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Joan TuiLiii i Vergas
(1829^1893)

El fis[uerenc Joan Tutau,
ministre d^Hisenda
de la Primera República
Josep M. Bernils

J

oan Tiitau i Vergés ha estat Túnic
fíguerenc que ha ocupat carree de
miniscre. Fou en el segon govern de
la Primera República.
Va néixer a Fígueres el 20 d'agost
de 1829. Hi ha publicades algunes
petites semblances que per transcripció donen la daca de! 21 d'abril, pero un
document familiar confirma el dia 20 d'agost.
Fou al carrer de la Muralla, un vial que en
aquests anys només estava edificar per la
banda sud on hi havia hagut el mur del clos
medieval ja que encara concinuava en fase de
poblar-se l'alrre costat on es cultivaven diverses hortes abundosos d'aigua. Vivía prop de la
casa d'Abdó Terrades, el forjador del primer
partit república e.spanyol, casa que posteriorment va adquirir Juan Tutau.

Era fill d'una familia benestant arrelada
de molrs anys a aquesta població. El cognom
Tutau prncedcix d'un antic llinatge de temps
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del rei Jaume I. El segon cognom Vergés és
escrit Bergés en algunes escriptures notariais.
El seu avi Josep Antoni Tutau i Flaquer i el
seu pare Josep Joan Antoni Tubau i Albareda
es dedicaven al comer? encara que a la matrícula industrial i comercial de l'Ajuntament
de Figueres no figuren com a contribuents
mercantiís per cap concepte. La familia Albareda-Vergés va teñir set filis: Joan, Felip,
Josep, Frederic, Ferran, Daniel i Serafina.
El 1850 el seu pare va ser el comprador de
la casa de propietat municipal destinada al
fom del comú que estava situada ais carrers del
Fom Baix i de Peralada. Se li va adjudicar per
subhasta pública per 19.000 rals de bilió i amb
ella va arrodonír una altra finca de la seva propietat que llindava amb la del comú, a la cantonada deis dos esmentats carrers. També disposava d'una casa al carrer del Fom Nou, on
anaren a viure, i d'una a la plaga de l'Ajuntament amb un cens que va redimir el 1872.
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Joan Tutau va realitiar estudis a
Perpinyá. A Tinstitut de segon ensenyament de Figueres no consta la seva
presencia. Encara molt jove es va dedicar al córner^ i va viatjar per Espanya,
Francia i Anglaterra on es va especialitzar en afers financers. El maig de Í854
figurava el primer a la llista de contribuents pels conceptes de territorial i
córner^ de Figueres.
El polític
De jove es va sentir atret per la
política. Probablement fon pcl fet de
viure al mateix cárter que Abdó Terrades i Marti Carié, els dos iniciadors deis
moviments republicans figuerencs. Ja el
1847 va pagar el cost d'uns foUetons de
propaganda republicana escrits per
Marti Carié, pero el sen primer acte
polític públic va ser amb moriu de la
participació a les eleccions municipals
del mes d'octubre de 1854 en les quals
van triomfar els republicans que van
elegir a Abdó Terrades per a primer
alcalde i Joan Tutau per a segon, carree
del qual toren rellevats el 25 de juliol de
l'any següent per un escrit del Capita
General motivat per un aldaruU que va
haver-hi al Saló de la Placeta (avui nou
edifici del Museu de l'Emporda), en protestar peí resultar d'unes eleccions de la
Milicia Nacional per considerar que els
carrees estaven préviament donats i en
el transcurs del qual un regidor va resultar ferit. El govemador civil va fer responsable deis fets a l'alcalde i Abdó
Terrades fou confinar uns dies a SevillaVa retomar a Figueres, pero uns mesos
després fou de nou detingut i portat a
Medina Sidónía (Cadis) on va morir l'l
de maig de 1856. Tutau vau exiliar-se a
Franga, pero va tornar poc després a
Figueres. A partir d'aquest moment va
entrar mes activament a la política.
