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Procedia de Garrigoles, però va viure a la ciutat de Girona des de la 
infància. Persona de missa, d’associacions religio ses, pare de família 
nombrosa, d’ideologia conservadora i farmacèutic, Lluís de Puig va 
ser gestor polític per culpa d’unes circumstàncies molt concretes. Per 
bé que no es presentà com a candidat en unes eleccions municipals, 
va convertir-se en alcalde de Girona. Si no hi hagués hagut el cop d’es-
tat de Primo de Rivera, mai no hauria tingut un càrrec a l’Ajuntament. 
Hi va passar breument, sense cap rellevància, durant els primers me-
sos de la dictadura, com a vocal associat. Durant aquell temps, els 
concurrents habituals a la seva botiga i rebotiga del carrer Nou van 
celebrar-hi el volum crescut de notícies, xafarderies i comentaris que 
la nova situació del propietari va aportar-los. 

Farmacèutic i militant catòlic

D’una nissaga escampada per l’Empordà, la família de Lluís de Puig 
tenia la casa originària a Viladamí, a la part nord-occidental del mu-
nicipi de Vilademuls, i era de privilegi militar de generositat. Ell va 
néixer, a Garrigoles, el 25 de juny de 1882. En el registre fou inscrit 
com a fill de Narcís de Puig de Marcillo, advocat i propietari de Cas-
telló d’Empúries, i Maria Viladevall Ciurana, vinculada a uns propi-
etaris de Garrigoles. Va ser batejat quatre dies després de néixer, a 
l’església parroquial de Sant Sadurní de Garrigoles, i rebé els noms 
de Lluís Gonzaga, Bonaventura i Joaquim. Els avis paterns –Jaume 
de Puig Moragas i Francesca de Marcillo de Rovira– eren de Vila-
damí i Olot, respectivament; els materns, Joan Viladevall i Gràcia 
Ciurana, de Garrigoles i Sant Miquel de Campmajor. Fou el segon 
fill d’una família nombrosa, composta per cinc germans més: Josep 
Maria (1876-1936), Carme (1880-1938), Concepció (1884-1967), 
Joan (1886-1946) i Dolors (1891).

Habitant a l’ombra del campanar de Sant Feliu, al carrer dels Cal-
derers, número 3, el jove Lluís de Puig es formà en un ambient de 
tarannà conservador i defensor de l’ordre establert. El seu pare fou 
sotscap del Sometent Armat de Catalunya, dins el partit de Girona. 

lluís de puig i viladevall
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Entre els anys 1893 i 1898 estudià el batxillerat a l’Institut de Girona. 
De tots els alumnes que passaren pel centre durant aquells anys, el 
que assolí més relleu històric fou Emilio Mola Vidal, resident al car-
rer dels Ciutadans i fill del cap de la Guàrdia Civil, que esdevingué el 
cervell de l’aixecament militar de 1936. Lluís de Puig fou un alumne 
normal o discret, que no destacà especialment entre els companys 
de curs. A l’expedient hi predominen les qualificacions d’aprovat i bé. 

Era de la lleva de 1902. El 2 de març es presentà a l’Ajuntament i, 
amb una talla de 1,619 metres, va ser conceptuat com a útil i declarat 
soldat. Entre els joves que comparegueren aquell dia a la casa de la 
ciutat, per a la mateixa finalitat militar, hi havia –entre altres– l’ es-
criptor Rafael Gay de Montellà, el futur professor Santiago Almeda 
Navarro i el futur metge Enric Roca Pinet. 

Acabat el batxillerat es traslladà a Barcelona, per tal seguir la for-
mació a la Universitat. Cursà els estudis de Farmàcia entre els anys 
1899 i 1908, per bé que no obtingué el títol fins al 31 de gener de 
1910. L’expedient acadèmic palesa que va ser un estudiant discret; 
hagué de presentar-se més d’una vegada per aprovar determinades 
assignatures. Entre els antecessors ja hi havia hagut apotecaris i pot-
ser això determinà l’orientació professional. El seu avi, Jaume de Puig 
Moragas (1811-1855), ho fou a Castelló d’Empú ries i va disposar de 
propietats a Jafre, on va morir. 

