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L’assassinat de 
l’exbatlle Farró vist per 
la premsa gironina
Ara fa 130 anys de la seva mort violenta, al número 9
del carrer dels Ciutadans, a ple dia

Text > Joan BarBarà, estudiós de la cultura
Fotos > arXiu Joan BarBarà

L’any 1889 a Girona s’edita-
ven dos diaris: La Nueva 
Lucha (monàrquic i libe-
ral), vinculat a l’ideari que 

defensava el Partit Liberal Fusionista 
(PLF), i el Diario de Gerona de Avisos 
y Noticias, de caire catalanista. El 31 
d’octubre de 1889 varen publicar una 
notícia que va sotragar la ciutat. Nar-
cís Farró, exbatlle de Girona, havia es-
tat assassinat el dia abans, a ple dia, al 
carrer dels Ciutadans.
 Ambdós periòdics, editats en caste-
llà, eren dos mitjans molt novells. La 
Nueva Lucha, que havia iniciat la seva 
activitat tot just dos anys abans, era di-
rigit per Macià Bonaplata. A les seves 
pàgines prioritzava la informació que 
es coïa a Madrid, particularment al 
voltant del govern i, subsidiàriament, 
portava alguna notícia internacional 
i de Barcelona. La informació local 

sovint era una anècdota a les seves 
pàgines, atès que l’existència del diari 
responia essencialment als interessos 
del PLF, liderat a l’Estat per Práxedes 
Mateo Sagasta.
 El Diario de Gerona de Avisos y No-
ticias, que havia estat fundat aquell 
mateix any per Rafael Masó i Pagès, 
era un mitjà de tendència catalanista, 
proper als plantejaments de la Lliga 
Regionalista. Donava molta impor-
tància a la informació local, encara 
que també publicava notícies nacio-
nals i internacionals, principalment 
de caire polític.

La Nueva Lucha esmentava el crim
El diari liberal va recollir la notícia de 
l’assassinat de Narcís Farró en l’edició 
del dia 31 d’octubre, a la pàgina 3, dins 
la secció «Noticias y avisos». Aquesta 
informació va ser la més extensa de la 

secció, però sortí barrejada amb al-
tres notícies, com ara la creació de dos 
nous municipis a Cuba, les mossega-
des d’un gos a diverses persones a la 
zona del carrer de Santa Eugènia i la 
plaça del Carril, el temps a Puigcerdà 
o una cursa de «velocípedos» que es 
preparava a la Devesa per al 3 de no-
vembre.
 Sense adjudicar-li cap titular espe-
cial, La Nueva Lucha tractà l’assassi-
nat de Narcís Farró com un succés més 
i com si el finat fos un ciutadà qualse-
vol. S’esmenta el nom de la víctima, 
però es nota que el redactor no sap qui 
és, atès que defineix el difunt com «el 
vecino de Puente Mayor señor Farró».
El rotatiu relata que l’homicidi es va 
perpetrar a les 11 del matí davant del 
número 9 del carrer dels Ciutadans 
(actual seu de l’alberg de joventut Cer-
verí de Girona).
 El periodista que es va desplaçar 
fins al lloc del crim fa una reconstruc-
ció força acurada de com varen anar 
els fets i suposa que l’assassí va dispa-
rar a la víctima, amb una arma de foc, 
des de l’actual edifici de la Cambra de 
la Propietat, que aleshores estava en 
obres, i que posteriorment va fugir, a 
través del carrer de l’Arc cap a les Fer-
reries Velles i es va fer escàpol entre-
mig de la gent.

