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Pròleg

Pròleg

Començant pel bíblic crim comès per Caïm en la persona del seu germà Abel 
i acabant ara mateix, la humanitat no ha parat d’escometre amb violència els seus 
semblants, sia en forma individual, sia en forma col·lectiva. Com si ho portéssim 
a la sang, malgrat els manaments d’amor i convivència que prediquen les religions 
i que exalcen els moralistes.

Trobem crims de tota mena des d’èpoques ben reculades. I també el càstig 
que la justícia humana aplica als assassins, càstigs variadíssims i, sovint, cruels. La 
història és un regueró de sang vessada per la mà de l’ésser humà. Les víctimes van 
des dels reis més enlairats fi ns als plebeus més miseriosos.

Ara, a l’inici del segle xxi, els mitjans de comunicació no paren d’explicar-nos, 
amb tota mena de detalls, assassinats registrats a totes les parts del món. També 
se’ns assabenta de l’ajusticiament a què són sotmesos els culpables, executats de 
molt variades maneres.

El segle xix fou, potser, el més important pel que fa a la relació entre el crimi-
nal i el poble. Malgrat que no hi havia els mètodes divulgadors actuals, els detalls 
del crim, la personalitat de l’autor —o autors— i les circumstàncies del procés i 
posterior compliment de la sentència eren ràpidament coneguts per la gent. Equi-
valia, per a ells, al nostre futbol actual, ja que veien desfi lar els culpables pels car-
rers o pel camí ral, i era possible —si hi quedava espai— contemplar la seva mort, 
sigui a la forca, al garrot, a la guillotina, a la decapitació o a l’afusellament.

Es recorda encara el cas d’una llevadora parisenca que practicava avortaments 
el 1673. Sebollides al jardí de casa seva es descobriren les restes de seixanta-dos 
infants acabats de néixer. En atenció al clamor públic, l’autoritat competent dis-
posà un càstig exemplar. Així, es muntà un cadafal especialment concebut: sobre 
l’empostissat s’amplià llenya de tota mena, seca per cremar de pressa i verda per 
produir fumera; s’hi col·locà una gran gàbia de ferro i s’hi alçà un suport de bigues 
per sostenir una corriola.

La culpable fou tancada a la gàbia i, aquesta, suspesa a l’aire. Mentre s’agafava 
als barrots, cridant i implorant perdó, la multitud la insultava barroerament i li 
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Parricidi a Lleida (1838)

La mort d’una persona causada per una altra pot rebre diversos noms, segons 
el cas. Donats per ordre alfabètic, trobem:

- conjugicidi: mort d’un dels cònjuges causada per l’altre;
- fi licidi: el pare o la mare mata el seu propi fi ll;
- fratricidi: matar un germà;
- genocidi: eliminació sistemàtica d’un grup social per motiu de raça, religió, 

política, etc.;
- homicidi: mort causada per una persona a una altra;
- matricidi: matar algú la seva mare;
- parricidi: hom mata el cònjuge, un ascendent o un descendent;
- regicidi: matar un rei o un sobirà;
- suïcidi: es mata un mateix;
- tiranicidi: algú mata un tirà;
- uxoricidi: el marit mata la dona.

El fet que comentarem va transcórrer a la ciutat de Lleida. L’ínclit Pascual 
Madoz, que va escriure el seu interessantíssim Diccionario els anys 1849 i 1850, 
explica que aquesta ciutat és la clau d’Aragó i de Catalunya i una de les places 
militars més importants d’Espanya. Diu que els vestits, tant els d’home com els 
de dona, han variat molt de vint anys ençà; abans, ells vestien calça curta, polai-
nes de cuir, espardenyes, armilla, jaqueta i barretina vermella bastant llarga; avui, 
cadascú vesteix com vol, i s’ha generalitzat l’ús de la capa. Les dones usaven abans 
faldilles curtes, davantal estret i gipó cordat sobre la cotilla. Els homes juguen 
molt a la morra, informa.