A punt de finalitzar els estudis de farmacèutic, el maig de 1908 
va obrir l’establiment al carrer de l’Argenteria, número 29, conjun-
tament amb Joan Masó Valentí (1883-1973), company d’estudis, 
titulat el 1907, amb el qual havia compartit excursions i aventures 
de joventut. És ben curio sa aquesta notícia, treta d’una crònica 
de Besalú, signada per Carles Aulet, en què són esmentats els dos 
amics com a excursionistes: “También han visitado lo más notable 
de la comarca y de esta villa los excursionistas de Gerona, hermanos 
señores Masó y Puig Viladevall y otros” (La Vanguardia, 9-VII-1904). 
El mateix Joan Masó ha explicat (Boletín del GEyEG, III-1965) que, en 
una altra ocasió que anaren a ballar sardanes a Bàscara, passaren la 
nit arrecerats al cementiri de Pontós (Alt Empordà): “I quina no fou 
la nostra sorpresa quan, en haver-hi ja prou claror de dia, baixàrem 
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Ban de Lluís de Puig contra la blasfèmia, signat el 19 d’octubre de 1923.
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a terra i veiérem que havíem passat aquella matinada gairebé a casa 
nostra. En aquells dos nínxols entre els quals ens havíem arrecerat 
es llegia a l’un: propietat de la família Masó, i a l’altre: propietat de 
la família Puig”.

L’edifici farmacèutic del carrer de l’Argenteria, al peu del pont de 
Sant Agustí, fou habilitat per Rafael Masó, germà del seu soci i amic, 
titulat arquitecte l’any 1906. La premsa del moment n’assenyalà la sin-
gularitat: “El decorado del local llama poderosamente la atención por 
el buen gusto y acierto que ha presidido. Entran como materiales pre-
ferentes el hierro forjado y los azulejos. La fachada es severa, de tonos 
oscuros formada por azulejos de color azul plomizo y zócalo negro de 
tierra cocida con adornos de hierro; en una esquina y para la debida 
variedad hay colocados tres grandes jarrones con rosales silvestres” (La 
Lucha, 20-V-1908). 

Amb el mateix Joan Masó, l’any 1910, Lluís de Puig compaginà la 
feina d’apotecari i la de professor de batxillerat al Centro Prepara-
torio Gerundense, una mena d’acadèmia particular que ajudava els 
estudiants de l’ensenyament mitjà a superar els deures i les proves 
de l’Institut. El gener de 1911 Masó i de Puig van ingressar al Col·legi 
de Farmacèutics de la província de Girona, en la junta del qual i en 
el decurs dels anys Lluís de Puig va desenvolupar càrrecs de tresorer, 
vocal i secretari. El 1912 va ser admès com a soci de la Societat Eco-
nòmica d’Amics del País.

Amb el futur assegurat, es va casar, el 16 d’octubre de 1916, amb 
Carme Roca Solés (1890-1976), de Girona, filla del metge Pere Roca 
Planas (1866-1929), en cerimònia celebrada a l’església del Merca-
dal per Josep Morera Sabater (1887-1971), canonge doctoral de la 
seu gironina, originari de Calonge, que havia conviscut un temps a 
casa del metge Roca i aleshores es mostrava afecte al regionalisme 
de la Lliga. El viatge de noces van fer-lo per diverses capitals espa-
nyoles.

La descendència engendrada pels esposos de Puig-Roca va ser 
nombrosa. Nou fills foren el fruit d’aquell matrimoni: Joan (1917-
1997), Narcís (1918-1984), Alfons (1919-1991), Josep (1920), Lluís 
(1922-2004), Carme (1926-2007), Francesc (1930), Concepció (1930-
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2015) i Montserrat (1935). El seu germà Joan (1886-1946), que va ser 
enginyer de la companyia ferroviària MZA, s’enllaçà amb Anna Roca 
(1894-1973), germana de la seva esposa.