història

>> El número 9 del carrer dels Ciutadans, on 
es va produir el crim.
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El Diario de Gerona descartava el 
crim polític
El Diario de Gerona també va inserir 
la notícia a les pàgines interiors, però 
li va donar molta més importància. En 
primer lloc, li va adjudicar un titular: 
«El suceso de ayer», i en segon lloc, li va 
donar molt més relleu, desenvolupant 
la informació a les pàgines 5 i 6.
 Llegint la notícia que va publicar 
el diari, ens assabentem, en primera 
instància, que la víctima era «el rico 
y conocido propietario de esta ciudad 
don Narciso Farró» i, més endavant, 
confirmem que «Don Narciso Farró y 
Albert había sido alcalde de esta ciu-
dad en la época republicana».
 El Diario de Gerona dona detalls 
aportats per alguns testimonis del pri-
mer moment: «Hallábase el cadáver 
boca arriba, con la cabeza en direc-
ción a la Plaça de l’Oli, sobre un gran 
charco de sangre; entre las piernas se 
le había quedado un bastón de caya-
do que usaba siempre el difunto y a su 
lado se veía el sombrero que rodó con 
la caída».
 Estant el cas sub iudice, el rotatiu no 
gosa donar cap tesi taxativa, però sí 
que s’atreveix a descartar que la mort 
sigui un suïcidi i dona a entendre que 
no es tracta de cap crim polític quan 
afirma: «Hacía ya tres horas que el ca-
dáver había sido retirado, cuando aún 
se comentaba el acontecimiento en los 
numerosos grupos que allí se habían 

formado, y no faltaba quien quería re-
lacionarlo con asuntos particulares o 
judiciales del difunto, atribuyéndolo a 
una miserable venganza». El diari del 
carrer de les Ballesteries destaca el fet 
que el crim hagués tingut lloc en ple-
nes festes de Sant Narcís i finalitza la 
peça dient: «El suceso constituirá la 
nota negra de estas ferias y no dejará 
de ser un borrón para nuestra ciudad».

Els dies següents
Malgrat que sembla que la mort vio-
lenta de Narcís Farró podia donar molt 
de si informativament parlant, el fet és 
que va desaparèixer l’endemà mateix 
de les pàgines dels dos periòdics gi-
ronins i no és fins al 24 de novembre 
de 1889 que La Nueva Lucha en torna 
a parlar.
 La informació, que també surt bar-
rejada en la seva secció de «Noticias y 
avisos», es refereix a un dels plets que 
Narcís Farró tenia oberts. El rotatiu, a 
la pàgina 2, deia: «El señor juez de ins-
trucción de esta ciudad cita a los here-
deros de Narciso Farró y Albert, vecino 
que fue de esta ciudad, para que dentro 
del término de 30 días comparezcan si 
quieren, en dicho juzgado, al objeto de 
continuar una querella seguida por el 
citado señor Farró contra Miguel Vidal 
y Llumbart». Mn. Miquel Vidal era el 
rector d’Orriols.
 El mateix diari, el 9 de març de 1888, 
ja havia publicat una provisió judicial 

per la qual donava la raó a Narcís Farró 
en un plet que havia mantingut amb 
Ramon Roure.

Qui va matar Narcís Farró?
Arran d’un anunci judicial publicat en 
el Diario de Gerona del 15 de juliol de 
1890, ens assabentem que el jutge En-
rique Roig Barreros, que és el magistrat 
que es feu càrrec del cas Farró, inculpà 
de l’homicidi el veí de Sarrià Joaquim 
Duran. En l’edicte publicat pel Diario 
de Gerona, el jutge cridava a declarar 
qualsevol testimoni que pogués apor-
tar llum a la causa.

L’acusat va morir a la presó
El Diario de Gerona, a la pàgina 5 de 
l’edició del 23 d’octubre de 1890, pu-
blicava la comunicació següent: «Ayer 
falleció repentinamente en la cárcel 
de esta ciudad el preso Joaquín Duran 
y Torrós, procesado en méritos de la 
causa sobre asesinato de don Narciso 
Farró, cuya vista ante el Tribunal del 
Jurado debía tener lugar el día primero 
de diciembre próximo. R. I. P.».

Qui era Narcís Farró i Albert?
Narcís Farró va néixer el 13 de març 
de 1826 a Sarrià, on va passar la seva 
infància. Ja d’adult, va fixar la seva re-
sidència al Pont Major, aleshores mu-
nicipi de Sant Daniel, on va viure pràc-
ticament tota la seva vida. Es va casar 
als quaranta-dos anys amb una cosi-

