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música

uan Josep Pla estudiava a 
Barcelona, tornava a Pala-
frugell amb l’autobús que 
enllaçava els pobles de   
l’Empordà i l’estació de tren 

de Caldes de Malavella. A l’escriptor li 
agradava evocar la parada de Sant Feliu 
de Guíxols, al mig de la rambla Vidal, al 
davant de la rellotgeria de Juli Garreta. 
Escrivia que el músic solia sortir al llin-
dar de la botiga per mirar la gent pujar 
i baixar del transport. El lloc, un edifi-
ci entre mitgeres de planta baixa i dos 
pisos, encara existeix. Actualment hi ha 
un estanc i té el número 38, tot i que du-
rant molts anys va tenir el 28.
 L’immoble va ser projectat el juliol de 
1872 per Esteve Muxach Viñas (1818-
1895), mestre d’obres de Girona. L’ha-
via encarregat Anna Vidal Jordà, que 
va morir abans que comencessin les 

Els obradors
de Juli Garreta
El músic componia i donava classes als espais semiprivats 
de la rellotgeria, on també feia tertúlia artísitca

A la rebotiga de Juli Garreta, els espais semiprivats de la rellotgeria, el músic hi componia i hi donava classes 
de música. El lloc també era un punt de trobada i de tertúlia musical i artística, en un eix urbà principal de Sant 
Feliu de Guíxols, la rambla Vidal. Però la rellotgeria Garreta no va estar ubicada sempre al mateix solar. La 
història dels edificis on va estar situada permet revisar els ambients del compositor, el context físic en què va 
imaginar i escriure un dels corpus musicals més importants del primer quart del segle XX.

Text > laIa de quIntana, arquitecta
         JoaquIM raBaseda, musicòleg

>> La rambla Vidal el 1897 segons el Pla General de l’arquitecte General Guitart. El ratllat vermell 
del sòl corresponent als números 9 i 28 indicava que els edificis s’havien construït feia poc.
(Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons: Josep Girona)

>> Fotografia de la rambla Vidal que tancava l’àlbum de celebració del casament entre Juli 
Garreta i Josefa Vilaret, celebrat el 24 de gener de 1901. A la dreta, l’edifici que fa cantonada, 
amb els porticons tancats, era la rellotgeria Garreta.
(Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons: Josep Girona)

Q

Tant Canut Pellicer 
com Josep Pla  
defensaven que 
la rellotgeria era 
bàsicament un 
espai de tertúlia
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obres. Sis anys després, Rosa Vidal Jordà 
va demanar que s’autoritzés la llicència 
pagada anteriorment per la seva germa-
na. Segons exposa l’expedient, al mateix 
solar ja hi havia un edifici. Per tant, es 
tractava d’una reforma integral. El plà-
nol de la reforma urbana realitzat el 
1897 per l’arquitecte municipal de Sant 
Feliu de Guíxols assenyalava igualment 
que era una de les edificacions moder-
nes de la zona. Probablement, el 1880 la 
construcció estava enllestida, atès que 
Rosa Vidal hi vivia, tal com detallava el 
padró d’habitants d’aquell any.
 Avui en dia, l’aparador de l’estanc és 
l’única obertura al carrer de la planta 
baixa. Tanmateix, fins a l’època de Juli 
Garreta, la rellotgeria va mantenir una 
entrada comercial a la dreta i una porta 
més estreta a l’esquerra, que segurament 
comunicava amb els pisos superiors. 
Cada planta ocupava poc més de cin-
quanta metres quadrats. Els pisos tenien 
un balcó a la dreta i una finestra a l’es-
querra. Ara les finestres estan tapiades  
i l’accés es fa per una escala interior, que 
arriba fins a planta de coberta i separa 
dues terrasses: la principal, que dona  
al carrer, i una altra d’interior, que dona al 
celobert que tanca la parcel·la.
 El 30 d’abril de 1900, Margarita Vila-
ret Torrent, casada amb Antoni Vidal 

Els Garreta van moure 
l’habitatge i la botiga 
més d’un cop, però la 
rellotgeria sempre 
tenia un obrador on 
es feia música

