántaro de barro con ollas, pucheros, platos y demás de barro de uso 
común
Tres armarios en la cocina y uno en el comedor con vasos, platos, botellas y demás 
utensilios del servicio de la casa, todo usado
Una cómoda usada
Cuatro colchas usadas
Tres flesadas usadas
Un reloj de pared
Un guardarropía, usado
Diez pipas para poner vino y una grande destapada que sirve para poner la ven-
dimia
Un cubo, vulgo tinart, de madera
Otro cubo, vulgo cossi, de barro
Un banco y una banca de madera usados
Tres portadoras, vulgo sanials
Una prensa para el vino
Cuatro paraguas usados 

Dret d’explotar aigües

• 1875, juliol 17. (ACSCF, Lloret 49, f. 299)

 Narcís Zaragoza Ametller, solter, 26 anys, llicenciat en medicina i cirurgià, veí de 
Lloret, compra a Josep Botet Dalmau, vidu, propietari, 69 anys, el dret d’explotar 
les aigües que surten en la peça dita dels “Prats”. Pactes de la venda: el comprador, 
per la explotació de les aigües, podrà manar construir un pou i un ramal de mina 
de uns 7-8 metres dins dita peça de terra al costat del torrent i després conduir 
la canonada a fi de porta l’aigua al punt que a ell convingui. Preu 50 pessetes.

Segle XX

Expedients d’obres

• 1954, expedient obres 41/54 (Arxiu Municipal de Lloret de Mar) 

 Francesc Martí Galcerán demana permís a l’Ajuntament de Lloret per a efectuar 
obres a la “Torre Zaragoza” a fi de destinar-la a Hotel. Figura com a propietària 
Concepció Font Merlès (en realitat era usufructuària de la finca).

 Projecte visat per l’Arquitecte Josep Claret Rovira. (Els plànols no es troben ni a 
l’Ajuntament de Lloret ni al col·legi d’arquitectes de Girona) 

   “La construcción consiste en una casa de planta baja y dos pisos, en cuyas plantas 
deberán únicamente realizarse las reformas ocasionadas por la adaptación que 
quiere dársele, pudiendo aprovecharse todas las paredes existentes y la mayoría de 
las aberturas exteriores. Precisará no obstante la disposición de algunos tabiques 
y puertas interiores para la nueva distribución, colocación de servicios sanitarios 
complementarios y adaptación también de las instalaciones eléctricas, de agua, 
etc.

 En la planta baja se proyecta la entrada y recepción, el vestíbulo separado con la 
conserjería, los comedores y sala de estar, la cocina y dependencias anexas y cuatro 
dormitorios, dos de ellos con baño y los otros solamente con lavabo y demás y 
baño general para aquella planta.

 En el primer piso se proyectan seis dormitorios, dos con baño, los restantes con 
lavabo y tres cuartos de baño para uso general. Además una pequeña salita de 
paso.

 En el segundo piso, siete dormitorios, tres con baño y dos cuartos de baño más 
para uso general, teniendo no obstante lavabos todas las habitaciones. En esta 
planta también se proyectan dos dormitorios de servicios y un cuarto para los 
depósitos del agua...”.
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1. Referència 1281 (Pergamí. ACG).
2. Referència 1317. Capbreva el mas (Capbreu de Lloret. ACG).
3. Referència 1373. Capbreva el mas (Capbreu de Lloret. ACG).
4. Referència 1391. El trobem formant part de la Universitat (Pergamí. AMLLM).
5. Referència 1443. El trobem formant part de la Universitat (Pergamí. AMLLM).
6. Referència 1453. Síndic de la Universitat (Pergamí. AMLLM).
7. Referència 1476. El trobem en una àpoca de dot (Notaria de Lloret. AHG).
8. Referència 1546. La trobem com a propietària del mas (Notaria de Lloret. AHG).
9. Referència 1546. Els tutors capbreven el mas per ell (Capbreu de Lloret. ACG).
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Can Saragossa, façana. 

Postal de Lloret de Mar, amb Can Saragossa al fons. 

10. Referència 1576. Capbreva el mas que ha rebut en donació del fill Salvador (Capbreu de Lloret. ACG).
11. Fa donació del mas al pare el 8/5/1570 (Notaria de Lloret. AHG).
12. Referència 1604. Capbreva el mas (Capbreu de Lloret. ACG).
13. El 1623 ja s’havia casat en segones núpcies amb Pere Creixell, pagès de Lloret. Desconeixem el seu cognom de soltera (Notaria de 

Lloret. AHG).
14. Testament el 1631 (Notaria de Lloret. AHG).
15. Capbreva el mas el 1698 (Capbreu de Lloret. ACG). Fa testament el 1708 (Notaria de Lloret. AHG).
16. Filla de Joan Xardó i Magdalena Oliver. El pare s’havia casat en segones núpcies amb la mare del seu marit.
17. Fa testament el 1710 i fa codicils el 1727 (Notaria de Lloret. AHG).
18. Fa testament el 1757 (Notaria de Lloret. AHG).
19. Joan B. Saragossa Dalmau. El 1851 consta com a treballador, i el 1861 consta com hisendat. No va fer testament (Notaria de Lloret. 

AHCSCF).
20. Narcís Saragossa Botet. Va morir sense descendència. Va fer usufructuària la muller, la qual va vendre l’úsdefruït de la finca a l’Ajun-

tament de Lloret (Registre de la Propietat de Lloret de Mar).
21. Va vendre la finca a l’Ajuntament de Lloret de Mar el 1984. Va morir un mes després de la venda.
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Vista de la façana des del camí. 

Vista de la façana a l’arribada. 

Entrada principal. 
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Vista exterior. 

Bassa de Can Botet. 

Vista interior. 

Vista interior de la llar de foc. 
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Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, artístic 
i procés de restauració.