Separat de Joan Masó, el 1910 Lluís de Puig ja tenia instal·lada la 
botiga i la rebotiga de farmàcia al número 4 del carrer Nou, on havia 
existit la farmàcia d’Adolf Grau Romanaty. El lloc fou concorregut per 
canonges, capellans, advocats i altra gent de dreta. Un dels ajudants 
que temporalment va ser present a l’establiment del carrer Nou fou el 
futur periodista Manuel Bonmatí Romaguera. Ell mateix va recordar 
aquell moment i l’ambient de la rebotiga: 

“La tertúlia de la farmàcia Puig era molt divertida. Per allà 
hi rondaven canonges i capellans, seminaristes i catalanistes 
d’aquell temps. L’home més eixelebrat era el jove Mn. Lluís G. 
Pla Cargol, llavors estudiant de capellà, que junt amb Mn. Bech 
i en Dausà eren els qui feien més barrila. També hi venien el 
Degà de la Catedral, Dr. Naranjo, el canonge Barona [sic] i Mn. 
Barceló. Com que el farmacèutic sempre tenia molta feina a 
Camallera, el qui en realitat tenia cura de la farmàcia era en 
Miquel Franch, un dels millors auxiliars de farmàcia d’aquestes 
terres. L’auxiliaven en Lluís Lavilla (que avui encara exerceix) i 
el qui sotaescriu, que hi feia les pràctiques de la carrera de far-
màcia. La rebotiga era com un casino. Recordo que en alguns 
moments hi havia quatre taules de joc (canari, manilla, burro, 
tresillo, etc.), sens oblidar el dominó. Quan venia l’estiu, per la 
part de darrera de la farmàcia es despatxaven sidrals, magnè-
sia d’anís i llimó, així com cullerades de quitrà –que diuen que 
refresca molt–, tot a deu cèntims. I nosaltres, vinga fer píndo-
les i pomades” (Presència, 1-XII-1980).

Val a dir que a la Girona d’aquell temps hi havia una dotzena de 
farmàcies, situades sobretot a la banda dreta de l’Onyar. A part de 
treballar amb fórmules magistrals i despatxar medicaments, eren 
com un dispensari d’urgència, on eren ateses les persones que patien 
un accident al carrer i les que sobtadament emmalaltien.
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Lluís de Puig exercint com a farmacèutic. Arxiu de la família de Puig.



37lluís de puig i viladevall

Arrenglerat amb la ideologia catòlica i conservadora, Lluís de Puig 
va formar part de la junta directiva de la Congregació de Maria Imma-
culada i Sant Lluís, auspiciada pels jesuïtes establerts a l’església del 
Sagrat Cor, i fou president del Patronat Catequístic. El febrer de 1910, 
ell i els germans Masó, entre altres, van abonar el míting que es va fer 
a Girona sota el lema “Per Déu, per la Pàtria, per la cultura. Via fora 
malfactors!”, en contra de les escoles laiques, les quals eren conside-
rades “una obra d’odi, de regressió bàrbara, contra la civilització i la 
cultura”, en definitiva, un germen de dissolució social i immoralitat. 
Els aplegats protestaven contra la reobertura de les escoles laiques 
que havien estat clausurades arran de la Setmana Tràgica de 1909 
malgrat l’oposició de l’element progressista. 

Durant el mes d’agost del mateix any, participà en un dels aplecs ce-
lebrats en santuaris marians –ell concretament en el de la Font Santa, 
a Jafre, on es concentraren unes 5.000 persones de la contrada–, per 
tal de donar suport a les mobilitzacions i mítings dels catòlics que es 
manifestaren en oposició a la tolerància governamental de Canalejas 
en matèria religiosa. L’acte acabà amb la lectura de telegrames d’adhe-
sió al Papa i de protesta al govern, i amb els crits de “¡Viva la Religión 
Católica! ¡Viva el Papa! ¡Reine Cristo en la Sociedad! ”. Cal consignar 
que aquestes mobilitzacions no foren les úniques d’aquell temps. Tam-
bé n’hi hagué, en sentit contrari, per donar suport a les disposicions 
governamentals en matèria de llibertat religiosa i per demanar la su-
premacia del poder civil sobre els altres poders. 

El 1919 trobem també Lluís de Puig com a vocal de la junta dioce-
sana d’Acció Catòlica reorganitzada. El darrer dia de 1920, va ser un 
dels integrants de la Societat Anònima Diario de Gerona, formalitzada 
davant el notari Jaume Genover i molt vinculada als germans Masó. 
En el consell d’administració, presidit pel catedràtic Jaume Sagrera 
Pijoan, hi va assumir el càrrec de vocal. L’administrador era Estanislau 
Aragó Turon. La publicació fixà com a punts fonamentals: “inspirará 
su criterio en las doctrinas de la Religión Católica, dedicará preferente 
atención a la acción social, mantendrá siempre el espíritu de catalani-
dad y orientará todas sus campañas en sentido cristiano”. Realment, 
Diario de Gerona era un portaveu oficiós de la Lliga i comptava amb la 
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participació directa de capellans per avalar-ne l’orientació: el canon-
ge Josep M. Llovera figurava en la comissió consultiva i mossèn Carles 
de Bolòs Vayreda feia de redactor en cap de la publicació.