El mes de gener de 1856 fou elegir
viceptesident de la primera junta directiva del Casino Menestral Figuerenc i el
juliol del mateix any Tutau va cooperar
en un moviment revolucionari al qual
es van unir altres grups de la comarca
que van prendre part al combat de Llers
que fou l'únic poblé que no va estar
sotmés inicialment per les forces militars del castell de Figueres. En haver fracassat la revolca, després de resistir quatre hores l'escomesa de l'exércit, Tutau
juntament amb Carié, Monturiol,
Tutau, Matas i els germans Sunyer Cap-

devila novament bagué de fugir a Perpinyá on van residir a la fonda Fabrach.
Acollits a un indult els seus amics van
tomar a Figueres al cap de poc temps.
Joan Tutau va fer viatges a París i a
Londres on va estar una temporada
dedicat a activitats comerciáis. Va tornar a Figueres el 1858 i va domiciliarse al carrer de Vilafant, en una casa
propietat de Tescriptor Sebastia Trullol, encara que tenia establerta la seva
casa comercial a Barcelona. Segurament per aquest motiu no figura empadronar a Figueres. Allá va teñir una
descacada actuació política dintre del
parcit república i va ingressar a la Milicia Nacional on va obtenir la graduad o de comandanc.
Home molt intel-ligent va destacar
dincre del partit república barceloní,
especialmenr en qüestions economiques. D'espetic Iliberal tenia grans dots
d'eloqüéncia i les seves idees polítiques
eren afines a Pi í Margall.
El 1862 va fer un altre viatge a
Anglaterra amb el socialista Ferran
Garrido, per tal de conéixer el funcionamenc de la cooperativa Rochdale.
El 1864 fou un deis fundadors i
redactors de Y Almanaque demucrático que
era oposat a VAlmanaque Literario una
edició oficial de l'Ateneu Cátala. En
aquella publicado coMaboraven Narcís
Monturiol, Josep M. Torres, Sunyer i
Capdevila, J.A. Clavé, Anconi Altadill,
J. Foulon, M. Sans i J. Roca. Era una
revista d'idees avan^ades tant en materia
religiosa com en política i social, cosa
que va fomentar la indignació de determinats sectors i va motivar la seva prohibició. Entre els arricies signats per Tutau
destaquen un escudi de les primares associacions cooperativisces angleses i un
alcre sobre les associacions obreres.
Aquella desaurorització de l'almanac democrátic va impulsar la publicació el 5 de mar^ de 1864 del maniíesc
titulat Los autores del AÍ7nana£ju£ Democrático a sus conciudadanos en el qual
afirmaven que els democrates eren cíucadans conscients deis seus deures, que
avorrien la cirania, que despredaven els
,seus calumniadors i que en un régim de
tolerancia estaven disposacs a caminar
cap a la solució deis dos problemes capirals: el primer, l'escabliment de totes les
Ilibertats i el segon, el desenvolupament
complet de l'individu en la Humanitat.
N o v a m e n t c o m p r o m é s en una
altra conspiració el mar^ de 1867 va
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fugir altra volta a Perpinyá on va residir una temporada, encara que va fer
diversos viatges d'incognit a Barcelona.
Tutau no va tornar Uiurement fins
el mes de maig de 1868 en el moment
d'abandonar Espanya la reina Isabel 11.
En triomfar peí mes de setembre la
Revolució i crear-se el Parcit República
Federal, Joan Tutau fou elegit vicepresident de la Junta Revolucionaria de
Barcelona i es va posar en contacte
amb l'Ajuntament de Figueres per tal
de prendre l'acord de proclamar la
sobirania de la nació i la destitució
d'lsabcl de Borbó del tron d'Espanya.