Vista interior de l’escala 

La restauració de la masia de can Saragossa va ser iniciativa de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, per tal de recuperar una part del patrimoni arquitectònic de la localitat i incrementar 
els equipaments culturals, tant per a l’ús dels lloretencs com dels visitants. Aquesta restau-
ració va ser encarregada a l’equip de Restauració de la Universitat Politènica de Catalunya, 
que l’ha dut a terme amb la col·laboració d’una sèrie de professionals d’altres matèries, 
segons s’explica a la introducció d’aquest llibre. Tots ells van fer allò que s’anomena els 
estudis previs a la restauració. Abans de redactar el projecte d’intervenció en un edifici cal 
conèixer com són els elements materials que el conformen, quin és l’origen de les degradaci-
ons, quina ha estat l’evolució històrica, etc. Per donar resposta a totes aquestes  especialistes 
de diferents àmbits del coneixement duen a terme una sèrie d’estudis interdisciplinaris. 
. Un cop finalitzada aquesta tasca, es disposa d’un coneixement exhaustiu de la història 
de l’edifici, la configuració constructiva dels elements i la composició dels materials, així 
com la discriminació dels elements amb valor arquitectònic. Aquest coneixement adquirit 
amb els estudis previs permet la fer el projecte d’intervenció. Per tot això l’explicació de 
la restauració s’ha dividit en dues parts. A la primera s’hi exposen els estudis previs que 
es van realitzar a l’edifici i a la segona, la intervenció que s’hi ha dut a terme.  

Els estudis tècnics previs 

Per tal de materialitzar l’anàlisi física i constructiva de l’edifici, s’establí un projecte de 
prospeccions, que aportaren la informació necessària per definir l’estat físic, constructiu 
i patològic de cadascun dels elements de l’edificació i del conjunt.  A més, es fa  l’estudi 
arqueològic, ja descrit en un capítol anterior. Les cales arqueològiques, però, també van 
servir per conèixer l’estat dels elements constructius que conformen l’estructura de l’edifici: 
fonamentació, murs i parets, forjats i coberta. Aquestes cales van permetre determinar la 
geometria i els materials que componen els fonaments, els tipus i gruixos de les fàbriques 
de les parets de maçoneria o de maó, l’estat de conservació dels caps de les bigues de fusta, 
la geometria de les biguetes que formen part de l’estructura dels forjats i la  coberta.

També es van aprofitar aquestes cales per extreure les mostres que es van analitzar al labo-
ratori. Amb les mostres s’han realitzat estudis orientats a conèixer la composició i l’estat 
de degradació dels materials de què està format l’edifici. Així, es va fer l’anàlisi dels maons 

6. La restauració 
arquitectònica

Jose Luis Gonzàlez Moreno-Navarro 
Albert Casals Balagué 
Javier Sanz Prat
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ceràmics, per determinar els diferents tipus existents i la seva resistència mecànica; l’anàlisi 
dels morters, per determinar-ne la composició i poder avaluar la seva interacció amb els 
nous materials; l’estudi de les biguetes dels forjats, per determinar el tipus de fusta a què 
pertanyien, la geometria, l’estat de conservació, la possible existència d’agents biòtics i la 
resistència mecànica dels forjats davant el nou ús de l’edifici. Finalment, es van analitzar 
els elements de pedra artificial de la façana, per esbrinar-ne la composició i poder trobar 
els materials més adequats per a la seva reparació. A la façana principal també es van dur 
a terme estudis per a la determinació dels colors originals dels morters de revestiments. 
Per acabar, es va actualitzar l’aixecament topogràfic de l’entorn de l’edifici, en el qual es 
van identificar i situar els elements vegetals més significatius i interessants.

Síntesis de les anàlisis 

Els treballs interdisciplinaris que van conformar els estudis tècnics previs permeteren des-
criure espacialment i físicoconstructiva el conjunt i determinar els elements a conservar 
pel seu interès. Tot seguit s’expliquen alguns detalls de les conclusions de la tasca d’anàlisi 
i coneixement duta a terme en diversos elements de la casa.

Fonaments: amb les diferents cales, es va observar l’existència, a prop de la superfície, 
d’un estrat de terreny rocallós que ha permès que la fonamentació en tot l’edifici sigui 
pràcticament inexistent. Es tracta, en general, de la prolongació dels murs fins a trobar 
aquest estrat resistent. L’únic element on es produeix un eixamplament de la fonamen-
tació és el pilar de fàbrica de maó de l’àmbit de l’escala, a causa de la concentració de 
càrregues que suporta.

Murs i envans: les façanes de l’edifici principal estan constituïdes per fàbrica de paredat 
amb pedres de diverses mides, maó i morter aeri de calç amb àrid de sauló. En canvi, els 
murs interiors de càrrega estan formats per totxo massís i morter de calç, també hi havia 
envans de l’època de la reforma de l’hotel que eren de maó, però col·locat de cantell i 
amb morter de ciment (fig. 1).

Forjats i falsos sostres: a traves de les cales es va comprovar que la majoria de sostres de 
l’edifici es componen de forjats de bigues de fusta i revoltó ceràmic fet in situ (fig. 2). No 
obstant això, s’ha pogut comprovar que els sostres de les sales C1, C2 i D2 són de perfils 
metàl·lics. En el cas de les sales D1, K2, L1 i L2 no es va portar a terme la inspecció de les 
bigues de fusta després d’observar  l’alt grau de deteriorament que presentaven. En moltes 
de les sales hi ha una biga transversal de perfil d’acer de l’època del palau que reparteix 
les càrregues als murs perpendiculars (fig. 3), i les bigues de fusta estan disposades de 
manera que quedaven amagades pel fals sostre d’encanyissat. 

