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Hi hagué profunds canvis en els decennis 1820-1840 a Gelida. El trienni 
liberal, l'abolició de les senyories, el creixement del nucli de Gelida, la primera 
guerra carlina, la separació definitiva de St. Llorenç d'Hortons junt amb St. 
Joan Samora. En aquests decennis Gelida tenia poc més de mil habitants. Ens 
centrarem només en un assassinat durant la primera guerra carlina i l'estudi 
genealògic de la família implicada.

A Gelida tenim morts violentes més o menys registrades en els llibres 
d’òbits. En una tesi del Dr. Miquel-Àngel Álvarez Galera, Barcelona 1992, se’ns 
relacionen aspectes sanitaris i socials de quatre parròquies del Penedès, entre 
les quals, la de St. Pere de Gelida, que estudia des de 1562 al 1799. Uns 
quants exemples. 1613: “Als 24 de maig fou soterrat lo moliner draper al qual 
mataren las massas del molí...” 1633: “Pere Barba, alias lo massanet lo qual 
mataren en casa den Ginabreda de la montanya ab una escopetada...” 1654: 
“Antoni Mas, pagès, morí de una desgràcia, de una escopetada”. 1689: “...un 
minyó pobre de edat de catorze o quinze anys se ofega al pelach del molí que 
nadaba”. 1757: “Francesca Bosch morí repentinament ferida de un llamp”.

En temps de guerra, l’any 1837, a Gelida hi hagué un assassinat que fou 
memorable. Un llibre, Prisiones de Europa1 , ens relaciona aquest fet en unes 
disset pàgines amb una il·lustració. També se’n fan ressó uns romanços amb 
una il·lustració i sense data. En aquest article només en reproduïm algunes 
referències i les dues il·lustracions2. Després, la genealogia de la família que 
ens aporta algunes dades interessants. 

En el llibre d’òbits3 de Gelida trobem la següent anotació: Dia vint y sinch 
Octubre de mil vuit cens trenta set, se ha donat sepultura comú de la Iglesia 
Parroquial de St. Pere de Gelida, Bisbat de Barcelona manifestarme lo Senyor 
Batlle Joseph Font y Ginebreda de esta com Pere Rossell, pagès, casat, natural 
de St. Miquel de Olèrdola, marit de Cecília Almirall cònjuges, se ha encontrat 
mort en una rasa de un camp en lo mateix terme de mort violenta, edat de 
uns  quaranta  anys,  fill  de  Pere  Rossell  y  Raynunda  Fontanals  cònjuges 
habitants en la present."

La  Cecília  Almirall  i  el  seu  pare  Francisco  cometeren  l’assassinat  poc 
abans del 25 d’octubre de 1837. El cadàver fou trobat per un noi, Josep Gol, 
que ho comunicà als veïns i autoritats. Aleshores l’alcalde de Gelida era Josep 
Font-Ginebreda i  Llopard-Martí,  propietari  de can Ginebreda.  Després  de la 
confessió del crim, passaren a la presó de Barcelona. La causa de l'assassinat, 
segons es relata en el llibre esmentat, foren les fortes discussions  entre pare i 
filla,  per  un costat,  i  Pere Rossell,  per l’altre.  Sembla que el  motiu  de les 
disputes devien ser per qüestions carlines i  també per la mala sort  que el 
gendre hauria portat a la família.  El  veïnat proper al  domicili  corroborà les 
desavinences familiars. La germana de la Cecília es queixava a sa germana que 

1  Prisiones de Europa, Barcelona 1863, Vol. 2, pp. 823-839.

2 Aquesta documentació fotocopiada ha estat consultada a l’Arxiu Gelidenc  Maria Morera i Martí i Pere Carafí Pascual.

3 Llibre d’òbits 1828-1888, foli 36.



el Pere no es mereixia rebre aquells tractes. Temps després hi hagué el judici 
que els condemnà a mort ambdós, però, com que la Cecília estava en estat, se 
li  ajornà l'execució al  garrot  vil  fins el  28 d'agost  de 1838,  un mes i  mig 
després  de  tenir  una  filla  a  la  presó.  Poc  abans  d’ésser  executada,  li 
prengueren la filla. D'aquesta filla, el germà d'uns set anys i de la Francisca no 
se'n sabé res més a Gelida.

La  lectura  d’aquest  succés  em  demanava  de  saber  qui  era  aquesta 
família  i,  per  això, m'ha  calgut  de  fer  un  petit  estudi  genealògic  tot 
complementant-lo amb altres documents de la mateixa època. 