Alcalde de circumstàncies

No era polític, no era home de partit, però sí que se situava en una po-
sició propera a la Lliga Regionalista i abonava una Església paternalista 
que exercia domini social a través de la beneficència, justificava el sis-
tema social establert i atacava els esforços de formació i cultura obrera 
autònoma. De fet, tot referint-se al cop d’estat de Primo de Rivera, el 
diari ofi ciós de la Lliga va saludar amb expectació “la renovación pu-
rificadora que se ofrece en la promesa de un nuevo régimen, con la 
esperanza de que va a disolver para siempre las oligarquías que nos 
han llevado a la afrontosa bancarrota actual”.

Si el seu pare havia estat regidor monàrquic a final del segle xix, 
elegit en les eleccions de 1897, ell esdevingué el primer alcalde de la 
dictadura quan el governador militar Pascual Gracia destituí la corpo-
ració sortida dels darrers comicis municipals. El càrrec li arribà per la 
circumstància de ser un dels vocals associats. Els regidors nomenats 
pel governador militar i pertanyents a la mateixa situació van elegir-lo 
alcalde amb 17 vots favorables i un en blanc. Era el dia 1 d’octubre de 
1923. En aquella sessió inicial, Lluís de Puig indicà que “por obediencia, 
y con la sorpresa consiguiente, se hallaba en el desempeño del cargo, 
al que propuso dedicar toda su voluntad y recta intención, ofreciéndo-
se desde luego en dicho sitio a la Corporación y al pueblo de Gerona”.

Tenia assumida la interinitat de l’encàrrec polític i administratiu que 
li havien confiat. Presidí sessions de tràmit, quan el règim de Primo de 
Rivera tenia pretensions regeneracionistes però es mostrava en sentit 
antiregionalista en el detall més petit. En la del 12 d’octubre, presidi-
da pel governador Carsi, conscient de les limitacions, advertí que “si 
la Corporación nuevamente constituida no podía, por las especiales 
circunstancias en que ocupa su puesto, realizar grandes proyectos, lle-
vaba en cambio el decidido propósito de poner en la administración 
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municipal toda su voluntad y todo su espíritu de rectitud y de justicia”. 
En la línia moralista propugnada pel règim, el 19 d’octubre de 

1923 signà un edicte per condemnar “la lamentable persistencia en 
el repugnante vicio del mal hablar, tan ofensivo a los sentimientos y 
cultura de la inmensa mayoría de vecindario como depresiva para 
el honrado y glorioso nombre de nuestra ciudad”, i per això prohibí 
“blasfemar, proferir palabras obscenas o ejecutar actos que ofendran 
a la moral y buenas costumbres”, accions que podien ser denunciades 
a la justícia i castigades amb multes, i també la prohibició va incloure 
“maltratar a los animales domésticos, castigar inmoderadamente a 
las caballerías” i altres actuacions que representaven un mal exemple 
per a l’educació ciutadana.

 El 27 de gener de 1924 va arribar-li un ofici del governador Arturo 
Carsi en què li ordenava l’ús exclusiu del castellà:

“Desconocía y no podía ni suponer, si no se hubiese hecho 
eco de ello, que los vigilantes nocturnos de la ciudad cantan 
la hora en catalán. Yo le agradeceré mucho que ordene que lo 
hagan en el idioma Nacio nal y que imponga el uso del mismo 
dentro de esa casa, en todas sus dependencias, y para todos 
sus efectos. Igualmente le agradeceré que, en cumplimiento 
a lo prevenido por el Directorio, respecto a residencia y ho-
rario de oficinas públicas, obligue a todos sus subordinados a 
su mayor exactitud, exigiéndole del Sr. Arquitecto municipal, 
que ya particularmente ha sido repetidamente advertido, y 
que desde esta fecha deberá fijar su residencia y concurrir a su 
despacho en ese Municipio, atento a los deberes de su come-
tido y necesidades de esa Corporación y de la Capital”. 