Paviments: gairebé tots procedeixen de l’època de construcció del palau, segons s’ha vist 
més amunt a l’estudi d’història de l’art. A la planta baixa destaca l’hidràulic de la sala de 
la llar de foc i el mosaic de tipus romà de la sala annexa, aquest últim en un avançat estat 
de degradació. Els paviments de la planta primera estan formats per rajoles hidràuliques 
de l’època modernista amb variacions respecte a la col·locació de les rajoles. A la resta Fig. 2.  Forjat de biguetes de fusta i revoltó ceràmic. 

Fig. 1.  Cales realitzades a l’interior de l’edifici per veure la composició dels murs de pedra de la 
façana i les parets interiors de maó. També s’hi pot observar que no existeix cap lligada entre 
aquests elements.
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Fig. 3.  Biga transversal que divideix la llum de les biguetes, amb mènsula decorativa.

de l’edifici també es conservaven els paviments originals de l’època de construcció del 
palau, però es tractava de paviments de rajoles de 30 per 15 cm, disposats a l’espiga o bé 
aparells, sense cap altra decoració.

Arrebossats: les façanes estaven recobertes d’un morter aeri de calç formant un estucat 
d’acabat exterior. Estava aplicat en dues capes, la darrera lliscada, sobre la qual hi havia 
restes de pintura.

Buits i Tancaments: Hi havia diferents tipus de portes i finestres corresponents a les 
diferents fases constructives detectades a l’edifici. D’una banda, hi ha les obertures de 
l’època de construcció del palau, d’estil historicista. Es tracta de finestres neogòtiques 
emmarcades amb pedra artificial i amb la fusteria repintada de color gris blavós. Els dos 
balcons consten d’una llosana de pedra de Girona, d’una única peça. Les baranes dels 
balcons són de pedra artificial armada. Pel que fa a les obertures a l’habitatge dels maso-
vers, les finestres són rectangulars acabades en arc de mig punt rebaixat amb encintat 
perimetral de morter de calç i fusteries de color marró. En el cas de la porta d’aquest cos 
l’emmarcament està resolt amb blocs de pedra natural. A la façana de tramuntana s’obria 
una altra sèrie de buits quadrats i sense cap decoració, per a la ventilació de les cambres 
de bany obertes a l’època de l’hotel.

Coberta: en el cas de l’edifici principal es tracta d’una coberta a dos vessants, amb el 
carener perpendicular a la façana principal, original de l’època de construcció del palau, 
llevat del cantó nord-est, on hi ha un tram de coberta corresponent a l’època de l’hotel. 
La coberta del cos afegit també és a dos vessants, en aquest cas amb el carener paral·lel 
a la façana principal. Data, segons hem vist més amunt, de l’ampliació de l’antiga masia, 
al segle XVIII. 

Propostes de consolidació i restauració

Com a conclusió dels estudis previs, es van plantejar les propostes de consolidació, les quals 
s’han d’entendre com a una orientació dels treballs de restauració, en què s’estableixen 
els criteris generals d’intervenció. Aquesta orientació es va concretar, durant l’obra, en 
solucions constructives que tractaven de resoldre els problemes  pràctics, sense perdre la 
visió de l’edifici com a conjunt i seguint els criteris establerts.

Els criteris generals que es van prendre per dur a terme la intervenció van ser els següents: 
potenciar l’interès històric i artístic de l’edifici de can Saragossa en l’estat arquitectònic que 
va adoptar arran de les obres de 1902, restaurar-lo i eliminar les edificacions limítrofes que 
el desmereixien. Respectar tant els voltants de l’edifici, com les construccions singulars i 
significatives que hi estan relacionades, així com la bassa que es troba a la part posterior 
de la masia, la balustrada i el mur perimetral. Sanejar i adequar el parc, per palesar-ne la 
topografia original. Respectar al màxim la vegetació actual i potenciar-ne la percepció i 
el coneixement.

Consegüentment, amb tot això la proposta de les actuacions a realitzar, feta abans de 
començar les obres, abraçava els següents objectius.

Forma: l’edifici de can Saragossa mantindria els seus encontorns, és a dir, el conjunt de 
murs i façanes del cos principal, i es recuperarien els elements, colors, textures, etc. que 
s’havien perdut al llarg del temps. Per recuperar-ne la forma inicial s’enderrocarien les 
construccions que el desvirtuaven i no tenien valor arquitectònic.

Fonaments: amb les diferents cales que es van dur a terme i els càlculs estructurals, es 
va observar l’excessiva concentració de càrregues a diferents punts de la fonamentació, 
com ara el pilar de l’àmbit de l’escala a la planta baixa del palauet, que caldria estudiar 
acuradament. 

Estructura: l’estructura s’havia de concretar en funció de la informació obtinguda a partir 
del treballs previs, tenint en compte que s’intentaria conservar-la amb la màxima fidelitat 
possible respecte del seu origen. 

Paviments: tenint en compte la subdivisió d’espais que van suposar les reformes per adap-
tar la casa a hotel, els anys cinquanta del segle XX, es plantejava l’enderroc dels envans 
d’aquesta fase –aixecats normalment per afegir lavabos als dormitoris–, per tal de recuperar 
i conservar en la seva totalitat la decoració dels paviments de l’època de construcció del 
palau.  Els paviments que s’havien de conservar a la planta baixa, atès el valor històric i 
artístic, eren els corresponents als àmbits A1 i G1. En la planta primera es conservarien 
els situats als espais A2, B2, C2, F2, G2, J2, I2, H2, K2, mentre que els paviments de 
la planta segona i els corresponents a l’habitatge dels masovers, tot i ser de l’època del 
palau, es considerava que no presentaven cap particularitat artística.

Forjats: es tracta de forjats originals coetanis de la construcció del palau. La seva conserva-
ció ajudaria a entendre la complexitat de l’edifici així com a garantir la compatibilitat tant 
de materials com de sistemes constructius. En el cas dels sostres de les sales D1, K2, L1 
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Fig. 4, 5 i 6  Elements de pedra artificial de les façanes principals deteriorats per l’oxidació de les armadures. 

i L2, després d’observar l’alt grau de deteriorament que presentaven, se’n recomanava la 
substitució. Es proposaven tractaments curatius i preventius dels elements de fusta, així com 
el reforç dels caps i dels trams centrals de les biguetes dels forjats que es conservaven.

