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Introducció 

 

Motivació 

La idea de fer el treball de recerca sobre la història de Fortianell em va començar 

a ballar pel cap ja fa un parell d’anys quan tot just sentia a parlar sobre un treball 

que es feia durant el batxillerat i que podia ser sobre el tema que es volgués.  

Vaig pensar en Fortianell, primer de tot perquè és el lloc on visc des de fa molts 

anys i després, perquè sempre que venien amics a casa, em solien preguntar què 

era tot això, aquest edifici tan gran i amb aquest arbres i jardins tan bonics, i jo 

l’únic que els sabia dir era que havia estat una granja-escola del temps de la 

guerra. No sabia gairebé res de Fortianell i tenia curiositat per conèixer el seu 

origen i com havia canviat fins avui. I fins i tot havia sentit parlar a la mare i l’àvia 

d’un oncle besavi que havia estudiat aquí.  

A l’hora d’escollir el tema definitiu del treball, el fet de cursar un batxillerat de la 

branca de ciències em va fer vacil·lar una mica entre altres temes relacionats amb 

la biologia; finalment, però, em vaig decantar per la primera opció, en bona part, 

gràcies a la conversa que vaig tenir, durant un dinar, amb els veïns i propietaris de 

la finca. Ells em van començar a introduir en el passat de Fortianell, que havia 

estat marc de diferents centres educatius i escenari d’esdeveniments històrics de 

cabdal importància. 

 

Objectius 

L’objectiu general de la meva recerca es centra en recollir en un mateix treball els 

diferents esdeveniments ocorreguts a la finca de Fortianell (terme municipal de 

Fortià) des de l’any 1849, quan s’hi va construir una granja-escola patrocinada per 

la Diputació de Girona, fins l’actualitat. 

- Obtenir informació sobre les diferents etapes de la seva història amb els 

esdeveniments socials i culturals corresponents.  
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- Fer incidència especial en els períodes amb menys divulgacions escrites, 

indagant en les fonts orals. 

 

Estructura del treball 

El treball es divideix en quatre capítols: 

- El primer capítol inclou dues etapes: la primera (1849-1875) s’inicia amb la 

compra de la finca per part de la família Estrada i comprèn el període de 

funcionament de la granja-escola subvencionada per la Diputació de 

Girona. La segona (1875-1904) coincideix amb el trasllat dels estudis 

agrícoles a l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Durant aquest període 

les terres i la finca són cedides en règim de masoveria a diferents pagesos 

de la zona.  

 

- El segon capítol també es divideix en dues etapes. La primera (1904-1919) 

parteix de l’arrendament de la finca, que continua essent propietat dels 

Estrada, als Germans de la Doctrina Cristiana: institució provinent de 

Limoux (França). La institució religiosa s’havia expatriat voluntàriament 

degut a l’opressió que van rebre tots els religiosos a l’estat francès, i va 

optar per traslladar-se a l’Empordà. L’inici de la segona etapa (1919-1936) 

coincideix amb el retorn de la granja-escola (francesa) a França, ja que 

l’estat torna a permetre l’ensenyament als religiosos. Aleshores, els 

Germans de la Doctrina Cristiana decideixen continuar els estudis agrícoles 

a França i seguir llogant la finca per dur-hi a terme estudis de noviciat 

(1920-1936).  

 

- El tercer capítol, que aborda un període històric més curt, inclou la fase de 

la Guerra Civil i els primers anys de postguerra (1936-1942), des de 

l’expropiació de la finca per part del Comitè Revolucionari de Fortià fins al 

seu retorn als Estrada. Els fets més destacats d’aquest període són 

l’expulsió dels capellans, la presència de les Brigades Internacionals (en 
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Tito de Iugoslàvia hi va fer estada) i la posterior utilització de l’edifici com a 

arsenal d’armes. 

 

- Finalment, l’últim capítol es divideix en tres etapes. La primera d’elles, 

s’inicia amb el retorn de la propietat, per part del règim franquista, a Eduard 

Estrada (1942), qui assumeix l’explotació de la major part de la finca. Una 

petita part de les terres resta en contracte de parceria a alguns pagesos. 

En la segona etapa (1965-1976) totes les terres són arrendades a pagesos 

i l’edifici queda per a ús de la família; i en l’última etapa, des del 1976 fins 

ara, les terres són portades progressivament per Josep Rahola Estrada, qui 

és gerent de la societat agrícola familiar creada recentment.  