Quan els periòdics de l’època expliquen el crim, anoten prèviament aquest 
aclariment: “Segons les nostres lleis de partida, és parricida qui mata el seu des-
cendent, ascendent, germà, oncle o nebot, marit o muller, sogre o sogra, gendre o 
nora, padrastre, madrastra, i el patró, és a dir, aquell de qui es rebia la llibertat”.
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Ara endinsem-nos en el crim.
A dos quarts de sis del matí del dia 2 d’agost de l’any 1838, es donà notícia al 

batlle constitucional de Lleida que darrere de l’església parroquial de Sant Joan, 
i davant de la porta de la casa dita “Abadia” —és a dir, rectoria—, hi havia un 
home ple de sang, aparentment mort. De seguida hi comparegué el batlle amb 
els dependents del jutjat i els “cirurgians del crim”, i es trobaren efectivament el 
cadàver d’un home, vestit a l’estil del país, en mànigues de camisa, plena de sang. 
Tenia embolicat el cap amb una manta de mules bastant usada, que el cobria fi ns 
a mitja espatlla. Al lloc on era el cadàver s’hi veia moltíssima sang, sobretot de 
mig cos en amunt, part de la qual sense quallar. Algunes gotes formaven un rastre 
que arribava fi ns a la porta principal de la casa de Don Francisco del Río. Alguns 
testimonis asseguraven que el cadàver corresponia a Sebastià Guix, traginer, a qui 
tenien vist i tractat. Els veïns van declarar que no havien sentit baralles ni crits i 
que suposaven que fou portat allí després de mort.

Es féu un reconeixement a les cases contigües i no s’hi observà res de parti-
cular.

De l’autòpsia practicada aquell mateix matí resultà que el cadàver tenia onze 
ferides, entre les quals una al coll, i una altra de mortal de necessitat al mugró es-
querre, que havia arribat al pulmó. Afegiren els facultatius que l’home feia ben bé 
vint-i-quatre hores que era mort, ja que era en estat de putrefacció. Dos mestres 
sastres van declarar que la manta no havia estat traspassada per cap part amb arma 
blanca, i que presentava una taca de sang al punt que cobria el cadàver.

De les primeres diligències practicades ja aparegueren indicis contra l’esposa 
del mort, puix digué que no reconeixia el cos que li mostraven. Alguns testimonis 
asseguraren que el matrimoni Guix no vivia bé a causa de la llicenciosa conducta 
de l’esposa, de la qual es queixava contínuament el marit. Alguns veïns afegiren 
que la matinada del primer d’agost havien sentit a la cambra de la parella crits i 
queixes, i la frase: “No em peguis més, que em mataràs!”. Fins i tot el veí del segon 
pis baixà a veure què passava, i malgrat que trucà fort unes quantes vegades a la 
porta, ningú no l’obrí.

Les investigacions van fer que el dia 3 d’agost es practiqués un detingut re-
coneixement de l’habitació del matrimoni Guix, que era al primer pis de la casa 
de l’esmentat Francisco del Río. Hom s’adonà que les rajoles de la cambra i del 
recambró havien estat netejades, en particular des de la meitat de l’habitació fi ns 
a dins de l’alcova i el pas que quedava des dels peus del llit fi ns a l’entrada de la 
recambra, des d’on s’accedia al rebedor, en un racó on hi havia una columna. En 
un punt d’aquest indret hi havia trossos de vidre.

Van remoure el llit que hi havia a l’alcova, i entre la màrfega i el matalàs es ve-
ien gotes de sang recentment vessada. A l’altre extrem de la màrfega es notava una 
taca de sang que aparentava haver estat netejada. Al marc de les portes vidrieres, 
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a uns set pams d’alçada, es distingia una gota de sang també fresca i senyals com 
fets per dits ensangonats. A les vidrieres hi havia un vidre trencat, del qual faltava 
un bon fragment.

Darrere la porta del balcó de la sala principal s’hi trobà una escombra de pal-
ma amb mànec de fusta, amb la qual podien haver netejat la sang, cosa que es po-
dia comprovar examinant-la amb cert deteniment. Una altra escombra de palma 
es trobà a la comuna, i dins d’aquesta, una navalla de ressort, oberta i tacada de 
sang, i del fons se’n van extreure una pistoleta de clau i tres trossos de roba blanca 
xops de sang i arrugats.