>> L’assassí va fugir pel carrer de l’Arc.
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na, fet que comportà que abans de les 
noces la parella hagués d’aconseguir 
una dispensa eclesiàstica. El matrimo-
ni no va tenir fills. 
 La doctora Raimonda Coll, que s’ha 
dedicat a estudiar a fons la nissaga 
Farró i la seva vinculació amb el poble 
de Sarrià de Ter, deia, en el número 
101 de la revista Parlem de Sarrià, pu-
blicada el mes de desembre de 2018, 
que Narcís Farró era oncle del pintor 
Pere Farró Llorella i de la seva ger-
mana Francesca, una bibliotecària de 
referència a Barcelona, formada per la 
Mancomunitat.
 També tenia vinculacions familiars 
amb Rosa Auguet i Farró (esposa de 
Carles Rahola). Poc després que Nar-
cís Farró deixés l’alcaldia de Girona, 
un parent seu, Pere Farró i Sala, va ser 
nomenat batlle de Sarrià.
 L’avi de Narcís Farró era Boi Farró, 
més conegut com a Baudiliu Farró. 
És recordat per haver demanat auxili 
durant el setge de 1809. Fou alcalde de 
Sarrià de Ter en uns moments molt di-
fícils i col·laborà de forma molt activa 
en la construcció del temple de Nostra 
Senyora de la Misericòrdia, la princi-
pal església del municipi.

Josep Clara, el biògraf de referència
L’any 2017, l’Ajuntament va publicar el 
llibre Alcaldes de Girona (1868-1874), 
en què l’investigador i titular d’his-
tòria contemporània de la Universitat 
de Girona Josep Clara i Resplandis fa 
un aplec biogràfic dels sis batlles que 
varen dirigir la ciutat en l’anomenat 
sexenni democràtic.  
 Un dels biografiats és Narcís Farró, de 
qui el professor Clara fa una semblança 
personal/familiar, econòmica i política 
molt exhaustiva i rigorosa, tal com ens 
té acostumats en els seus treballs.

 Josep Clara aporta moltes dades so-
bre el personatge i, pel que fa al crim, 
confirma que l’assassí va disparar amb 
una pistola que va aparèixer al cap de 
poques hores abandonada darrere la 
porta d’una botiga propera.
 Entre moltes altres coses, en el seu 
estudi, l’erudit investigador ens revela 
el fet que l’acusat, Joaquim Duran i Tur- 
rós, era el besavi matern de l’historia-
dor Santiago Sobrequés i Vidal.
 Pel que fa al mòbil del delicte, l’his-
toriador gironí explica que «l’enemis-
tat de Duran amb Farró derivava d’un 
plet que guanyà el segon i que repre-
sentava haver-li de pagar una quanti-
tat respectable de diners».
 En el llibre publicat per l’Ajuntament 
de Girona, l’autor reprodueix el text de 
la sentència dictada per l’Audiència de 
Barcelona el 18 d’octubre de 1889.

Un home de negocis
Si fem cas del que diuen els censos 
publicats, veurem que a Narcís Farró 
se’l considera un propietari, però el 
cert és que, a banda de tenir una bona 
posició econòmica, era un home em-
prenedor i especialment dotat per als 
negocis.
 En el llibre sobre els alcaldes del se-
xenni democràtic, Josep Clara relata 
amb molt detall la vessant financera 
d’aquest personatge. Ens informa que 
Narcís Farró havia fet de prestamista 
(deixava diners al 6 % d’interès) i que 
tenia un negoci, amb seus obertes 
durant algun temps a Girona i Bar-
celona, relacionat amb l’exèrcit i, més 
concretament, amb el servei militar. 
És a dir, que a canvi del pagament 
d’una certa quantitat de diners, ges-
tionava la redempció o substitució de 
la incorporació a files.
 Com a propietari, podem dir que 
tenia diverses finques al Pont Major, 
Sant Dalmai, Girona, Cruïlles... Un 

altre sector en el qual Narcís Farró va 
invertir diners va ser la indústria. 
 Josep Clara diu que Narcís Farró era 
soci de la foneria Planas i Cia., que es 
dedicava a la construcció de màquines 
i material elèctric. També participa-
va en una altra indústria del ram del 
metall anomenada Gallart i Compa- 
nyia. El 1878, constava com a propietari 
d’una mina de plom a Sant Pere d’Osor.
Assumpció Vila explica, en un extens 
article sobre la fàbrica del Terri pu-
blicat a les revistes Parlem de Sarrià 
(79/2011) i Portaveu (33/2012), de Sant 
Julià de Ramis, que el 1883 Narcís 
Farró era sotsarrendatari del molí fari-
ner que hi havia al començament de la 
Costa Roja.