El diumenge 29 de novembre del
mateix 1868 va teñir Uoc a Figueres una
grandiosa festa popular republicana en
la qual escaven presencs representants
de cínquanta-vuit municipis de I'Alt
Empordá. La manifestació va ser presidida per Joan Tucau, Joan Macas i Marcí
Carié i la seva finalícac era patentitiar
l'esperit federal de l'Emporda i exposar
el seu desacord per la inclusió d'alguns
democrates al manífest que demanava la
unió de toes els Iliberals. L'acte es va iniciar a la una de la tarda al carrer del Joc
de la Pilota, avui carrer Ampia, i a continuació la comitiva va recorrer vint-iun carrers de la vila. Portaven banderes
i pancartes amb la inscripció «Abajo las
quintas» i un manífest en aquest sencit
avalat per 3.000 persones. Es calcula
que bi havia vuitanta senyeres. En passar per davanr la casa on havia viscut
A b d ó Terrades, T u t a u va llegir un
manifest en el qual deia: «Ciudadanos:
descubramos nuestras cabezas delante de la
casa donde vivia el patriarca de la democracia española; triburemos asi' un homenage
de respeto y admiración hacia el que fué
nuestro MaeslTO ;y que su ejemplo nos sirva
de guia para conseguir el triunfo de la
República Federal». Arribats a la pla^a de
TAjuntament es van fer diverses disserCacions i l'acte va ser tancat per Joan
Tutau com a president i portador de la
bandera del Centre Federalista de Barcelona amb un discurs en qué condensar
les tendéncies de la democracia. Entre
altres afirmacions va dlr que «hoy sí que
podemos manifestar con la frente erguida y
el ánimo levantado, en este país, ante
España, ante el mun¿ío entero que aquí, en
esta comarca, ciomina sobre todo la idea
republicana». Es van cantar la marsellesa
i l'bimne de Riego.
Una vegada destronada la reina Isabel II es van convocar eleccions per a
41 1621

diputats a Corts Constituients. El gener
de 1869 Tutau va resultar elegit per
dues circumscripcions, la de Barcelona i
la de Girona, havcnt donac preferencia
a aquesta última, o n va aconseguir
16.024 vots. A la reunió constitutiva de
Madrid l'll de febrer d'aquest mateix
any els diputats van decidir-se, per 214
vots a favor i per 71 en contra, per una
monarquia basada en la vüluntat de la
nació i que portaria la instauració d'una
nova dinastía en la persona del rei
Amadeu de Savoia. En aqüestes corts
Joan Tutau va ser un entusiasta defensor
de l'ideal federalista i deis interessos de
Catalunya. El 22 de mar^ de 1869 va
presentar peticions sobre l'abolició de
les lleves militars, l'impost personal,
l'establiment del matrimoni civil i la llibertat de cuites. Tutau tambe va ser un
deis signants del Pacte de Tortosa el
mes de maig de 1869 per tal de sentar
les bases d'una futura república federal.
El 8 d'agost del mateix any van
venir a Figueres els dos diputats per la
circumscripció Joan Tutau i Francesc
Sunyer i Capdevila i van participar en
una reunió pública al Teatre municipal,
la qual va ser considerada il-lega! peí
govemador militar del Cástell. Fou un
preludi de la revolta federal del mes
d'üctubre contra la nova Constitució
considerada massa centralista i monárquica. A la comarca emporadanesa la
insurrecció va ser digirida per Sunyer i
Capdevila que va agrupar a tres mil
homes pero que va acabar dispersant-se.
El 18 de marg de 1870 Joan Tutau
va ser elegit membre del Director de la
Constitució de l'Assemblea Republicana Fedetai en representació de la provincia de Girona.
El Ministre
El 16 de novembre de 1870 Amadeo de Savoia fou designar rei d'Espanya, soberanía que va iniciar el 2 de
gener de 1871. A les eleccions legislatives del mes de mar^ de 1871 i a les del
mes de setembre de 1872 Turau fou
elegit altra vegada diputat.
El dia 11 de febrer de 1873 va
a b d i c a r d ' A m a d e u de Savoia i el
mateix dia es va proclamar la Primera
República per 258 vots contta 32, i fou
elegit president Estanislao Figueres. El
dia 21 Tutau va teñir dues brillants
intervencions parlamentáries soMicitanc mesures urgents per l'adquisició
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d'armes davant el perill d'un imminent
nou aixecament carlista i la perllongació del ferrocarril de Girona a Figueres
que estava entretinguda. Ambdues propostes foren acceptades.