La resposta revela que l’alcalde convertí en ordres les indicacions 
del governador sobre la llengua i es mostrà més tolerant en la qüestió 
de l’arquitecte: “he de manifestarle que he dictado las disposiciones 
oportunas para al cumplimiento de cuanto en ella se sirve interesar; 
debiendo significarle, por lo que respecta al Sr. Arquitecto municipal, 
que le he requerido especialmente al objeto, pero que en atención a 
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la necesidad de tiempo indispensable para la instalación de su familia 
y para la liquidación rápida de los asuntos pendientes en la Ciudad 
de su actual domicilio, no será posible hasta dentro de un plazo, que 
procuraré sea lo más breve, hacer efectiva su residencia permanente 
en esta Capital”. 

En la sessió del 26 de març de 1924, la corporació que presidia ex-
pressà el sentiment per la mort de l’escriptor Joaquim Riera i Bertran, 
a Barcelona, el qual havia estat alcalde de la ciutat, de manera efímera, 
en temps de la I República.

La inestabilitat i la ineficàcia del consistori de vocals associats va 
posar-se de manifest molt aviat. El dia 3 d’abril de 1924, Lluís de Puig 
va ser rellevat de l’alcaldia pel governador civil Arturo Carsi. Una gase-
tilla advertí que la hisenda municipal havia prosperat durant el man-
dat del substituït: “Según resulta del arqueo practicado ayer mañana, 
la existencia que dejado en Caja el alcalde saliente don Luis de Puig, 
es de 166.000 pesetas. Al tomar posesión el señor de Puig de la Alcal-
día, la existencia en Caja era de 58.000 pesetas” (Diario de Gerona, 
5 d’abril de 1924). Quan deixà de ser alcalde, continuà a la corpora-
ció com a tercer tinent d’alcalde adscrit a la Comissió de Governació. 
Va plegar aviat, en la nova reorganització del mes de juliol. La seva 
experiència política havia finit.

Una vida curta

No consten actuacions polítiques seves durant la II República, però és 
fàcil de suposar que sobretot no li agradaren les reformes que afec-
taren la qüestió religiosa. Professionalment, el febrer de 1932 va ser 
un dels organitzadors de l’Associació Medico-Farmacèutica, conjun-
tament amb els metges Joan Tarrús Bru, Josep M. Vila Sabater, Joa-
quim Castany Bernat, i el farmacèutic Lluís de Pont Adroher, tots de 
tendència dretana.

Lluís de Puig va morir, relativament jove, quan tenia cinquanta-
dos anys. Diari de Girona (22-II-1935), enllaçat a la família amiga dels 
Masó, rememorà: “Durant la darrera matinada, després de cruel 
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L’alcalde Lluís de Puig, amb els atributs d’autoritat municipal. 
Arxiu de la família de Puig.
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malaltia suportada amb exemplar resignació cristiana, ha mort en 
aquesta ciutat el que fou bon amic nostre, el farmacèutic i ex Alcalde 
de la ciutat, senyor Lluís de Puig Viladevall”. Per la seva banda, La 
Vanguardia (23-II-1935) va escriure: “Al advenimiento de la Dictadu-
ra, el señor Puig Viladevall fue designado alcalde de Gerona por el 
Ayuntamiento que automáticamente se constituyó con los vocales 
asociados que formaban la desaparecida Junta municipal”.

Una mica més explícit, L’Autonomista, del mateix dia 22, rememo-
rà els bons sentiments del traspassat: “Destituïts els Ajuntaments per 
la dictadura de Primo de Rivera, per un acord demanant l’autonomia 
de Catalunya, a més a més d’ésser empresonats els regidors, automà-
ticament foren substituïts pels vocals associats amb un alcalde titular, 
que és el que va succeir a Girona, nombrant batlle de la ciutat al se-
nyor de Puig; i, en honor de la seva memòria, hem de fer constar la 
seva actuació i bons sentiments envers els empresonats i perseguits 
per la dictadura, féu que a la presó no els manqués res”. 

Carme Roca i Solés, la vídua de Lluís de Puig, va gaudir de la vida 
fins al 1976. La farmàcia del carrer Nou, d’altra banda, fou regentada 
per un nou titular: Josep M. Pla Dalmau. Un dels seus fills, Joan de 
Puig Roca, va trobar feina a la corporació municipal com a funcionari 
director de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

Lluís de Puig 
en l’àmbit 
familiar. Arxiu 
de la família 
de Puig.