Els facultatius van confi rmar que les gotes i taques eren de sang humana, 
vessada no feia gaire; els pèrits asseguraren que eren d’ús prohibit la navalla i la 
pistoleta, i que la pólvora era mig consumida, sense bala ni trossos de plom.

L’autoritat prengué declaració a Maria Miquel, minyona del matrimoni Guix, 
de dotze anys, que va dir que a les nou de la nit del 31 de juliol arribà el seu oncle 
Sebastià Guix, sopà amb la seva dona i amb ella i després se’n van anar tots a fer no-
nes. A les tres de la nit sentí crits, s’alçà espantada i se n’anà a la cambra dels oncles, 
que sostenien una acalorada disputa perquè el marit no donava a l’esposa els di-
ners que guanyava. El marit escometé la muller amb una navalla i provà de clavar-li 
dues vegades sense aconseguir-ho. La noia anava a avisar els habitants del segon pis, 
però el seu oncle ho impedí i manà que se n’anés al catre. I així ho va fer.

Al cap de poc temps, sentí crits i queixes a l’habitació dels oncles, i que l’home 
deia: “No em mateu! Massa heu fet ja!”. La noia se’n tornà al dormitori, i a la cla-
ror de l’espelma va veure un home de mitjana estatura, grassonet, a qui coneixia 
de vista per ser cadet d’un dels regiments de la guarnició. Duia, aquest personat-
ge, un mocador lligat al cap i una jaqueta de color amb ratlles blanques, i amb 
un sabre a la mà dreta colpejava l’oncle, que sostenia una navalla. Tant l’un com 
l’altre lluitaven a mort. Durant la batussa, el foraster li engegà un tret de pistola, 
però la bala no sortí.

Finalment, en Guix caigué a terra sense dir ni piu i la seva tia es desmaià. Des-
prés, l’home prengué la pistola i el ganivet i ho llençà tot a la comuna. Seguida-
ment, arrossegà l’oncle —que ja devia ser mort— fi ns al recambró veí a l’alcova. 
Els inquilins del segon pis, que havien sentit la sorollada, s’alçaren i obriren el 
balcó. L’assassí, que sentí aquest moviment, s’escapolí tancant de cop la porta, ja 
que el pany tenia una molla.

De seguida van trucar a la porta els veïns de dalt i, com que la tia estava encara 
desmaiada, la noia va fer el sord. Quan la dona es recuperà se n’anaren totes dues 
al llit. En llevar-se, sense haver pogut dormir ni mica, trobà la seva tia molt atra-
fegada netejant les restes de sang del terra amb aigua i draps blancs que espremia 
en una palangana, que de tant en tant buidava a la comuna, feina que li ocupà 
gairebé tot el matí.
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El cadàver de l’oncle quedà tot el sant dia tancat al recambró. A la tarda va 
comparèixer una amiga de la tia, Paula Peremateu, i totes tres anaren a passejar; 
van sopar i van dormir a la casa: la noia i la seva tia al llit d’aquesta i la Paula en 
una altra cambra.

A les dues de la matinada van trucar a la porta del carrer, la noia i la tia es van 
alçar i van baixar a obrir amb una espelma encesa. Entrà el mateix individu que 
havia mort l’oncle, vestit com la nit abans. Tots tres, en silenci, pujaren a l’habita-
ció. L’home es carregà al coll el cadàver embolicat amb una manta vella, sortí per 
la porteta que donava al rebedor, s’emportà el cos i el deixà al lloc on fou trobat 
l’endemà. La seva tia, a l’endemà del fet, es mudà la camisa, les faldilles de sota i 
els enagos, i ho portà tot ella mateixa a casa la mare de la testimoni perquè la seva 
germana ho rentés.

La germana de la Maria Miquel ho confi rmà tot i afegí que la roba tenia taques 
com de sang i que l’escuma que feia en rentar-la era també de color de sang.