Tres dies després d'aquesta interv e n c i ó , el dia 24, J o a n T u t a u fou
nomenat ministre d'Hisenda amb 169
vots deis diputats presents. El president
Figueres va tenir-ne 231. El periódic
república figuerenc El Ampurdanés va
donar la noticia de forma esquemática
reproduint la informació del diari El
Independiente.
Els pobles de la c o m a r c a van
enviar-li telegrames de felicitació.
Tutau va contestar a la de l'Ajuntament de Figueres dient que «la felicitación de Figueres será la única satisfacción
que debo a mí cargo. Doy gracias al alcalde por los términos benévolos que emplea
y saludo a todo el pueblo de Figueres».
L'opinió genetal era que aquell
govem tindria moltes dificultats ja que
els republicans es mostraven dividits. En
arribar al ministeri Tutau va estar a
punt de dimitir immediatament de possessionar-se de la cartera, en veure el
greu estat deficitari de la hisenda del
país i les arques publiques buides encara
que hi bavia un gran curs de monedes
de plata i or per tot el país. Va intentar
de bon comen^ament sanejar l'administració pública i va reduir al dotze per
cent l'interés deis títols de deute flotant
que era una cárrega molt perillosa per
l'Estat i amb el qual alleugeria la pessima situació financera. Igualment va
suprimir la Caixa de Diposits i va acabar
amb els honorosos Iliurements en descobert sobre les províncies i paísos estrangers i va imposar diverses economies.
També va exposar les greus circumstáncies economiques que atravessava el país depauperar per les guerres
constants i el problema que representaven les dificultats de millorar el mercat
exterior de les mercaderies espanyoles
per manca de mitjans de rransport, per
la qual cosa era necessari la perllongació del ferrocarril fins la frontera. Igualment va establir negociacíons amb una
delegació nord-americana per obtenir
un gran empréstit que peimetés fomentar la riquesa pública i abolir l'esclavitud de Tilla de Cuba.
Va signar la convocatoria a Corts
Constituents del 4 de mar^ en la qual va
discutir-se el seu projecte de Uei que
declarava propietat de la Nació tots els

béns destinats a l'ús i servei de la reialesa. Finalment, va presentar un pía per
l'emissió peí Banc d'Espanya de paper
moneda de circulació forzosa per valor
de dos mil milions de rals, pero en veure
l'actitud contraria de la majoria deis
diputats la va retirar. Aquesta emissió es
va fer en el següent segon ministeri
d ' H i s e n d a , la qual cosa demostra
l'encert de la proposta de Tutau.
En aquesta época l'Estat va procedir a la venda de mines de Riotinto per
94 milions de pessetes a la casa Matbenson i Cia. de Londres, en alianza
amb el Detusche N a t i o n a l Bank de
B r e m e n i la Casa R o s t h c h i l d de
Franga. Unes mines de ferrocupríferes
que produíen quasi la totalitat de la
producció de l'or nacional.
En compliment de la proposta de
manca d'armament, el mes d'abril de
1873 Joan Tutau va fer repartir 1.200
armes ais pobles de la comarca empordanesa per defensar-se de possibles
atacs carlins.
En referencia a la perllongació del
ferrocarril fins la frontera era una obra
que Joan Tutau considerava primordial
per la sorcida deis productes espanyols
envers Europa. El polític aconseguí que
fos concedida al Govem la facultat de
destinar una subvenció a la línia ferria
de Girona a la frontera. Es tractava
d'assegurar la immediata execució d'una
obra d'interés general, paralitzada feia
vuit anys, i de donar, sense risc de nous
sacrificis i a carree de l'Estat, la justíssima
satisfacció de les aspiracions de les províncies del nord-est, incomunicades fins
llavors, per l'exportació del mercat natural de Uurs productes. La no-execució
d'aquest tram final causava un immens
perjudici i minvava el prestigi d'Espanya,
ja que estava a punt d'acabar-se, per
l'altra banda del Pirineu, la part que
tocava a Franga de la línia internacional
convinguda entre ambdues nacions.