Qui era aquesta Cecília? La Cecília Almirall i Roig era la filla gran de dues 
germanes. La petita es deia Francisca. La Cecília s’havia casat a Gelida, amb 
setze anys, el 18 de novembre de 1828 amb Pere Rossell i Fontanals, pagès de 
St. Miquel d’Olèrdola. Tingueren tres fills, el Francisco, nascut el desembre de 
1830; el Jaume, nascut el 1836 i que morí albat als quinze mesos -maig de 
1837-; i una nena que nasqué a la presó el 5 de juliol de 1838, filla pòstuma 
del Pere Rossell. Aquesta família vivia al carrer de Montjuïc. El 1778, l’avi de la 
Cecília havia comprat als Santfí  una peça de terra per construir-hi aquesta 
casa4. El pare de la Cecília havia adquirit  una altra propietat, el 1817, que 
afrontava amb el rec i el camí que va de l’església de St. Miquel al molí. Sabem 
que, abans d’adquirir la peça de terra per fer-se la casa al carrer de Montjuïc, 
vivien a cal Terra junt amb diverses famílies.

La Francisca Almirall i Roig, el 1837, vivia a la mateixa casa amb son 
pare, germana i  cunyat.   Ella era conscient de com el seu pare i  germana 
maltractaven (potser no  és la paraula adequada) el Pere Rossell i, per això, 
aconsellava la germana. De la Francisca i seu nebot Francisco Rossell i Almirall 
no en sabem la pista després del desenllaç.

Els  pares  de la  Cecília,  Francisco  Almirall  i  Farigola,  pagès,  i  la  seva 
primera  muller  Maria  Roig  i  Castellví,  de Subirats,  que havia  estat  casada 
primer a Castellví de Rosanes el 1799 amb Francisco Cortina i Milà, pagès de 
Gelida, es casaren a Gelida el 28 d’agost de 1810. Aquesta Maria Roig tingué 
dues filles amb el Francisco Almirall, la Cecília i la Francisca, nascudes a Gelida 
el 1812 i 1816 respectivament. La Maria havia tingut dos fills del seu anterior 
matrimoni, la Marianna, que morí als dos mesos, i el Francisco. El seu primer 
marit morí a Castellví de Rosanes el 1803. La Maria Roig i Castellví   morí a 
Gelida el 25 de juny de 1816 ...  de un deliri que li donà al cap...,segons ens 
relata la inscripció de la seva defunció. El Francisco es tornà casar amb Maria 
Cols, de St. Jaume Sesoliveres, que morí el 1829 i no ens en consten fills.

El pare de la Cecília testà a Gelida el 26 d’octubre de 1837, l’endemà de 
l’enterrament del  gendre.  Potser  en aquell  moment encara no se sabia qui 
havia comès l’assassinat. El pare fa hereva universal a la seva filla Cecília i a 
l’altra filla Francisca li deixa la casa que havia comprat el 1817 al carrer del Pi, 
dues vinyes, una situada en terres d’En Bargalló i l’altra a la torre de Lloselles, 

4 Capbreu de Gelida 1827-1832. Amb data 23-01-1778, davant el notari d’Esparreguera, Joan Ferrer i Aguilera, el 
Pere Joan Almirall comprà a Francisca Baurís, vídua de Pau Santfí, una peça de terra, que després construí una casa al 
c. Montjuïc. Pagaven els censos a can Santfí. El fill del Pere Joan, el Francisco, amb data 24-07-1817 davant el notari 
de Martorell, Joaquim Par i Peiret, comprà als Moya-Leblond (propietaris de ca l'Altimires) una casa i terra, al carrer del 
Pi, que afrontava amb el rec i el camí que va de l'església de St. Miquel i al molí fariner.



i 150 lliures en cas  de contraure matrimoni. 

Els avis de la Cecília eren Pere Joan Almirall i Font-Ginebreda que es casà 
a Gelida el 15 de gener de 1771 amb Cecília Farigola i Canals, de can Farigola 
de Gelida. Tingueren set fills i, entre ells, l’hereu Francisco nascut a Gelida el 
1774, pare de la Cecília. El Pere Joan testà a Gelida el 28 d’abril de 1809 i poc 
després morí. La seva dona, la Cecília Farigola, morí a Gelida el 1817 i fou la 
padrina de seva néta Cecília.