Afegí la minyona Maria Miquel que durant la lluita entre el seu oncle i el 
foraster trencaren un dels vidres de la porta de l’alcova; que la seva tia li repetia a 
cada moment que de tot allò no n’expliqués res a ningú perquè es podrien perdre 
totes dues, que en aquella casa no havia vist mai l’individu, però que quan vivien 
a l’altra l’havia vist un parell de vegades i que els seus oncles la van advertir que 
s’abstingués d’anar-hi, cosa que va complir. Havia sentit dir, però, que el cadet 
feia obsequis a la seva tia. Explicà que l’endemà del crim, entre les set i les vuit 
del matí, anà a la casa el cadet, entrà amb la tia a la cambra i, des de la porta im-
mediata, la testimoni escoltà que la seva tia li explicava què havia passat, i que el 
cadàver del marit era al recambró. El cadet li respongué que no es volia embolicar 
en res i se n’anà.

La noia suposava que la tia no havia explicat res d’allò a Paula Peremateu i que 
intentava que no s’adonés del crim.

L’autoritat manà que Maria Miquel es col·loqués en una casa prop del Cafè del 
Teatre, on solien reunir-se els cadets, i que en veure el sospitós que havia menci-
onat a la declaració, el descobrís al tribunal.

El 4 d’agost fou reconegut per la noia: es deia Josep Álvarez, o així li semblava 
haver sentit dir a la seva tia. Es va procedir a capturar-lo i resultà que pertanyia al 
regiment primer lleuger i que tenia vint anys. Es formà una roda de presos amb 
altres sis cadets vestits de la mateixa guisa i Maria Miquel assenyalà sempre l’es-
mentat Álvarez com el subjecte de qui havia parlat en la seva declaració.

S’examinà el sabre del cadet, i a la fulla i al pom es descobriren dues taques 
aparentment de sang; n’observaren una altra a la virolla i una a la beina, però no 
podien assegurar que fossin de sang, perquè aquests senyals eren confusos, major-
ment perquè estaven col·locats sobre superfícies anòmales i havia transcorregut 
cert temps.
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S’observà que el cadet presentava una ferida contusa a la part dreta de la barba. 
Fou visitat per dos cirurgians el 10 d’agost, els quals no trobaren cap més ferida 
ni contusió en tot el cos a part de l’esmentada, causada possiblement per una un-
glada de persona, i que, com que era de feia dies, s’havia infl amat i havia supurat. 
En la seva declaració, el cadet manifestà que aquesta ferida la hi havia causada 
un gosset faldiller seu, amb el qual havia estat jugant. Es manà que es presentés 
el gos, i els cirurgians, després d’haver-li examinat ungles i dents, van dir que la 
ferida del cadet no podia ser causada per les ungles del gos, perquè en aquest cas 
s’observarien altres esgarrapades i la ferida no seria tan grossa.

El cadet es mostrà negatiu en tots els fets i confessà, només, que coneixia i ha-
via tractat el matrimoni Guix —Sebastià i Teresa— quan arribà a Lleida el 1837, 
essent caporal llavors, però que ignorava on vivien actualment.

Paula Peremateu declarà que a les quatre de la tarda del primer d’agost havia 
anat a visitar Teresa Guix i es queixà que la calor que feia a casa seva no la deixava 
dormir. La Teresa la convidà a quedar-se a la seva cambra, ja que el seu marit era 
fora; i així ho va fer, com ho havia fet en altres ocasions en casos semblants. Ana-
ren a passejar amb la neboda de la Teresa, que li feia de minyona, i retornaren en 
vesprejar. Després d’haver sopat totes tres juntes, se n’anaren al llit cap a les deu, 
la noia a la cambra dels convidats. La Teresa tancà les portes vidrieres de l’alcova 
i se n’anà amb la Paula a la cambra principal.