Decoració interior: a la part del palauet es recomanava recuperar la decoració interior de 
l’època de construcció, la qual es conservava poc alterada a diferents sales de la planta 
baixa i planta primera, mentre que en d’altres s’havia modificat substancialment amb 
motiu de reformes posteriors.

Façanes: les façanes s’havien de mantenir en l’estat original. Es recomanava restaurar 
els elements de pedra artificial i recuperar el color original, a partir de l’estudi de color 
realitzat (fig. 4, 5 i 6).

Cobertes: la coberta calia refer-la per assegurar-ne l’estanquitat i proporcionar el confort 
requerit per l’ús. Es proposava mantenir-ne l’acabat, els vessants originals i el ràfec de la 
façana de ponent (fig. 7).

La intervenció 

Un cop finalitzats els estudis previs es disposava d’un coneixement exhaustiu de la història 
de l’edifici, la configuració constructiva dels seus elements, la composició dels materials 
així com de la identificació dels elements amb valor arquitectònic. Aquest coneixement 
va permetre redactar del projecte de restauració necessari par realitzar la intervenció.

En primer lloc, en el projecte s’hi preveien els usos que havia de tenir l’edifici, per tal que 
fossin compatibles amb els elements que s’havien de conservar. La planta baixa es desti-
nava a museu d’arqueologia i s’organitzava a partir d’uns expositors autònoms col·locats 
a les sales. Això permetia conservar els elements decoratius de parets i sostre. També es 
conservaven els paviments de la sala de la llar de foc i, a la resta de sales de la planta baixa 
s’hi col·locaven paviments hidràulics que prèviament s’havien recuperat de l’edifici can 
Garriga, a Lloret mateix.

La planta segona estava destinada a museu de pintura i, per tant,  calien guies electrificades 
al fals sostre, per col·locar-hi els focus. En aquesta planta s’hi conservaven els paviments 
hidràulics originals. A la planta tercera s’hi situaven oficines municipals. Així doncs, 
s’havien de compartimentar algunes sales. El fals sostre d’aquesta zona es feia registrable 
i es preveia col·locar-hi un paviment de fusta sintètica. Atesa la inexistència d’elements 
valuosos, els acabats havien de ser actuals.

Les obres en el decurs de les quals es va materialitzar el projecte es van fraccionar en tres 
fases per tal d’adequar-les a les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament. Durant la 
primera es van enderrocar les edificacions auxiliars, es van restaurar  les façanes principals i 
es va reconstruir tota la coberta, la qual cosa va permetre protegir l’edifici de la degradació 
que produïa l’aigua de pluja. A la segona fase es va dur a terme el reforç de l’estructura i la 
restauració de les façanes posteriors, amb l’obertura de noves finestres. Com que en algunes 
zones els forjats es trobaven molt malmesos, es van substituir per uns altres de nous, de 

Fig. 6.

Fig. 4. Fig. 5.
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Fig. 7.  Estat inicial del ràfec de la coberta. S’hi pot observar la forma característica.

fusta laminada. Al llarg de la tercera fase es van fer els acabats de parets, paviments i fals 
sostre, i es va dotar l’edifici de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, climatització, 
protecció contra incendis i la resta d’elements necessaris per al funcionament. A més, s’hi 
van construir cambres sanitàries i s’hi va instal·lar un ascensor i una escala d’emergència, 
que comunica totes les plantes de l’edifici principal amb les plantes de l’edifici annex, 
que es troben a un altre nivell. Aquesta darrera fase també va incloure el cobriment de la 
bassa, per utilitzar-ne l’espai com a magatzem, i  l’adequació del seu perímetre per evitar 
les humitats a l’interior.

Descripció de les obres

Per tal de descriure els treballs realitzats de manera sistemàtica, s’ha començat per aquells 
que van afectar l’entorn de l’edifici. Tot seguit, es tracta de l’envolupant, és a dir, el con-
junt de façanes i coberta, i després es fa referència a l’estructura i als acabats interiors. Per 
acabar, es recull l’obra nova que ha estat necessària per adaptar l’edifici l’ús actual.

L’entorn

Una de les primeres intervencions que es van dur a terme va ser l’enderroc de les edifi-
ciacions auxiliars (fig. 8). Aquests enderrocs incloïen la coberta de fibrociment (fig. 9), 
adossada a la façana de ponent, que no permetia veure-la sencera. L’edificació auxiliar 
més gran era el garatge annex a la bassa. Aquesta construcció va ser realitzada en el seu 
moment de manera precària i la seva ubicació, encastada al terreny, va provocar humitats 
importants a les seves parets, de maó massís de baixa qualitat, i la ruptura d’una d’aquestes 
ocasionada per l’empenta del terreny. A causa de la seva elementalitat constructiva, l’estat 
de degradació d’aquest cos era molt avançat. Això suposava que la restauració resultés 
més costosa que la seva reconstrucció. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va deci-
dir excloure el garatge del projecte d’intervenció, per tal de concentrar els esforços en 
l’edifici principal. En desestimar-se tant la restauració com la reconstrucció, es va decidir 
enderrocar l’antic garatge per motius de seguretat. Tot i això, se’n conserven plànols i 
fotografies per tal de documentar-ne l’existència (fig. 10 i 11).