El ferrocarril havia arribat a Girona
el 1862. La seva continu'ítat envers
Figueres havia estat inicialment aprovada
per una Uei del 15 de juliolde 1857 encara que la concessió no fou fins el 27 de
juliol de 1863. Aqüestes obres es varen
anar reaUtzant amb gran parsimonia i les
va afectar la crisi del 1866, en la qual
l'Estat es va trobar sense possibilitats de
complir les seves obligacions o perqué no
disposava de diners per pagar les obres.
Cinc anys mes tard es van tomar a reemprendre, pero aleshores van sorgir dificul-
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tats entre les empreses concessionáries i
fou l'assemblea nacional que en sessió del
22 de mar^ de 1873, quan Tutau era
ministre, quan s'aprova una Uei per la
qual es facilitava al govem a autoritiar la
subrogació de les conccssíons de la línia
entre Girona i Figueres i Figueres i la
frontera a ía personalitat jurídica que oferís les garanties que exigien les liéis i es
va fixar un cennini de tres anys per conclüure tota línia de Girona a la frontera.
La Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Franca va complir el tennini fitxat i
el fenocarril va arribar a Figueres el 28
d'octubre de 1877 i a la frontera el 20 de
gener de l'any següent.
El 10 de juny de 1873 va dimitir el
president de la República Estanislau
Figueres. El dia següent Francesc Pi i
Margall fou elegit nou president i va
exclüure Joan Tutau del ministeri en un
gabinet en el qual no hi havia cap
cátala, excepte el president. Tot i aixo
Joan Tutau va guardar sempre fidelitat a
Pi i Margall i el 16 de desembre d'aquest
mateix any va publicar un manifest amb
Narcís Monturiol i Sunyer Capdevila,
entre d'altres, sobre la necessitat que el
govem república mantingués l'ordre en
uns moments considerats difíciis i feien
esment deis errors comesos especialment per les divisions del partir república. La Primera República va durar
fins el 2 de gener de 1874. Havia tingut
quatre presidents en onze mesos.
A m b la s e g ü e n t r e s t a u r a c i ó
monárquica Joan Tutau va seguir adscrit al r c p u b l i c a n i s m e federal. Va
col-laborar el 1877 en El libro del ciudadano. El 20 d'abril de 1879 va teñir lloc
al T e a t r e Tívoli de Barcelona una
assamblea del partit federal en la qual
T u t a u va llegir un missatge de Pi i
Margall demanant la unió democrática. El 1881 encara era considerar un
deis principáis dirigents del partlc federal figuercnc i el 2 de maig de Í883 va
signar un projecte de constitució de
l'Estat C á t a l a dins de la Federació
Espanyola, pero poc a poc s'aníi allunyant de la política per dedicar-se especiáis a les seves empreses mercantils.
L'agrónom
A partir de la desaparició del régim
república Joan Tutau va incrementar
l'activitat deis negocis familiars i deis
seus estudts cconomics. Va publicar Un
análisis sobre problemes de hacienda y

El mas Tutau
de Figueres.

especialmente de impuesios ( 1 8 8 1 ) ,
Memoria sobre el estado de la agricultura
en la región del Ampitrdan (1887) i Las
pequeñas industrias (1889).