A les sis del matí de l’endemà baixà la inquilina del segon pis i els donà la no-
tícia que al carrer veí hi havia un home mort. I, apropant-se dissimuladament a la 
Paula, afegí que era el marit de la Teresa. La Paula es posà a plorar i la Teresa, sos-
pitant potser que la víctima era el seu home, va prorrompre en plors, cridant. Pujà 
un agutzil per saber què era aquell rebombori, i li respongueren que acabaven de 
rebre la notícia que al carrer hi havia un home mort. Acabà dient que aquella nit 
de l’1 al 2 no va veure a l’habitació de la Teresa ni l’espòs ni cap altre home.

En una declaració següent, la Paula Peremateu va dir que s’havia equivocat 
quan assegurà que havia dormit amb la Teresa, ja que en realitat ho va fer amb el 
seu nen de bolquers a l’habitació dels convidats, que és a l’altre costat de la sala, i 
que la Teresa havia tancat les portes vidreres de l’alcova i de la cambra en presència 
de la minyona. La noia entrà a despertar-la a cosa de les sis del matí següent i va 
veure com la Teresa regava abundantment l’habitació. Afegí que havia faltat a la 
veritat en la seva primera declaració quan digué que havia dormit aquella nit amb 
la Teresa, i que ho féu perquè havia sentit que aquesta ho explicava així a l’alcalde 
i va creure que si ella no acceptava aquesta idea podia sortir-ne perjudicada, i 
que la Teresa, segons es comentava, quan vivia a l’altra casa, tractava un cadet dit 
Álvarez, que era caporal d’un dels regiments de la guarnició.

La Maria Miquel, en la seva segona declaració, digué que si a la primera ma-
nifestà que la seva tia caigué desmaiada fou perquè ella li digué que ho expliqués 
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així, ja que en realitat tapà la boca del marit, primer amb les mans i després amb 
les faldilles, mentre l’agressor el colpejava amb la navalla; que, després d’haver-
se’n anat aquell home, la seva tia i elles es retiraren a la seva cambra, i aquella es 
posà a escriure una carta per al tinent, segons digué. La minyona l’anà a portar, a 
cosa de les sis, amb l’ordre de lliurar-la-hi, i com que el jove encara era al llit, se’n 
tornà sense fer-l’hi a mans.

La seva tia, llavors, va escriure al sobre algunes ratlles en què demanava per 
Déu al pare de la declarant que la fes arribar al tinent. A la nit, el germà de la 
Teresa i el cadet es reuniren amb ella al seu pis, i els explicà què havia passat, els 
mostrà el cadàver i la sang que duia encara al vestit. El cadet, esparverat de veure 
aquell espectacle, contestà que no volia fi car-se en res i sortí del pis.

La mateixa nit de la desaparició, la tia i l’agressor van convenir que aquest 
tornaria de seguida per endur-se el cadàver acompanyat pel seu assistent. I, efec-
tivament, cap a dos quarts de dues d’aquella nit es presentà el cadet amb el pare 
de la testimoni i, sense que se n’adonés la Paula Peremateu, s’emportaren el mort. 
El cadet coneixia el pare de la testimoni perquè li comprava el pa de munició. En 
mostrar-li el sabre, per saber si era el que el cadet duia aquella nit, va dir que era 
igual i que el cadet el portava penjat a l’espatlla amb una corretja.

De seguida es procedí a la detenció de Josep Miquel, pare de la minyona, 
i el dia 11 d’agost se li prengué declaració. Li preguntaren si coneixia el cadet 
Josep Álvarez i si l’havia vist la matinada del dia 2. En aquest punt, a en Miquel 
li vingué una angúnia que el privà de contestar. Un cop refet, respongué que el 
coneixia, i que vers la una de la nit del 2 d’agost era al balcó a prendre la fresca i 
passà l’Álvarez. El cridà amb l’objecte, segons li va dir, d’anar a una casa; baixà el 
declarant i van anar al domicili de Teresa Guix, i en una cambra interior trobaren 
un home mort embolicat amb una manta, que van treure al carrer. En aquell 
moment, Josep Miquel va perdre l’esma i es desmaià altre cop i calgué treure’l a 
una altra habitació en la mateixa cadira on seia, ja que es quedà sense parla i sense 
moviment.

