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En Francesc Parés i Puig, descendent de colomencs, ha escrit un llibre-document sobre
el seu avantpassat Josep Maria Puig i Janer, alcalde que fou de Santa Coloma de Farners
la segona dècada del segle XX. N’ha fet un resum que transcrivim pel seu interès
històric local i per tal que, qui tingui més informació, la hi pugui transmetre. Centre
d’Estudis Selvatan

Un bon home colomenc cap a peus. Neix a Santa Coloma de Farners el nou de
desembre del 1.884.Fill gran de tretze germans i hereu de ‘’Can Gayris’’. L’any 1901
treu el títol de Batxiller, a Girona. Treballà durant gairebé vuit anys en el despatx d’un
jove advocat i Doctor en Dret, en Joan Ventosa i Calvell, com a passant, per treure la
certificació necessària per obtenir la nominació per part del Rei d’Espanya, Alfons XIII,
com a‘’Procurador d’Audiència’’ el sis de maig del 1.908 i seguint el seu mestre, es fa
membre de la Lliga benvingut par l’Enric Prat de la Riba.
Treballa fent una mica de tot a Santa Coloma: ven i lloga màquines d’escriure per
compte de la ‘’Casa Streiberger’’, corresponsal de subscripcions del Diari ‘’El Dia
Gráfico’’; ecuperador d’impagats per compte de ‘’Asociación Mercantil Española’’,
corresponsal de noticies del Diari ‘’Las Noticias’’i també com a ‘’Procurador
Causídico’’ a la seva ciutat.

Regidor i Alcalde de Santa Coloma de Farners del 1.910 fins al 1.920, en representació
de la Lliga Regionalista de Catalunya. A les Actes de les reunions que és feien a
l’Ajuntament, fa palesa la seva catalanitat i sentit democràtica que no acceptà ésser
nomenat alcalde pel Rei. La primera actuació seva, i segons consta el llibre d’actes de
l’Ajuntament de Santa Coloma, el primer de gener de l’any 1.910, sent el regidor
numero set ( que vol dir l’últim), diu:’’..........que manifesta su protesta por el
nombramiento

por

Real

Orden

del

Alcalde

Presidente

de

este

Ayuntamiento..........interpretado el común sentir de sus compañeros de Consistorio,
como son los regionalistas y los catalanistas, amantes de una Catalunya autónoma,
contribuyendo con ello al mayor esplendor del Estado..........’’, i finalment fa constar en
acta lo següent:’’........desea que la protesta no afectare a la persona designada por el

Gobierno, ya que le merece todos sus respetos, pero mantiene de toda su
disconformidad por el procedimiento...’’, acaba la seva dissertació dient:’’........en estas
tres concluciones: 1ª.-) por ser contrario a la voluntad del pueblo, representado en este
caso por la mayoria autonomista del Consistorio, 2ª.-). Por estar en contraposicion en
lo que dicha mayoria considera de máxima convivencia para el libre desarrollo del
municipio, 3ª.-), por estar firmemente convencido que el Gobierno no ha respetado la
libre elección del Presidente de este Ayuntamiento.
A l’Arxiu Històric de Santa Coloma de Farners, hem trobat cartes dirigides a en Josep
Maria Puig i Janer, de tots els caps de ‘’La Lliga’’, Ferran Agulló (secretari general),
Joan Ventosa i Calvell (Diputado a Cortes por Santa Coloma de Farners), Francesc
Cambó (President Accidental de la Lliga Regionalista el 10 d’agost del 1.915).

E primer de gener del 1918, el Consistori de Santa Coloma, sota Presidència del
Regidor de més edat, que és en Carles Villalonga Coromines, procedeix a elegir nou
Alcalde President d’aquest Consistori, però amb els vots de....’’después de depositar
todos los presentes sus papeletas en la urna preparada al efecto, se procedió por la
Presidencia a efectuar el escrutino dando el siguiente resultado. Don José Maria Puig
Janer siete votos i una papeleta en blanco. Proclamado al Sr.Puig, Alcalde Presidente
por haber obtenido mayoria absoluta de los votos de los Señores Concejales que
forman el Ayuntamiento...’’. Lo primer que diu des del seu càrrec és:’’........agradece la
distinción con la que acababan de honrarle, designándole para desempeñar la
Alcaldia, cargo que no habria aceptado de conferirsela por Real Orden........’’ i abans
de tancar la Sessió diu:’’....Terminó indicando que de acuerdo con los ideales por él
sustentados, imprimirá a todos sus actos el mejor espíritu de catalanidad, compatibles
con las funciones de su cargo, en relación al Gobierno y la Administración del
Estado....’’.

Però la seva activitat política estava arribant al final. El sis de desembre del 1.919 es
casa amb la Mercè Vila i Miserachs, filla d’un industrial important i pròsper de
Barcelona. Va ésser testimoni en Joan Ventosa i Calvell, diputat per Santa Coloma de
Farners a les Corts Generals a Madrid i Ministre de Proveïments (Abastos). Tindrà dos
fills: la Maria de Farners (en record de la Mare de Deu de Farners, que és venera a
l’Ermita del seu nom), i en Josep Maria.

Quan la Mercè sap que està prenyada de la Maria de Farners, li posa un ‘’ultimàtum’’,
perquè deixi la vida a Santa Coloma i abandoni la seva activitat política per dedicar-se
totalment a la seva professió de Procurador dels Tribunals. En la sessió ordinària del
vint i cinc de mars del 1.920, diu textualment: ‘’........finalmente el Sr.Presidente
manifesta, que siendo esta la última sesión ordinaria a la que debia concurrir, estimaba
un deber de cortesia el despedirse de sus compañeros de Consistorio, y agradecimiento
a todos ellos el concurso y atenciones con las que le han distinguido durante tiempo
que se le ha honrado con la Presidencia de la Corporación Municipal. ........’’. Els seus
companys rebutgen aquesta decisió i l’únic que poden fer és no anar a les diferents
convocatòries que es fan per l’elecció d’un nou President del Consistori. Finalment el
Alcalde dimitit fa arribar als regidors lo que deuen fer d’acord amb lo que asenyala la
llei de Corporacions Locals. Finalment el dia tres d’abril del 1.920 és fa l’elecció del
nou Alcalde de Santa Coloma de Farners.
V a viure a Barcelona a casa del sogre. EL 1.922, es dona d’alta al Col·legi de
Procuradors de Barcelona. Obra despatx a la Via Laietana 42. El 1.957 es anomenat
Tresorer d’Honor del Col·legit. a morí després de llarga malaltia el dos d’abril del
1.959.