Problemes amb la justícia
Tota aquesta activitat econòmica que 
portava Narcís Farró li va dur alguns 
problemes amb la justícia, de manera 
que es va haver d’enfrontar en dife-
rents plets amb propietaris, indus-

>> La Nueva Lucha va donar la notícia 
barrejada amb d’altres.

>> «El suceso de ayer» va ser el titular del Diario de Gerona.

>> Capçalera del Diario de Gerona
de Avisos y Noticias.
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trials i prestamistes diversos, alguns 
promoguts per ell mateix i d’altres 
sent l’imputat.
 A banda del conflicte amb Josep 
Duran, que va acabar amb la mort de 
Narcís Farró, hi hagué un altre afer 
greu en què es va veure implicat, el 
1875, acusat de participar en una fal-
sificació de dos-cents bitllets de 20 
francs francesos.
 Josep Clara explica que Narcís Far- 
ró va ser denunciat i engarjolat a 
França per aquest afer. Cal dir que 
al final del procés judicial l’empre-
sari sarrianenc va poder demostrar 
la seva innocència i finalment va ser 
absolt per un tribunal de Marsella.

Activitat política 
Narcís Farró era un home d’idees re-
publicanes i federals i participà d’una 
forma molt activa en la revolta de 
1869, tan activa que fins i tot finançà 
un grup armat. El professor Clara ex-
plica que «s’insurreccionà contra el 
govern de Madrid amb una quaran-
tena d’homes joves de Sarrià, el Pont 
Major i Girona».
 Quan l’11 de febrer de 1873 va abdi-
car Amadeu de Savoia i seguidament 
es va proclamar la Primera República 
Espanyola, Sebastià Ferrer, que ales-
hores era el governador civil de Gi-
rona, el va fer entrar a l’Ajuntament. 
Això era el 29 de febrer de 1873. Josep 
Clara apunta en el seu llibre que «ell 
era un dels homes que encarnaven la 
nova situació política, i la seva posi-
ció econòmica garantia una gestió 
moderada».

Breu període a l’Ajuntament
Inicialment, se li va assignar el pa-
per de número dos del consistori i, en 
conseqüència, va ser nomenat primer 
tinent d’alcalde. Aquesta circums- 
tància política va fer que, quan el 21 
d’abril de 1873 Joaquim Riera i Ber-
tran, el batlle de Girona més jove de la 
història (vint-i-cinc anys), va renun-
ciar al càrrec al·legant un canvi de 
residència per motius de salut, Nar-
cís Farró hagués d’assumir l’alcaldia. 

Un mandat molt curt
A finals del segle xix, presidir l’Ajun-
tament de Girona portava molts mal-
decaps i no era precisament una tas-
ca senzilla, engrescadora, ni agraïda 
(no es cobrava retribució). La corpo-
ració municipal havia de gestionar 

un pressupost molt minso que, ni 
de lluny, podia cobrir les necessitats 
reals de la població. Si a això hi afe-
gim el fet que el marge de maniobra 
polític que tenia el consistori era nul, 
comprendrem fàcilment que a Narcís 
Farró, un home que es movia molt 
millor en l’esfera privada que no pas 
en la pública, no li fes gaire il·lusió 
portar la vara d’alcalde. 
 Així que, tan bon punt va poder, 
el 29 de maig de 1873, tot just tren-

ta-nou dies després d’haver pres pos-
sessió de la presidència de la corpora-
ció municipal, va presentar una carta 
de renúncia al càrrec, al·legant, com 
el seu antecessor, un canvi de resi-
dència.
 El pas de Narcís Farró per la plaça 
del Vi fou molt fugaç. Encara avui 
forma part del podi d’alcaldes més 
efímers de la història de Girona jun-
tament amb Llorenç Busquets i Joan 
Ballesta i Molinas.

>> Saló de plens que va presidir Narcís Farró.

>> Antic molí de la Farga de Sant Julià de Ramis.