La font del pati també es trobava en un estat de degradació molt avançat, amb filtracions 
i moltes peces trencades. Atès l’escàs significat i la poca unitat formal de la font, també es 
va decidir de no incloure-la dins el projecte de restauració. Per tant, es va decidir desmun-
tar-la, cosa que, d’altra banda, permetia completar la restauració dels murs de la bassa i de 
les façanes del cos principal de l’edifici. Amb tot, com és habitual, se’n conserven plànols 
i fotografies. A més, es van guardar les peces més valuoses que la componien, com ara la 
pedra d’una sola peça que conté dues piques tallades. Aquest element ha estat col·locat 
a l’interior de la bassa i se n’ha manteningut l’ús (fig. 12).

D’altra banda, l’estructura de l’antiga bassa, com s’ha vist, es va mantenir, ja que es tracta 
d’una construcció singular i significativa, que històricament ha estat lligada a l’edifici. Se’n 
va cobrir una part, per tal d’utilitzar-ne l’espai interior com a magatzem, i es van col·locar 
unes reixes a la resta, per posar-hi les bombes de calor de la climatització i ocultar-les a 
la visió del visitants del parc (fig. 13). Per evitar obstacles al magatzem, es van col·locar 
dues bigues Boyd recolzades als murs de la bassa sense pilars intermedis. Sobre aquestes 
bigues recolzen les biguetes metàl·liques, el forjat col·laborant i la coberta invertida amb 
l’acabat superior de grava. A l’interior de la bassa es va fer un d’obra per controlar les 
humitats que, a més, permet emmagatzemar objectes sense necessitat de prestatges, ja que 
a dues bandes d’aquest espai trasdossat només arriba a mitja alçada (fig. 14). Per l’exterior 
es va fer un rebaix del terreny en contacte amb la bassa i una solera que allunya l’aigua 
dels seus murs. Amb aquesta intervenció es redueix la possibilitat de tenir humitats dins 
del magatzem i s’urbanitza mínimament l’entorn immediat a la bassa i l’edifici. A més, 
aquesta operació ha permès donar accés a la porta de la façana nord del cos principal de 
la masia, que es troba a l’altura de la primera planta (fig. 15-17).

L’envolupant

A les façanes principals –sud i oest– es van restaurar els elements de pedra artificial que es 
trobaven en un estat avançat de degradació, a causa de l’oxidació de l’armadura (fig. 18). 
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Fig. 8.  Estat de la façana est, abans de l’enderroc de les edificacions auxiliars. 

Fig. 9.  Estat de la façana oest, abans del desmuntatge del cobert de fibrociment que impedia la visió 
de la façana sencera. 

Fig. 10.  Façana principal de l’antic garatge amb una esquerda horitzontal provocada per les fixacions  
metàl·liques de la guia de les portes corredisses.

Fig. 11.  Façana posterior del garatge on es pot observar la seva posició, encastada en el terreny, que 
en va provocar humitats a les parets i la ruptura d’una per l’empenta del terreny.
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Fig. 12.  Pedra d’una sola peça amb dues piques tallades que ha estat recuperada de la font del pati i 
col·locada a l’interior del magatzem, dins l’antiga bassa. 

Fig. 14 a-b. Acabat interior del magatzem de l’antiga bassa amb trasdossat a mitja alçada que serveix de 
prestatge.

Fig. 13.  Acabat de grava de la coberta invertida de l’antiga bassa, sota la qual es troba el magatzem. 
També hi ha una zona coberta amb una relliga per ocultar les bombes de calor de la 
climatització.

Fig. 14 a.

Fig. 14 b.
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Fig. 15, 16 i 17.  Condiciament del perímetre de l’antiga bassa amb un rebaix del terreny, una solera 
de formigó i l’escala de connexió amb la porta de la primera planta de l’edifici.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Se’n van fer motlles a partir de les peces millor conservades i es van fabricar les peces noves 
amb aquest motlles (fig. 19 i 20), utilitzant, però, armadures d’acer inoxidable, per evitar 
que l’oxidació tornés a trencar les peces. La fusteria original es va restaurar aprofitant al 
màxim els elements existents i substituint només els perduts o molt degradats.

A la part massissa es va reproduir l’estucat que tenia originalment. Per determinar el color 
de l’estuc va ser molt útil l’estudi del Gabinet del Color, perquè va establir els patrons 
cromàtics que havia tingut l’edifici al llarg del temps. Prenent com a base aquests patrons, 
es va decidir diferenciar cromàticament l’edifici principal de l’annex (fig. 21-25). A les 
façanes posteriors –est i nord– hi havia moltes humitats. A més, excepte a la façana oest 
del pati, les obertures eren escasses i no responien a cap composició. (fig. 8). És per això 
que, a la resta de façanes, se’n van obrir de noves, i a les del pati s’hi va restaurar la fusteria. 
A les noves, aquests elements es van fer d’alumini lacat de color granatós per deixar clara 
la seva posterioritat respecte de les originals. De tota manera, a les noves obertures s’hi 
va mantenir la proporció predominantment vertical i el tipus compositiu de les obertures 
de les façanes principals. Per tal de diferenciar l’edifici principal de l’annex, a les finestres 
del primer s’hi  va col·locar un escopidor d’alumini lacat del mateix color de la fusteria, 
i a l’annex es va completar l’emmarcament de tot el forat amb xapa d’alumini lacat als 
brancals i la llinda. Aquesta diferenciació també es va palesar en els colors de les façanes, 
tal com també s’havia fet a les principals (fig. 26-27).
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Fig. 18.  Peça de pedra artificial trencada per l’oxidació de l’armadura.
Fig. 19.  Reconstrucció d’una peça de pedra artificial per fer-ne un motlle. 