Transcorreguda una hora, digué que estava en disposició de continuar, ratifi cà 
tot el que havia dit i afegí que la tarda abans de la nit esmentada, a posta de sol, 
es presentà a casa seva el cadet, amb qui convingué que a la nit anirien a casa de 
Teresa Guix a treure el cos del seu marit, a qui ella havia mort perquè volia ma-
tar-la.

A dos quarts de set del matí es presentà a la casa la seva fi lla, Maria Miquel, 
amb una carta de Teresa Guix perquè la portés al tinent. Lliurada la carta, se n’anà 
a casa de la Teresa, on entrà amb el militar.

Van trobar a la dona estesa a la sala i la van portar al llit; s’adonaren que estava 
tacada de sang. No recordava què digué el tinent; només que se n’anà mormolant 
que no es volia embolicar en res.
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Teresa Guix de seguida explicà al declarant tot el que havia passat i puntualitzà 
que el cadàver era al recambró de l’alcova i el terra era ple de sang.

Teresa Guix ho negà tot en les primeres manifestacions, però la tercera vegada 
digué que no les ratifi cava, perquè en veritat —digué— els fets havien anat així: 
que el seu home l’amenaçava constantment de matar-la i passar a la facció carlina 
—en aquell moment es lliurava la segona guerra— i pel mal tracte que li donava 
arribà a témer que compliria les amenaces.

A les cinc de la tarda del 31 de juliol arribà de viatge i deixà la rècula en un 
hostal fora ciutat, sense presentar-se a casa seva fi ns a les nou del vespre. Arribat, 
es fi cà al llit sense sopar a cosa de les onze, i ella romangué al balcó fi ns a les 
dotze.

(Ai, els traginers, tan bruts, pudents i malparlats! Ai, els que van d’uniforme, 
tan polits i fi nolis i de paraula fl orida!)

A les dotze, l’home l’obligà a anar al llit, però ella no es despullà del tot, te-
morosa que el marit l’ataqués, cosa que va fer seguidament prenent una navalla 
de molla i agafant-la pel coll bo i dient que anava a occir-la. La dona començà a 
cridar i, en veure que no es presentava ningú, donà una puntada de peu al marit 
“en una part molt delicada” i el deixà sense sentit. Prengué de seguida la navalla 
amb què l’havia amenaçada, li clavà al coll i saltà del llit.

En aquell moment, trucaren a la porta i es trobà amb el vigilant i l’encarregat 
dels bagatges que anaven a buscar la rècula, i com que no la van trobar, es queda-
ren a la porta. Tant l’encarregat com el vigilant negaren que allò fos cert.

Seguí dient Teresa Guix que, estant a la porta, entrà el cadet Álvarez, a qui 
explicà que el marit volia matar-la, que ella l’havia ferit, i li demanà que pugés 
i l’ajudés a acabar-lo de matar. El cadet remugà una estona però fi nalment pujà 
amb el sabre a la mà. En veure’ls entrar a l’alcova, el marit s’enfrontà amb Álvarez 
amb la mateixa navalla que ella li havia clavat al coll. El cadet el tirà a terra col-
pejant-lo amb el sabre, la dona li tapà la boca i el soldat acabà de matar-lo amb la 
mateixa arma —la navalla— que li havia pres.

De seguida trucaren els veïns del segon pis, però no contestaren. Al cap d’una 
estona, la dona i Maria Miquel, que havien presenciat el fet, van baixar a les 
fosques a acompanyar el cadet, i seguidament van tancar la porta. Després van 
encendre el llum, van llençar a la comuna la navalla i un pistolet que havia caigut 
a Álvarez durant la baralla i immediatament es posà a escriure una carta per al 
tinent, en què li ho explicava tot; i entre les cinc i les sis del matí següent la van 
remetre, per mediació de Maria Miquel, al pare del tinent i li pregava en el sobre 
que s’encarregués de lliurar-la-hi.