 

Metodologia  

Vaig iniciar la meva recerca amb un seguit d’entrevistes al Sr. Josep Rahola 

Estrada, enginyer agrícola i copropietari de la finca de Fortianell, el qual em va 

proporcionar una visió general del treball i de les diferents etapes amb els fets 

històrics més destacables. Em va indicar les fonts documentals d’arxius i 

bibliogràfiques, així com d’historiadors i d’altres persones a les quals podria 

entrevistar.  

Entre les fonts documentals inicials cal destacar:  

- Geografia General de Catalunya de Carreres Candi. 

- Article de la Revista de Girona (núm. 144) escrit per l’historiador Pere Gifre. 

- Fortià, un municipi empordanès, notes geogràfiques de Marc Aureli Vila. 

- Fortià, llibre de la Diputació de Girona. 

Vaig fer un buidatge de la informació rellevant que existeix a la xarxa referent a 

Fortianell. 
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Les primeres entrevistes al Sr. Josep Rahola Estrada, les lectures i el guiatge de 

la meva tutora em van aportar informacions substancials per establir els 

fonaments del meu treball. 

Vaig fer recerca a l’institut de secundària Ramon Muntaner de Figueres on, tal i 

com m’havia indicat el Sr. Josep Rahola, hi havia de trobar els expedients 

d’alumnes que haguessin estudiat a la primera granja-escola, entre altres 

documents. Per aquesta via poca informació vaig treure,  tan sols un inventari 

d’utensilis de laboratori que es van traslladar al nou edifici.  

La Sra. Ma Àngels Ortega, esposa del Sr. Rahola, m’informà de la contínua 

afluència d’ex-alumnes del noviciat de Fortianell, fet que em va impulsar a 

continuar la meva recerca en memòria oral.  

Seguint la indicació de la tutora del treball, vaig anar a l’escola La Salle de 

Figueres per si sabien d’algun Germà que hagués estat a Fortianell. El Germà 

Senen em va posar en contacte amb l’Hermano Guillermo, a qui vaig tenir ocasió 

d’entrevistar a l’escola La Salle a Santa Coloma de Farners.  

En l’últim capítol del treball, he pogut indagar en memòria oral tot fent entrevistes 

a membres de la família, propietaris de la finca, i a la Sra. Emília, qui havia 

treballat de masovera a Fortianell en l’època de  la post-guerra. 

Cal afegir que he consultat fonts documentals de l’Arxiu Rahola-Estrada i l’arxiu 

de la Diputació de Girona. El professor d’història de l’art de la universitat Rovira i 

Virgili, Antonio Salcedo, casat amb Roser Rahola Estrada, copropietària de la 

finca, em proporcionà informació sobre l’arquitectura de l’edifici i d’altra referent a 

la Família Estrada, de notable interès.  
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Fonts 

Tal com ja he avançat al parlar de la metodologia, la informació a partir de la qual 

he elaborat aquest treball ha estat obtinguda de diferents maneres. 

- Primerament, he extret informació d’articles i llibres publicats, alguns d’ells 

a la xarxa. La majoria, els quals cito a la bibliografia, fan referència al 

període de la primera granja escola. 

 

- En segon lloc, he obtingut informació del fons patrimonial de la família 

Rahola Estrada. Els documents que s’hi troben estan datats entre el 1849-

2010. 

 

- Un altre arxiu que conté documents relacionats amb la finca de Fortianell 

és l’arxiu de l’institut Ramon Muntaner de Figueres, on hi s’hi guarden els 

expedients dels alumnes de la primera granja escola (1855-1875) i un 

inventari dels estris de laboratori que van ser traslladats de Fortianell a 

Figueres l’any 1875. 

 

- Per completar i contrastar totes aquestes dades he cregut oportú realitzar 

un seguit d’entrevistes, la transcripció d’una d’elles es troba a l’annex. En la 

major mesura possible, he procurat que cadascuna fes referència a les 

diferents etapes del treball. 
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Introducció històrica 

Fortianell forma part del terme municipal de Fortià, el qual té una extensió de 

10,97 km2 i se situa al bell mig de la plana empordanesa. És una zona de terres 

molt fèrtils, qualificades d’al·luvials, que s’aixeca pocs metres (un màxim de vuit) 

sobre el nivell del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia aèria de l’edifici de Fortianell. Font: “google earth” 

El primer document conegut que hi fa referència és de l’any 971, quan en una 

epístola del Papa Benet adreçada a l’abat de Sant Pere de Rodes hi apareixien 

les paraules Furtianum superiorem et Furtianellum minorem. Probablement eren 

dos nuclis no gaire importants on la majoria dels seus habitants eren pagesos. De 

fet, el primer recompte d’habitants que es coneix (1497) ens assabenta de 

l’existència de vint-i-set focs o cases habitades a Fortià i sis a Fortianell. És a dir, 

unes cent vint persones a Fortià i unes trenta a Fortianell.    