Quant a la coberta, l’estructura estava formada per biguetes de fusta, que en alguna zona 
havien estat substituïdes per biguetes de formigó armat. L’heterogeneïtat dels seus elements 
i l’avançat estat de putrefacció de molts elements de fusta van portar a prendre la decisió 
de substituir completament l’estructura de coberta de l’edifici principal i del seu annex. 
La nova estructura es va fer amb encavallades metàl·liques del tipus Fink i Polonceau, 
recolzades en daus de formigó als murs de paredat de pedra i en perfils metàl·lics a les 
parets de maó massís. Aquest tipus d’estructura va permetre alleugerir el pes total de la 
coberta (fig. 28). Sobre aquestes encavallades s’hi van recolzar perfils de tipus omega, que 
suporten el tauler de DM sobre el qual se situa una membrana impermeable i les teules. 
En tot moment es va evitar el contacte directe de l’estructura metàl·lica amb l’obra de 
fàbrica, per tal de prevenir possibles esquerdes generades per l’oxidació del ferro. Amb 
la finalitat de conservar la imatge de l’edifici, es va reproduir la geometria original de la 
coberta i es van reutilitzar les teules que prèviament s’havien desmuntat i conservat. També 
es van reproduir les dues xemeneies de què disposava la casa (fig. 29) i es va posar especial 
atenció a reproduir la solució original del ràfec de la façana oest, amb les peces ceràmiques 
blanques i vermelles, visibles des de sota, i amb la forma característica de l’última filada 
de teules, que allunya l’aigua de la façana (fig. 30-31). El vessant est de l’edifici principal 
i els dos vessants de l’annex no disposaven originalment de cap ràfec, per la qual cosa es 
va col·locar un canaló i un baixant de zenc a cada tram.

A la part de la coberta situada damunt l’escala principal s’hi va fer una claraboia, la qual 
permet introduir la llum natural fins a la planta baixa. S’hi va fer un caixó de fusta amb la 
forma rectangular de la claraboia. Per dins, es va revestir amb pladur i per fora es van fer 
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Fig. 20.  Un dels motlles utilitzats per fer els elements de pedra artificial.

Fig. 21.  Estat de la façana sud abans de començar la restauració.

Fig. 22.  Aplicació de l’estuc a la façana sud de l’edifici.
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Fig. 23 a-c.   La façana sud restaurada. Fig. 24 a-b.   La façana oest restaurada.

Fig. 23 b. Fig. 23 c.

Fig. 23 a.

Fig. 24 b.

Fig. 24a.
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Fig. 25 a-c. La cantonada de les façanes 
sud i oest després de la 
restauració.

Fig. 25 b.

Fig. 25 c.

Fig. 25 a.

Fig 26-27. Les façanes posteriors restaurades.

Fig. 26.

Fig. 27.
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Fig. 28.  Nova estructura de la coberta formada per encavallades tipus Polonceau i tipus Fink, que 
creuen a través dels envans de la segona planta, abans que fossin enderrocats.

Fig. 29.  Reconstrucció de la xemeneia 
de l’edifici principal reproduint 
de manera fidel la forma i 
el material de la xemeneia 
original.

Fig. 30-31. El ràfec de la façana oest. S’hi poden observar les peces ceràmiques blanques i vermelles i 
la forma característica de l’ultima filada de teules.

Fig. 30.

Fig. 31.
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els pendents corresponents amb xapa de zenc. La fusteria és d’alumini lacat, del mateix 
color que les finestres noves de les façanes posteriors (fig. 32-34).

Estructura

La intervenció als forjats ha estat molt complexa, ja que s’ha tractat de conservar-ne al 
màxim possible els originals. A més, la conservació dels paviments de la planta primera ha 
condicionat el tipus de reforç dels forjats. Originalment, la major part tenia una biga de 
fusta que dividia la llum de les biguetes i que, en molts casos, havia estat reforçada amb 
dos perfils metàl·lics adossats (fig. 35). A totes les bigues que es volia conservar s’hi va 
fer un tractament contra els tèrmits, cosa que va permetre detectar-hi algunes patologies 
ocultes i va ser molt útil per determinar el tipus de reforç que s’havia d’aplicar en cada 
cas. A dues sales de la planta baixa, on originalment hi havia fals sostre, es va utilitzar el 
sistema de reforç de la casa Noubau, concebut per reforçar biguetes de formigó aluminós 
i adaptat després a biguetes metàl·liques i de fusta (fig. 36). En canvi, a la sala de la llar de 
foc, s’hi volia mantenir l’estructura de fusta vista per reproduir l’ambient original. Per tant, 
s’hi va fer un reforç amb bigues de fusta laminada en forma d’u, retallades per encaixar 
amb les bigues que hi havia. En aquest cas, però, també va caler substituir la biga central 
per una de nova i col·locar dues bigues parederes, que es van revestir posteriorment amb 
plafons de cartró guix  (fig. 37-38). Al forjat entre les plantes primera i segona s’hi van 

Fig. 32.  Col·locació de la fusteria d’alumini de la claraboia sobre el caixó de fusta que dóna la forma a 
la claraboia.

Fig. 33-34. La claraboia des de l’interior. S’hi pot observar la gran quantitat de llum que entra a l’edifici 
just sobre l’escala principal.

Fig. 33.

Fig. 34.
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Fig. 35.  Biga de fusta reforçada amb dos perfils metàl·lics que encara conserva la mènsula decorativa.

Fig. 36.  Reforç del sostre d’una 
sala de planta baixa amb 
el sistema Noubau, per tal 
de conservar el paviment 
hidràulic de la primera 
planta.

Fig. 37-38. Forjat de la sala de la llar de foc format per bigues de fusta laminada en forma d’u, retallades per 
encaixar amb les bigues existents i bigues metàl·liques protegides per un caixó de cartró guix.

Fig. 37.

Fig. 38.
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Fig. 39.  Armat de la capa de compressió que es va fer al forjat entre la planta primera i la segona.