El 1877 va comprar al matrimoni
Manuel Catalán de Ocón i de Corral i
Loreto de Gaiola i de Casanoves el mas
Ferrer de Figueres, després dic mas
Tutau. El preu fou de setanta mil pessetes i era una propietat de dinou finques
rústegues amb una superficie de vuitanta-dues vessanes de terres grasses que
abarcava una bona part del pía de Sant
Pau, des del capdavall del carrer Nou
fins la carretera ral i la de Santa Llogaia. Disposava d'un pou artesa amb
una font d'aigua rovellada, que brollava
d'un marge deis camps de conreu al costat del mas. A q u e s t a font s'bavia
estroncat, pero el 1898 fou reparada i
va tornar a rajar. Va desaparéixer del
tot en construir-se la nova travessia de
la carretera nacional II, actual ronda de
Barcelona, entre el 1942 i 1950, ja que
el Ministeri d'Obres Publiques no va
voler que es conserves la font a la nova
cuneta formada. La propietat, a mes de
la casa pairal, la formaven diversos
camps: del Horer, de l'hort, del noguer,
del pou, deis cirerers, de l'oratori, del
mas, de Sant Pau, del rec del Mal Pas,
del rec Sussana, les closes cremada, del
bosc i gran i dues oliveres.
El mateix any va comprar a Ignasi
Sans i Roca dotze vessanes mes de térra
en aquell indret i posteriorment d'altres,
arribant a teñir tota la propietat una
superficie de quaranta-sis hectarees.
El pcrit agronom Joan Papell escrivia el 1891 que el jardí mes notable de
la ciutat de Figueres per extensió i
varietat era el mas Tutau "tanio por lo
referente a jardinería, como por la <^an
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variedad de árboles frutales, de adorrio y
arbustos que contiene: tiene fama este
aiadero por la gran variedad que contiene...» Hi havia un hi\'ernacle per les
plantes delicades. Quant a arbres destacaven els baladres, tarongers, llimoners, llorers, cirereres, moreres i la gran
plantada de plátans al Uarg de tot el
camí d'entrada al mas.
Joan Tutau va posar en practica en
el mas els seus coneixements agrícoles i
en una guia urbana de Figueres del
1888 s'aconsellava visitar-lo com a
model d'explotació ramadera i de cultiu agrícola i per l'ús de la maquinaria
moderna i deis adobs.
Una altra col-laboració seva en el
camp de l'agricultura fou la participació en els estudis per importar peus de
ceps americans, per reviure la vinya
empordanesa arruinada, per l'aparició
de la fil-loxera.
El cultural
Amant de la cultura el 4 de febrer
de 1876 va deixar una Important donació cultural a l'lnstitut de segon ensenyament de Figueres, avui anomenat de
Ramón Muntaner, «a fi de compensar
les aiencions i dístincions rebudes de la
ciutat i peruant que de cap alvra manera
podria fer-ho millor que contríínunt a
fomentar la insirucció del país». El llegat
estava compost de 26 quadres a l'oli, 20
aquarel-les, 53 gravats, 44 fotografíes, 1
aiguafort, 41 guLxos, 1 tapís, 2 plats de
llautó de l'época d'Enric IV, 1 amfora,
1 sarcofeg i 1 tros de mosaic d'Empúries. Queda constituida una comissio
per la crcació i foment d'un museu, formada per diversos figuerencs els quals
van demanar a l'Ajuntament una sub43 162 3j

venció de 500 pessetes peí pagament
deis mares deis quadres. Igualment va
promoLirc la cessió en diposít de set
obres del Museu del Prado, encara existents al Museu de l'Empordá.
Aquesta donació fou el fonament
de! que avui és el Museu de l'Empordá
ja que va motivar que altres figuerencs
també oferissin mes quadres que en
conjunt van formar els fons de l'Escola
de Belles Arts de l'Institut a l'espera de
crear-se el museu, un projecte que va
tardar molts anys en ser realitat ja que
no fou fins el 1945 quan es va crear el
MuseLí de l'Empordá, instal-lat provisitínalment en aquell moment en unes
dependéncies d'aquest Institut.
Igualment, en el mateix any 1876
va regalar a aquesr centre diversos aparells de física i un are voltaic que va
motivar una interessant conferencia del
catedratic numerari de Física i Química
i Historia Natural i Higiene de l'institut, Joan M. Bofill, el qual va explicar
els seus efectes i va encendre l'arc voltaic sota l'admiració de tots els alumnes. S'assegura que aquest íou el primer
are voltaic que hi hagué a Espanya,
encara que cal considerar-lo en el sentir
cultural ja que Barcelona en disposava
per renllumenar públic des del 1873.