Jordà i cunyada de l’antiga propietà-
ria, va demanar permís per reformar 
la planta i estucar la façana. Vint anys 
després, quan Juli Garreta i Isabel Pagès 
hi estaven empadronats, la casa conti-
nuava sent propietat seva, i això se sap 
perquè en pagava la contribució urba-
na. Allí, segons relatava Marià Vinyas, 
«al fons del primer pis, en una cambra 
estreta que donava a un celobert, el 
músic compongué les darreres i també 
les millors obres seves».
 Diferents testimonis van descriure 
Juli Garreta a la rellotgeria. En una ne-
crològica publicada a la revista La Sar-
dana, Manuel Capdevila explicava que 
un dia que va entrar-hi, l’agost de 1925, 
el compositor estava fent una classe de 
música i que va acomiadar ràpidament 
l’alumne per fer petar la xerrada amb 
ell, allí mateix, a la botiga. De fet, tant 
Canut Pellicer com Josep Pla defensa-
ven que la rellotgeria era bàsicament 
un espai de tertúlia. Però fos com fos, 
els Garreta no van estar-se sempre al 
número 28. Aquesta va ser l’última ubi-
cació. Possiblement, Juli s’hi va traslla-
dar el 1915, després de la mort del pare 
i després del segon matrimoni. Perquè 
anteriorment, la rellotgeria estava ubi-
cada unes passes més avall, al número 
9 de la mateixa rambla.

 El 12 de febrer de 1874, Esteve Gar-
reta va demanar permís per posar unes 
vidrieres a la paret de «la casa [...] situa- 
da en la Calle Mayor». Era el moment 
en què la publicitat sortia al carrer i les 
façanes dels comerços es començaven 
a transformar en cartells propagandís-
tics, amb rètols i referències a la moda 
mitjançant el disseny per tal d’atreure 
els clients a l’interior. Per això, un pa-
rell d’anys més tard, el 15 de febrer de 
1876, va tornar a demanar permís per 
col·locar uns aparadors a cada costat de 
la porta d’entrada. En aquest darrer do-
cument, Esteve Garreta detallava que 
tenia la botiga «en la calle Mayor del 
Centro de esta villa esquina á la de los 
Arboles». Ara bé, a la sessió de l’Ajunta-
ment en la qual es va acceptar la sol·li-
citud, com recull l’acta del 17 de febrer 
de 1876, es parlava de «la entrada a la 

>> Seguici fúnebre de Juli Garreta aturat davant la rellotgeria que regentava el compositor a la rambla Vidal, núm. 28. 5 de desembre de 1925.
(Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons: Josep Girona)
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tienda de relogería que tiene abierta en 
la Calle Mayor Antigua». De la mateixa 
manera, els diferents anuncis publi-
cats a la premsa local, també repetien 
que l’establiment es trobava a la «Calle 
Mayor Antigua». Per tant, a la dècada 
de 1870, la rellotgeria Garreta estava 
situada en un immoble que es trobava 
a l’encreuament de la rambla Vidal (en 
aquells anys, carrer dels Arbres) i el car-
rer d’Anselm Clavé (aleshores, carrer 
Major Antic).
 Quan Juli Garreta va morir, un dels 
seus germans va escriure una nota per 
corregir uns errors que s’havien publi-
cat en un programa de concert. Només 
començar explicava el motiu pel qual 
Juli havia nascut a casa de l’àvia mater-
na, al carrer de Sant Ramon: «en la casa 
ont vivian i que hi tenian la botiga de 
rellotgeria no hi havia quasi lloc per a 
res doncs quasi en una sola nau hi te- 
nian la botiga[,] el menjador[,] quar-
to per a dormir i una petita cuina». A 
l’època, comerç i habitatge eren una 
mateixa unitat, una tipologia d’ús i dis-

tribució de l’espai que Garreta va man-
tenir tota la vida, ja que va configurar el 
model arquitectònic de residència que 
va ocupar sempre.
 El novembre de 1880, Manuel Sicars, 
un hisendat que residia a Barcelona, 
va demanar permís per enderrocar 
completament l’edifici on hi havia la 
rellotgeria a fi de bastir-hi un immoble 
de nova planta, que va projectar l’ar-
quitecte Francesc del Villar i Carmona 
(1860-1927). Les obres van realitzar-se 
el 1881, com recorda la inscripció de la 
dovella central de la porta d’entrada, 
amb un anagrama a partir de les lletres 
majúscules M i S, les inicials del propie- 
tari, i la data de construcció. Un cop fi-
nalitzades, és probable que els Garreta, 
que sempre van viure de lloguer, ha-
guessin tornat al número 9 de la rambla 
Vidal, que tenia l’accés pel carrer d’An-
selm Clavé. Els diferents registres de la 
contribució industrial de 1881 a 1898 
especificaven que Esteve Garreta Roig 
era venedor de rellotges al carrer dels 
Arbres i, des de l’agost de 1889, quan la 

>> Alçat de l’edifici de la rambla Vidal, 
núm. 9 (actualment, núm. 15), realitzat 
per l’arquitecte Francesc del Villar el 3 de 
novembre de 1880.
(Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols, Fons: Josep Girona)

>> Alçat de l'edifici de la rambla Vidal, núm. 28 (avui, núm. 38), realitzat pel mestre d'obres Esteve Muxach el 4 de juliol de 1872.
(Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons: Josep Girona)

música ELS OBRADORS DE JULI GARRETA
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Per saber-ne més

Pellicer, Canut. Juli Garreta: Notes 
per a una biografia. Barcelona:             
Foment de la Sardana de Barcelona, 
1926.