La població de Fortià no va créixer gaire al llarg dels segles XIX i XX. Segons 

Madoz1 l’economia del poble es basava a mitjan segle XIX en una gran producció 

de blat i blat de moro, i en la cria de bestiar oví boví i cavallar; una estadística 
                                                           

1
 SERNA, Erika; SERRA, Joan (2003). Fortià. Quaderns de la Revista de Girona – núm. 110.  Edició: 

Diputació de Girona/Caixa de Girona. 
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municipal de l’any 1867 ho confirma. Pel que fa a la producció agrària, es 

produïen anualment: 6.140 faneques2 de blat, 2.660 faneques de civada, 400 

faneques de blat de moro, 6.00 arroves de vi i 81 arroves d’oli. Pel que fa al 

bestiar, les dades eren aquestes: 64 cavalls, 22 mules, 3 ases, 133 vedells, 1.333 

ovelles, 178 porcs i 4 cabres.  

Llavors, la majoria de les terres es trobava en mans de poques persones. En 

primer lloc, sabem que el monestir de Sant Pere de Rodes havia posseït una gran 

quantitat de finques rústiques, les quals foren desamortitzades per l’estat l’any 

1836. D’altra banda, segons la contribució de l’any 1848, sabem que, aquell any, 

del total de 5.640 rals recaptats, una bona part (3.948) corresponien a només tres 

persones: Francesc Piu de Còdol (2.350), Narcís de Bahí (470) i Josep Quintana 

Combis, a qui Josep Estrada comprà la finca de Fortianell (1.128). 

Finalment, podem dir que pels volts de l’any 1849, això és tot just abans que es 

construís la granja-escola, Fortianell estava format per cinc o sis masos dispersos, 

un dels quals s’integrà al nou edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2 Faneca: mesura de capacitat per a àrids (corresponent a un sac). Gran Diccionari de la llengua 
catalana. 
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1 Història de la granja-escola de Fortianell (1855- 1875) 

La granja-escola de Fortianell va ser un centre d’estudis agrícoles promoguda per 

l’hisendat Narcís Fages de Romà a principis de la segona meitat del segle XIX 

amb el patrocini de la Diputació de Girona. Instal·lada entre els anys 1855 i 1875 

en una finca que el comerciant Josep Estrada d’Aloy havia adquirit l’any 1849 al 

terme de Fortià (Alt Empordà). La granja-escola va néixer amb la intenció de 

modernitzar l’agricultura a les terres gironines.  

 

1.1 L’amistat entre Josep Estrada d’Aloy i Narcís F ages de Romà. La compra 

de la finca de Fortianell 

No es pot entendre la compra de les terres de Fortianell per part de Josep Estrada 

d’Aloy sense tenir en compte l’amistat que l’unia amb Narcís Fages de Romà. 

Sembla que la relació entre ambdós personatges va ser l’element clau que va 

propiciar l’adquisició de les terres per part dels Estrada, a principis de l’any 1849, i 

la adjudicació del projecte de granja-escola, subvencionat per la Diputació de 

Girona el 1854.  

Josep Estrada d’Aloy va néixer a Figueres l’any 1803 en el si d’una família 

dedicada al comerç de roba de pana. Fill de Josep Estrada Mora, comerciant 

natural de Santa Coloma de Farners, i de Rita d’Aloy i Clarós, filla del ciutadà 

honrat de Barcelona Josep Aloy, va fer-se càrrec del negoci familiar a partir de 

l’any 1827, a causa de la mort del seu pare.3 Llavors, les propietats heretades per 

Josep Estrada d’Aloy, que s’havia casat l’any 1825 amb la castellonina Maria 

Dalfau Agramont, consistien en una casa-botiga al carrer de la presó de Figueres i 

en una enorme quantitat de teixits.4 

 

                                                           

3 La documentació més antiga conservada a l’arxiu familiar dels Rahola-Estrada és precisament el 
contracte matrimonial de Josep Estrada Mora i Rita d’Aloy Clarós.   