Fig. 40.  Forjat nou de fusta laminada amb bigues encastades a les parets, en els indrets on hi havia 
hagut les bigues originals.

col·locar perfils metàl·lics que divideixen la llum de les biguetes de fusta, per tal que les 
originals puguin assolir les noves sobrecàrregues que han de suportar els forjats com a 
conseqüència del canvi d’ús. A més, en aquest forjat, s’hi va fer una capa de compressió 
amb connectadors a les bigues, amb la finalitat de repartir les càrregues puntuals que 
es pugin produir a les oficines municipals de la planta segona (fig. 39). En la zona que 
va partir un incendi i a l’edifici annex no es va poder conservar el forjat original i es va 
substituir per un de nou, de fusta laminada (fig. 40-41).

En el decurs dels estudis previs es va poder comprovar que els murs de paredat de pedra 
de les façanes no estaven lligats amb les parets interiors. Per tal de garantir-hi la lligada 
es van col·locar als racons que es volia lligar una sèrie de xapes plegades fixades amb tacs 
químics (fig. 42). Aquesta solució es va utilitzar també per lligar les cantonades de l’annex, 
on apareixien esquerdes, i les parets de càrrega noves amb les existents.

L’escala principal està construïda amb l’estructura tradicional de volta a la catalana. Hi ha 
assajos, com ara el realitzat a Ca l’Aranyó a Barcelona amb la participació dels directors 
de l’Equip de Restauració, que demostren la seva elevada fiabilitat, sempre i quan les 
parets puguin assolir la seva empenta, però aquest tipus d’estructura té un problema, ja 
que no hi ha models de càlcul per valorar-ne la resistència. De tota manera, és conegut 
que la resistència augmenta en funció del nombre de fulls de rajol que posseeix la volta. 
Per tant, l’escala es va reforçar desmuntant els esglaons i doblant la volta d’un altre de 
rajol col·locat a trencajunt (fig. 43). Una de les parets de càrrega que suporta el pes de 
l’escala principal recolza, en la planta baixa, sobre dos arcs conopials que transmeten la 
seva càrrega a les parets perpendiculars i a un pilar d’obra de fàbrica de maó, de 30 cm 
de costat (fig. 44). El primer replà de l’escala recolzava en un d’aquests dos arcs, la qual 
cosa va generar una esquerda al centre de l’arc, tal com es va comprovar a les prospeccions 
que es van realitzar quan es va detectar el problema (fig. 45). Per tal de reforçar aquests 
arcs, sense modificar-ne la forma característica, es va fer una biga a mida amb dues xapes 
planes d’acer retallades seguint el perfil de l’arc conopial i una xapa plegada amb la forma 
de l’intradós d’aquest element (fig. 46-47).

Mentre es recalçava el fossat de l’ascensor, es va veure clarament el que s’havia comprovat 
als estudis previs: les parets interiors de maó massís, de 15 cm de gruix, recolzen en el 
terreny de sauló sense cap eixamplament de la base. Està demostrat que la resistència del 
sauló és molt elevada quan es troba en estat rocós, però disminueix ràpidament quan es 
meteoritza en contacte amb l’aire. En conseqüència, es va optar per evitar la meteorització 
del sauló col·locant una xapa d’acer amb rigiditzadors cap al terreny i omplint l’espai entre 
el terreny i la xapa amb morter sense retracció (fig. 48). D’aquesta manera es va evitar 
un recalç convencional de formigó armat per sota del mur, el qual possiblement hauria 
generat esquerdes en la paret de càrrega.

Acabats interiors

Amb motiu de les obres de restauració de l’edifici de can Garriga, al nucli urbà de Lloret 
mateix, es van desmuntar alguns paviments hidràulics per fer el reforç estructural d’un 
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Fig. 42.  Xapes de reforç de les 
cantonades que es van 
col·locar a les parets 
del cos principal que no 
estaven lligades, a les 
cantonades de l’edifici 
annex i a la unió entre les 
parets noves i les velles.

Fig. 41.  Forjat nou de fusta laminada amb bigues recolzades en bigues, per tal de repartir la càrrega al 
llarg del mur.

Fig. 44.  Estat dels arcs conopials de la planta baixa abans de la restauració.

Fig. 43.  Primer tram de l’escala principal reforçat amb un full de rajol col·locat a trencajunt sobre la 
volta a la catalana, ja que aquest element havia de tenir una resistència més gran, a causa del 
canvi d’ús de l’edifici.
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Fig. 45.  Volta de l’escala que recolza en el centre d’un dels arcs conopials de la planta baixa i el va 
trencar pel mig.

Fig. 47 a.

Fig.46  Reforç del recolzament de la vota d’esceala en la part posterior d’un dels arcs conopials.
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Fig. 48.  Xapa d’acer amb rigiditzadors cap al terreny i morter sense retracció entre la xapa i el terreny, 
col·locada per contenir el terreny de sauló i evitar-ne la meteorització..

forjat. Per tal d’adaptar el tipus de paviment al programa museístic de can Garriga, només 
se n’hi va recol·locar un, i es va decidir que la resta es conservés en caixes per tal de apro-
fitar-los a Can Saragossa. Aquest paviments es van situar, com una catifa, al centre de les 
sales principals de planta baixa de can Saragossa, i se’n va completar el perímetre amb peces 
de gres de color gris i blanc (fig. 49). Així mateix, els paviments hidràulics de la primera 
planta i de la sala de la llar de foc, a la planta baixa, s’han pogut conservar i, per tant, han 
estat restaurats per recuperar-ne l’ aspecte original (fig. 50). D’altra banda, en el decurs 
de l’excavació arqueològica de l’edifici, van aparèixer dues sitges medievals al subsòl del 
cos annex. Aquests elements s’han posat en valor durant la restauració, mitjançant la col-
locació d’un vidre trepitjable al terra, que permet veure’ls.

A fi de mantenir l’ambient original de la casa de principis del segle XX, es van recuperar 
les motllures i mènsules que l’ornaven, per reproduir-les durant les obres (fig. 51). A 
més, a la planta baixa es va restaurar la llar de foc conservada en una de les estances (fig. 
52). En aquesta mateixa sala i en una altra de propera, també es va restaurar l’arrimador 
original, de rajola de València decorada. La resta de paraments es va pintar de color gris, 
per tal que hi destaquessin els elements originals (fig. 53).