Vinyas, Marià. Juli Garreta: L’home i 
l’artista. Sant Feliu de Guíxols, 1955.

Pla, Josep. «Juli Garreta». A: Ho-
menots: Cinquena sèrie. Barcelona: 
Editorial Selecta, 1958.

>> Anunci de la rellotgeria Garreta publicat habitualment a El Eco Guixolense durant el 1879.

via va canviar de nom, a la rambla Vi-
dal. Per altra banda, tota la documen-
tació relacionada amb l’allistament de 
la quinta de Juli Garreta el localitzava 
a la rambla Vidal, com també ho feien 
els pocs documents epistolars i postals 
conservats i adreçats a Garreta durant 
la primera dècada del segle xx. És evi-
dent, en qualsevol cas, que el 1905 hi 
estaven domiciliats: a la pàgina 34 de 
l’anuari de la ciutat, publicat aquell any, 
se situava els dos Garreta, pare i fill, a 
«Rambla Vidal, 9».
 L’edifici constava de planta baixa i dos 
pisos, de gairebé cent metres quadrats 
cadascun, i terrat superior. La façana de 
la rambla, orientada a nord, obria qua-
tre portes allargades als pisos, les dues 
centrals agrupades en un balcó, tal com 
es manté actualment després de l’últi-
ma rehabilitació de 2006. Avui en dia, 
a l’espai on hi havia hagut la rellotgeria 
hi ha un bar i s’han reconvertit totes les 
finestres de la planta baixa en obertu-
res que arrenquen de terra, una de les 
quals s’ha transformat en l’accés als ha-
bitatges. Abans només hi havia l’entra-
da pel carrer d’Anselm Clavé, coronada 
per la inscripció de 1881. Dins el local 
encara es pot veure part del sostre ori-
ginal de 1881, d’estructura de biguetes 
de ferro amb volta d’arc rebaixat de ra-
jol. Les fotografies de principis de segle 
xx documenten un soterrani amb dues 
finestres de ventilació al sòcol de la fa-
çana de la rambla. Probablement, la 
botiga quedava a un nivell superior de 
la circulació del carrer.
 Novament, la premsa local deixa tes-
timonis de la presència urbana de la 
rellotgeria a través dels seus aparadors. 
El 6 de desembre de 1885, El Bajo Am-
purdan explicava que hi havia exposa-
da «una barcarola, con una lujosa por-
tada, para canto y piano, letra de F. Pou 
Patxot y música de nuestro distinguido 
amigo señor Novi». I el 17 de març de 
l’any següent, la mateixa publicació in-
formava que s’hi van exhibir els premis 
d’un concurs de ball. Dues dècades 
més tard, Juli Garreta va convertir la 
botiga en la sucursal de la fàbrica bar-
celonina de pianos Ortiz i Cussó, com 
celebrava la premsa del març de 1907. 
Aquesta tradició d’assumir les fun- 
cions d’una casa de música en una re-
llotgeria, amb el referent de proximitat 
de la Casa Sobrequés i Reig de Girona, 
Garreta la va mantenir al número 28 
de la rambla Vidal, on tenia el domicili 
social l’Associació de Música de Sant 

Feliu de Guíxols, constituïda l’octubre 
de 1924 i presidida pel mateix compo-
sitor. Així doncs, la rellotgeria va ser 
durant quasi mig segle un focus per a 
l’activitat musical de la vila. I no només 
per la vinculació amb les cobles i dife-
rents agrupacions instrumentals que 
dirigien els Garreta, sinó també perquè 
recollia les mirades i les veus.
 Sempre s’ha imaginat que la rellot-
geria havia estat tostemps a l’edifici de 
la rambla Vidal on va morir Juli Garreta. 
És obvi que els Garreta van moure l’ha-
bitatge i la botiga en més d’una ocasió. 
Fins i tot no seria forassenyat especu-
lar que entre 1880 i 1901 hagués estat 
en un altre immoble del mateix carrer. 
Manquen indicis per afirmar-ho, tan-
mateix. Fos com fos, els diferents llocs 
eren del mateix tipus: habitatge i esta-
bliment comercial amb un obrador on 
es feia música.