Cap a les set es presentà el tinent acompanyat de Josep Miquel i van trobar-se 
la dona estesa al mig de la sala. L’ajudaren a fi car-se al llit i els digué que havia 
donat mort al seu home. Veieren el cadàver. El tinent aconsellà a l’esposa —ja 
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vídua— que es canviés la roba, puix la tenia tacada de sang, i fugí. La dona s’hi 
oposà i el militar sortí a corre-cuita. Però retornà de seguida, obrí una caixa on la 
Teresa guardava algunes cartes seves, les prengué i marxà altra vegada.

Ella i el seu oncle, Josep Miquel, arrossegaren el cadàver a una estança interior, 
li posaren una manta al damunt i l’oncle se n’anà. De seguida, ella i la neboda 
netejaren de sang les rajoles i van llençar els draps a la comuna. Es rentà i es canvià 
de roba i portà la bruta a casa de la seva tia perquè la posés a la bugada.

A les dues de la tarda tornà a parlar amb el seu oncle a la casa d’aquest, on ha-
via anat a portar la roba, i li demanà que cerqués Álvarez i li digués que aquella nit 
anés a treure el cadàver. A les quatre de la tarda es presentà a treballar a casa seva 
la Paula Peremateu, i la va convidar a quedar-se a dormir amb l’objectiu que hi 
hagués algú que declarés que no havia passat res; acceptà i se n’anaren a passejar, 
i a la nit es fi caren al llit, la Paula amb el seu nen a la cambra dels convidats i ella 
amb la neboda a l’alcova principal, sense que la Paula tingués la més petita notícia 
dels fets ocorreguts.

A les dues de la matinada es presentaren Álvarez i Josep Miquel i trucaren. Els 
obriren la porta, i amb ajuda de la declarant van treure el cadàver, embolicat amb 
una manta que li havien posat al damunt. La dona va suposar que li aniria millor 
aparençar que no coneixia el seu marit i negar la veritat. Però després, en veure’s 
assetjada, resolgué confessar tot el que sabia. Afegí que el cristall de les vidrieres de 
l’alcova es trencà quan el seu marit l’arrossegava del balcó al llit. Reconegué la nava-
lla, el pistolet —que a la paperassa ofi cial surt sempre dit “cachorro”—, els draps i 
la manta, però no pogué assegurar que el sabre fos el mateix que portava el cadet.

El tinent confessà conèixer els esposos Guix, ja que tenia negocis amb el ma-
rit, i per això aquest anava de vegades a casa seva i ell a la de l’altre. Explicà que 
el matí del primer d’agost va rebre un encàrrec i una carta per a un oncle de la 
Teresa: no llegí la carta, però digué a l’oncle que anés a veure-la, ja que es trobava 
en una cuita.

En anar-hi, trobà la Teresa estesa a terra, pàl·lida i tacada de sang la roba. Amb 
l’oncle van provar de dur-la al dormidor; llavors obrí els ulls i no volgué que la 
portessin allí. Al testimoni li estranyà aquest refús, i anà a veure què hi havia a 
la cambra. En treure-hi el nas, va veure un home mort. Preguntà a la Teresa i a 
l’oncle qui l’havia occit, i ella digué: “He estat jo… La minyona ja ho sap… Em 
volia matar…”

Ell, horroritzat, digué que no en volia saber res. La Teresa replicà: “Per Déu! 
Digueu-me què he de fer!” Ell, anant-se’n, contestà: “Fugir d’aquí i donar part a 
la justícia.” Recordà que la Teresa tenia algunes cartes seves, tornà a casa, les va 
sostreure de la caixa on eren guardades i les estripà.

El cadet es mostrà totalment negatiu. Insistí que no havia sortit de la caserna 
en tota la nit. Es posà cara a cara amb Teresa Guix i amb Josep i Maria Miquel i 
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tots ratifi caren el que havien declarat; afegí el cadet que era seu el sabre exposat, 
que no l’havia utilitzat per a res. El subjecte a qui l’havia comprat l’havia guanyat 
en l’acció de Maials.