Fig. 47 b.

Fig. 47 a-b.  Acabat final dels arcs conopials i el primer tram de l’escala principal.
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Fig. 49 a-c. Paviments recuperats de can Garriga amb perímetre de peces de gres de color gris i 
emmarcament amb peces de color blanc.

Fig. 49 a.

Fig. 49 b.

Fig. 49 c.

Fig. 50 a-d.  Paviments hidràulics de la primera planta restaurats.

Fig. 50 a.

Fig. 50 b.

Fig. 50 c. Fig. 50 d.
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Fig. 52.  Llar de foc.

Fig. 51.  Mènsules elaborades a partir de motlles de les originals

Fig. 53 a-b.  Estat dels arcs conopials de la sala de la llar de foc després de la restauració.

Fig. 53 a.

Fig. 53 b.
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Fig. 54.  Primer tram de l’escala d’emergència.

Obra nova

Amb la finalitat d’adequar l’edifici a les exigències que estableix la normativa actual en 
qüestió d’incendis, es va fer una escala d’emergència totalment tancada que, a més, permet 
donar accés a les plantes primera i segona de l’edifici annex (fig. 54). En un dels replans 
es va deixar un forat per poder obrir la finestra de l’edifici principal (fig. 55-56). Al mateix 
àmbit de l’escala s’hi va col·locar un ascensor per pujar a tots els nivells de l’edifici principal 
i de l’annex. Aquest enginy, a causa de la diferència de cotes entre els pisos dels dos edificis, 
el principal i l’annex, té dues portes enfrontades i fa parades a cinc nivells diferents.

Dins el mateix àmbit de l’ascensor i de l’escala d’emergència se situen les cambres sani-
tàries de l’edifici, totes amb un bany adaptat per a minusvàlids. A la planta baixa hi ha 
les dels museus d’arqueologia i pintura, i a la segona les corresponents a les oficines. A 
la primera planta s’ha construït un espai intern per a la neteja i una sala per a treballs de 
restauració dels elements exposats. Les instal·lacions que garanteixen el bon funcionament 
de l’edifici amb el seu nou ús públic, climatització, electricitat, audiovisuals, enllumenat i 
instal·lacions de seguretat i contra incendis, es van deixar vistes, per evitar que afectessin  
l’estructura de les  parets de càrrega. Així també se’n facilita el manteniment i les possibles 
reparacions futures (fig. 57-58). Per ocultar els passos d’instal·lacions de gran volum, com 
ara la climatització, es van trasdossar algunes parets i es va fer un fals sostre nou. Aquest 
fals sostre és registrable des de les oficines de la segona planta, on s’adapta al pendent de 
les encavallades a la crugia de la façana oest (fig. 59). En canvi, a les sales de pintura de la 
primera planta el fals sostre és fix, i no arriba a tocar les parets, cosa que permet l’obertura 
de les finestres originals (fig. 60-61).

Fig. 55-56. Obertura al replà d’accés a 
la planta segona de l’annex, 
per poder obrir la finestra de 
l’edifici principal.

Fig. 55. 

Fig. 56. 
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Fig. 57 a-c. Aplic de paret amb instal·lació vista.

Fig. 57 b. Fig. 57 c.

Fig. 57 a.

Fig.58.  Guies d’il·luminació d’una sala de pintura on no hi ha fals sostre.

Fig. 59.  Fals sostre registrable de les oficines de la segona planta.
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Fig. 60-61. Fals sostre de les sales d’exposició de pintura, que no en toca el perímetre i permet poder 
obrir les finestres.

Conclusió

La restauració de l’edifici de can Saragossa ha permès comprovar un cop més la impor-
tància que tenen els estudis previs per a la intervenció en el patrimoni arquitectònic. 
Aquests estudis previs, duts a terme per un bon grapat de professionals, procedents tant 
de la recerca humanística com del camp tècnic, han donat lloc a un coneixement minuciós 
de l’edifici i la seva història. Aquests conjunts d’informacions han facilitat la realització 
d’un projecte de restauració extremament curós, l’aplicació del qual ha posat en valor els 
elements més representatius de l’edifici. 

En aquesta restauració s’ha fet una primera intervenció a l’entorn de l’edifici, en què 
s’han eliminat algunes edificacions menors afegides, que n’ocultaven la volumetria i el 
desmereixien. Tanmateix, s’han mantingut elements característics del conjunt, com ara 
la bassa. D’altra banda, la possibilitat de donar a l’edifici un nou ús ha estat el motor de 
la seva preservació. D’aquesta manera, la utilització de les plantes nobles com a museu 
d’arqueologia i pintura, i de les golfes com a oficines ha fet compatible aquestes noves 
activitats amb la conservació dels valors intrínsecs de l’edifici. Aquest ús quotidià, a més, 
garanteix la conservació i el normal manteniment de la casa, que d’altra manera resultava 
costós i difícil.  

Durant la restauració s’ha tractat de preservar al màxim els elements originals de l’edifici, 
a fi de conservar-ne la fesomia. D’altra banda, s’han aprofitat alguns paviments hidràulics 
procedents de can Garriga, que allà haurien romàs emmagatzemats i que a can Saragossa 
contribueixen a mantenir l’ambient de principis de segle XX que tenen la planta baixa i 
primera, les quals van arribar fins a nosaltres força malmeses. Tot això ha fet que els veïns 
i visitants de Lloret de Mar puguin gaudir d’un edifici ben característic del patrimoni 
arquitectònic de la població, fins fa poc gairebé amagat, poc conegut i en greu perill de 
desaparició o de patir danys irreparables. 

Fig. 60.

Fig. 61.