Els besavis de la Cecília Almirall i Roig eren Francisco Almirall i Pasqual 
que es casà a Gelida vers el 1737 amb Maria Font, que segurament era Maria 
Font-Ginebreda i Subirats, de can Ginebreda. Aquest Francisco era espardenyer 
i vivia al nucli amb el seu germà Jaume Almirall i Pasqual, sastre, que es casà 
amb l’Anna Maria Duran i Almirall. Aquesta Anna Maria esdevindria pubilla de 
can  Duran  del  Puig  perquè son  germà, Jaume Duran  i  Almirall,  no  tingué 
descendència del seu matrimoni. Aquests Almirall eren oriünds de St. Jaume 
Sesoliveres. El rebesavi de la Cecília, Jaume Almirall i Pons, es casà amb una 
cabalera de can Pasqual de Gelida el 1698. Anant més enrere, aquests Almirall 
de St. Jaume Sesoliveres provenien de St. Joan Samora que al s. XVI entraren 
com a pubill en un mas de St. Jaume Sesoliveres.

Com a conclusió d'aquest assassinat es poden entreveure tota una sèrie 
de fets que conduïren als desenllaços. La mort de la mare de la Cecília d'un 
deliri, la Cecília casada als setze anys i mare als divuit, la mort d'un fill albat de 
la Cecília, la guerra carlina, les discussions familiars que es narren a Prisiones 
entre el pare, la dona i Pere Rossell, el testament de l'endemà de l'enterrament 
del Pere Rossell, l'embaràs de la Cecília, etc.  Fets que poden inspirar tota una 
novel·la. 

Genealogia parcial fins a la Cecília Almirall i Roig

FRANCISCO  ALMIRALL  i  PASQUAL  (*Gelida  19-02-1705  -  +d1755), 
espardenyer,  fill  de  Jaume  i  de  Caterina  =  a1738  Maria  Font-Ginebreda  i 
Subirats  (*Gelida  10-01-1714  -  +Gelida  14-08-1755),  filla  de  Josep  i  de 
Margarida, de Pierola
fills:
1  Maria  (*Gelida  18-10-1739)  =  Gelida  16-12-1760  Francisco  Bargalló  i 
Campmany (*Gelida 22-03-1728), del Racó
2 Caterina (*Gelida 03-09-1741) = Gelida 03-03-1767 Josep Alegre i Oller, de 
Gelida, fill de Pere Joan i de Francisca
3 Pere Joan (*Gelida 09-08-1743), que segueix
4 Marianna (*Gelida 11-03-1746)
5 Francisca (*Gelida 03-11-1748 - +Gelida 17-04-1755)
6 Andreu (*Gelida 28-08-1751)
7 Maria Magdalena (*Gelida 27-12-1753)

PERE  JOAN  ALMIRALL  i  FONT-GINEBREDA,  pagès,  (*Gelida  09-08-1743  - 
+Gelida 28-04-1809). Testà a Gelida el 28-04-1809 (APG-6/154) = Gelida 15-
01-1771 Cecília Farigola i Canals (*Gelida 07-10-1738 - +Gelida 07-04-1817)
fills:
1 Caterina Cecília (*Gelida 03-11-1771)
2 Francisco (*Gelida 11-05-1774), que segueix



3 Josep (*Gelida 20-02-1777)
4 Pere (*Gelida 31-10-1780)
5 Maria Josepa (*Gelida 24-03-1784)
6 Magdalena (*Gelida 03-02-1787)
7 Rosa (*Gelida 19-12-1790)

FRANCISCO ALMIRALL i FARIGOLA, pagès, (*Gelida 11-05-1774 - +Barcelona 
28-08-1838), testà a Gelida 26-10-1837 (APG-6/270). = Gelida 28-08-1810 
Maria Roig i Castellví (*Subirats v1779 - +Gelida 25-06-1816), vídua de Fco. 
Cortines i Milà, filla de Francesc i de Maria
= v1817 Maria Cols (*St. Jaume Sesoliveres - +Gelida 12-01-1829), filla de 
Valentí i de Maria
fills 1r. mat.:
1 Cecília (*Gelida 17-06-1812). Padrina del baptisme la seva àvia Cecília.
2 Francisca (*Gelida 25-02-1816)

CECILIA ALMIRALL i ROIG (*Gelida 17-06-1812 - +Barcelona 28-08-1838)
= Gelida 18-11-1828 Pere Rossell i Fontanals, pagès, (*St. Miquel d'Olèrdola 
v1808 +Gelida 22-10-1837), fill de Pere i de Ramona
fills:
1 Francisco (*Gelida 06-12-1830)
2 Jaume (*Gelida 28-02-1836 - +Gelida 24-05-1837)
3 Una nena a la presó (*Presó de Barcelona 05-07-1838)

Nota: * baptisme o naixement, = matrimoni, + defunció, v1817 vers, 
a1817 abans de 1737, d1755 després de 1755, APG Arxiu Parroquial de Gelida.
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