Seguint els diferents tràmits del sumari, foren detinguts Teresa Guix, Josep 
Miquel i el cadet Josep Álvarez, Maria Miquel i Paula Peremateu. S’oferí la causa 
al pare de Sebastià Guix, que no volgué formar-ne part. S’uniren als autos les 
partides de Teresa Guix i Maria Miquel, on consta que el dia de la perpetració del 
delicte tenia la primera 22 anys, 7 mesos i 7 dies, i la segona 12 anys, 2 mesos i 
20 dies.

En les seves confessions els reus van atendre a llurs declaracions. Abans del ple-
nari, el tinent i el cadet havien estat lliurats a la jurisdicció militar amb testimoni 
de tant de culpa, i foren aixecats els arrestos de Paula Peremateu.

Oïts en defensa els acusats, el jutge de primera instància de llei condemnà en 
defi nitiva Teresa Guix a la pena de mort al garrot, i que després de l’execució el 
seu cadàver fos col·locat en una bóta de fusta a la part exterior de la qual es pintés 
un gos, un gall, una serp i un mono, i fos llençat al riu Segre per l’executor en 
compliment de les lleis del Regne i d’allò establert per la pràctica.

Explicarem que les lleis de partida manaven que el parricida fos fi cat viu dins 
d’un sac de cuir amb un gos, un gall, una serp i un mono, i llençat al mar o al riu 
més proper al lloc del delicte. Però la pràctica havia suavitzat aquest rigor: després 
d’ajusticiar el delinqüent, el seu cadàver era col·locat en una bóta de fusta, a l’ex-
terior de la qual havien pintat els esmentats animals. Després d’haver-lo llençat al 
mar o al riu, les confraries de caritat ho recollien i donaven sepultura al cadàver.

Josep Miquel fou condemnat a quatre anys de presidi i al pagament de les 
costes de mancomú amb Teresa Guix; Maria Miquel, que li servissin de pena els 
arrestos soferts, atesa la seva curta edat, i fou advertida seriosament que en enda-
vant actués amb senzillesa i veritat en les seves declaracions. Paula Peremateu fou 
absolta lliurement i sense costes, amb l’advertiment que una altra vegada fos més 
veraç en les seves paraules.

Maria Miquel es conformà amb la sentència, apel·laren Teresa Guix i Josep 
Miquel, arribaren autos i comunicacions a l’Audiència Territorial i el fi scal opinà 
per a la confi rmació de la sentència, tret que els quatre anys imposats a Josep Mi-
quel fossin i s’entenguessin dos en raó de les circumstàncies particulars del procés 
i causes morals que en certa manera l’obligaren a cometre el delicte.

Els reus prestaren llur defensa en resposta a la censura fi scal, i continuà la 
instància pels seus tràmits ordinaris. Abans que el fi scal passés l’acusació, fou 
lliurada a l’Audiència una exposició feta a Sa Majestat per un oncle del cadet en la 
qual demanava per a aquest l’indult, expressant que el seu nebot, que es trobava 
a Lleida de guarnició, passava a deshora de la nit per un carrer, quan una dona 
el cridà i li digué que el seu home la matava, que en efecte, pujà i trobà el marit 
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estès a terra amb una punyalada al coll, però que, en entrar Álvarez, es posà de 
peu i amb una navalla el va escometre. Ell, però, es defensà, i prenent-li l’arma el 
colpejà amb ella i li produí la mort.

La Reial Sala Tercera confi rmà amb costes la sentència del jutge inferior, i as-
senyalà el presidi de Tarragona pels dos anys imposats a Josep Miquel. L’execució 
es retardà un temps perquè no hi havia executor a la ciutat de Lleida fi ns que no 
hi passés el de Saragossa per reclamació o exhort de l’Audiència de Catalunya a 
la d’Aragó.

A les onze del matí del 26 d’agost d’aquell 1838, fou executada la sentència, i 
Teresa Guix manifestà “un esperit varonil digne de millor sort”. “Tant de bo que 
la publicitat d’aquest procés” —escriu el corresponsal del diari— “contribueixi a 
l’escarment i que no es repeteixin delictes tan esgarrifosos.”