Va presidir l'Ateneo Barcelonés en
el qual va donar diverses conferencies i
una d'elles va ser una analisi de la crisí
del capitalisme, en considerar-lo un
producte de la superproducció i de la
Uuita entre el capital i el treball. Igualment va redactar un tractat sobre La
crisis monetarias, bursátiles, mercantiles e
industríales on donava rescimoni deis
seus grans coneixements financers.
Al certamen cicntífic-literari celebrat a Figueres el 4 de maig de 1888 va
obtenir el premi oferrat per Josep Baró i
Sureda sobre un tema per aixecar l'agricultura empordanesa a causa de la pérdua de les vinyes, la poca produccíó de
les üliveres i el baix preu deis cereals.
L'esportista
Joan Tutau era també un sportman,
paraula que era una expressíó habitual
al seü temps. Una versió directa d'un
deis promotors del ciclisme figuerenc
diu que els T u t a u foren els primers
figuerencs que varen tenír bicicleta i
que corrien amb elles pels caminois del
mas. El ciclisme es va prodigar a Figueres el 1889 en fundar-se el Veloz Club
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Grup £Í'íiíi(?Tm(!í; lit; l'Jnsiúiii de Fígiieres amb els aparells de física i química regalats per Tutau.
Figueres que va organitzar les primeres
curses per les Fires de la Santa Creu del
1890. Aquesta aficio a l'esport a les
dues redes la va transmetre al seu nét
que fou un apassionat del motorisme.
L'empresari
Com a empresari ton director de la
Societac Catalana General de Crédit i
director gerent del Ferrocarril de Carínyena a Saragossa, que era una línia de via
estreta que es va ampliar en ser adquirida
per l'empresa Central de Aragón.
La seva capacitar económica debía
ser molt important ja que en el 1877,
quan va comprar el mas Ferrer amb les
vuitanta-dues vessanes de térra i per les
quals va pagar setanta mil pessetes,
també va disposar la legítima per la seva
filia soltera Julia de cent mil pessetes.
Joan Tutau í Vergés es va casar
amb Serafina de González i van ceñir
cinc filis; Serafina, Eugenia, Dolors,
Julia i Josep. Va fer hereu universal al
seu únic íill varó que va ser metge. La
seva filia Serafina es va casar amb Lluís
de Pagés i de Puig, una acomodada
familia de Vilatenim, un germá del
qual fou el poeta Anicet de Pagés.
Va morir a les dues de la tarda del
dia 13 de juliol de 1893 mentre estava
estiuejant al seu mas de Figueres. El
periódic figuerenc El Ampurdanés va
dedicar-li la primera página, encara que
sense fer-ne cap biografía. Deia que el
partit república federal espanyol havia
perdut un deis mes antics i conscients
capdavanters i la societat un deis membres de major utilitat. Destacava el seu
carácter afable, el seu bon cor i l'honra-

desa acrisolada que li havien captar la
simpatía de totes les classes socials.
El seu nét josep Tutau i Estruch es
va casar amb Sara Jordá i Guanter, filia
de Tomás Jordá i Genover, que havia
estat alcalde de Figueres els anys 1904 i
1905 i que havia reunir els dos importants llinatges deis Jordá i deis Genover, deis mes ríes de Figueres. A m b
aquest casament Josep Tutau va passar
a residir a la casa d'aquesta nissaga a ia
Rambla. Aquest matrimoni va teñir un
fill, Joan, mort prematurament ais vinti-dos anys, i una noia, María Rosa, que
encara resideix a l'esmentada casa pairal deis Jordá-Genover.
L'any 1996 l'Ajuntament de Figueres li va dedicar una pla^a a l'espai central format entre els carrers de Llangá,
del rec Amau i de Cadaqués.
Josep M. Bernils i Mach és Cronista
Oficial de la ciiitat de Figueres.
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