4 Veure Annex 1: Arbre genealògic de la família Estrada. 



FORTIANELL : UN RECORREGUT PER LA SEVA HISTÒRIA   

 13 

 

Quadre que ens mostra les possessions de Josep Estrada d’Aloy just després que el seu 

pare morís. Font: Arxiu Rahola Estrada. 

Anys més tard, i després d’haver obert dos establiments tèxtils a les poblacions de 

Sant Feliu de Guíxols i Mataró, Josep Estrada va decidir invertir una part de la 

seva fortuna en d’altres activitats. Segons el seu nét, Eduard Estrada, la primera 

intenció era l’adquisició d’uns terrenys a Barcelona, en una zona de l’actual 

Eixample coneguda aleshores amb el nom de Camps Elisis, que havia de ser 

urbanitzada. Tot i això, els diners foren invertits, finalment, en la compra de la 

important finca rústica de Fortianell (d’unes 125 hectàrees), al terme de Fortià, el 

febrer de l’any 1849.5   

Quin va ser el motiu de l’adquisició de la finca de Fortianell? Altra vegada, segons 

l’opinió del nét de Josep Estrada, la compra fou deguda a l’amistat que unia el seu 

avi amb un important personatge de la societat empordanesa i catalana del 

moment, el jurista i terratinent Narcís Fages de Romà. Fages de Romà hauria 

convençut Josep Estrada perquè invertís en la compra d’una gran propietat 

rústica.  

                                                           

5 La finca va ser comprada el 10 de febrer de 1849 a Josep i Albert de Quintana. Veure Annex 2: 
Document de la venda de la finca.  
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1.2 Fages de Romà i la creació de l’escola d’estudi s agrícoles finançada per 

la Diputació de Girona 

Narcís Fages de Romà, nascut a Figueres l’any 1813, membre Fundador de la 

Societat d’Agricultura de l’Empordà (1845), soci de mèrit de l’Institut Agrícola 

Català de Sant Isidre i designat, el 1849, Comissari Regi d’Agricultura de la 

província de Girona, va ser un dels hisendats gironins decidits a contribuir al 

desenvolupament de les seves propietats agrícoles a mitjan segle XIX, davant del 

perill que suposava per a les seves rendes la importació de cereals de l’interior 

peninsular, més barats i de major qualitat.6   

L’any 1849, com a portaveu d’un grup d’hisendats, va formular un programa 

destinat a la modernització de l’agricultura gironina. Aconsellava el retorn dels 

propietaris a la gestió directa de les seves terres, l’organització d’associacions i 

publicacions agrícoles, la difusió d’innovacions i la fundació d’una granja-escola 

experimental. Aquesta darrera mesura es veia llavors massa avançada (amb 

paraules del propi Fages, “en el estado actual de nuestra agricultura temo que no 

daria el resultado apetecido”), però tan sols quatre anys més tard (1853), Fages 

de Romà va demanar a la Diputació de Girona la creació i subvenció d’una granja 

d’estudis agrícoles, la qual va obtenir l’aprovació de la Junta Provincial 

d’Agricultura i de la Diputació el febrer de l’any 1854.  

Aleshores, només faltava un propietari decidit a participar-hi i, per això, es va 

convocar un concurs públic. El tema es va resoldre el 3 de març següent, i el 

projecte fou adjudicat a Josep Estrada per a la seva finca de Fortianell, la qual 

comptava amb una extensió d’unes 125 hectàrees: 95 de terra de sembradura, 20 

de vinya i olivera, i 5 d’horta.7 Després d’un petit retard, el 4 de maig de 1855 es 

                                                           

6 PADROSA GORGOT, Inès (2009). Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. Edició: Diputació de Girona. 
Girona. 

Molts membres de la família Fages eren notaris i juristes.  

Veure Annex 3: Portada de La Granja, revista de agricultura (revista dirigida i publicada per Narcís 
Fages de Romà). 

7
 Veure Annex 4: Plànol dels terrenys de la granja-escola 
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va inaugurar l’escola: “un establecimiento de enseñanza profesional de 

agricultura, en el que se ejercita el cultivo y la economía rural con arreglo a los 

buenos principios y a las prácticas ilustradas”.8  

1.3 L’edifici de Fortianell 

L’edifici de la granja-escola és una obra singular en l’arquitectura de l’Alt 

Empordà. Però, malauradament, no hem pogut trobar cap informació al respecte, 

ni tan sols se sap qui va ser el seu autor, fet que ens hauria proporcionat moltes 

dades interessants. Farem una descripció tot intentant ubicar-lo en el seu període. 

En aquests anys la tendència dominant a l’Estat Espanyol era el neorenaixement, 

el qual s’inclou en un moviment més ampli com és el neoclassicisme, que ja a 

mitjans del segle XVIII es donava a Europa.  

D’una banda, cal tenir en compte que durant aquest període, a Figueres, hi havia 

l’arquitecte Josep Roca i Bros (1828-1865), un reconegut arquitecte neoclàssic, 

autor del Teatre Principal de Figueres (actual edifici del Museu Dalí) i d’algunes de 

les cases més interessants de la capital de l’Alt Empordà. Característiques 

ornamentals de les seves obres com la utilització de balustres i pilastres jònics les 

trobem a la façana més senyorial del conjunt. Val a dir, també, que Josep Roca i 

Bros creà l’Acadèmia d’Arquitectura neoclàssica en la qual es varen formar molts 

mestres d’obres. És possible que algun d’ells fos l’autor del nostre edifici.9 

L’edifici es va construir sobre una part dels masos existents a la finca de 

Fortianell. Té planta quadrangular, amb quatre torres, de dos plantes en les ales i 

tres en les torres. El conjunt s’estructurà en un principi al voltant d’un pati central i 

posteriorment s’hi afegí un segon pati. 

                                                           

8 GIFRE RIBAS, Pere (gener-febrer 1991). Hisendats i renovació agrícola: la granja-escola de 
Fortianell. Revista de Girona - núm. 144. Citació referida a Narcís Fages de Romà. Veure Annex 5: 
Imatge de la inauguració de la granja-escola 

9
 PADROSA GORGOT, Inès (2009). Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. Edició: Diputació de Girona. 

Girona. 
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Cadascuna de les façanes  és diferent. La principal, que està encarada a l’est,  és 

la més gran i consta d’un cos central on sobresurt la portada, coronada per una 

petita espadanya. A les cantonades de les torres es repeteix la coronació 

d’encoixinats. Als costats de la portada es situen, a banda i banda, quatre 

finestres en la planta superior i quatre finestres i quatre portes als extrems en la 

part inferior.  

La façana que més s’apropa a les característiques del neorenaixement és la sud. 

Per proporcions és la més harmònica, de fet, fa pensar en un palauet italià.10 

Aquesta façana, degut a l’ampliació posterior, es va obrir a una gran terrassa de 

manera similar, com era comú, a molts dels palaus neoclàssics de Catalunya. 

En l’ampliació posterior es va trencar, en part, amb l’harmonia del conjunt. A la 

façana sud s’hi varen afegir dues naus, amb coberta a dues aigües, la planta 

superior de la qual va ser habilitada com a dormitori pels alumnes. Cal afegir que 

la part inferior sobresurt per la bellesa de la coberta en volta de mocador. 

 

Volta de mocador. Font: Arxiu Rahola Estrada 

                                                           

10
 HERNANDO, Javier (1989). Arquitectura en España (1770-1900). Cátedra. Madrid (p.179-184) 
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Pel que fa a la distribució interior original, és difícil parlar-ne degut a les diferents 

modificacions que ha patit l’edifici. Ens queden una bona col·lecció de postals de 

principis del segle XX que ens permeten identificar alguns espais actuals amb les 

funcions que havien tingut. És el cas, per exemple, del vestíbul principal decorat 

amb cartells amb il·lustracions de plantes, flors, animals etc.; o del laboratori, a la 

dreta del vestíbul, espais amplis i amb molta llum; o l’actual capella, a l’esquerra 

del vestíbul, que havia estat el menjador dels alumnes de la granja escola.11 

En definitiva, el que és segur és que el conjunt de l’edifici no respon a la tipologia 

de les masies, sinó que més aviat, com ja s’ha assenyalat anteriorment, es 

relaciona amb l’arquitectura neoclàssica vigent a diferents ciutats catalanes. 

 

1.4 El funcionament de la granja-escola  

Seguint l’historiador Pere Gifre,12 una comissió formada per dos diputats 

provincials, dos membres de la Junta Provincial d’Agricultura (Fages de Romà era 

un d’ells) i Josep Estrada, feia el seguiment de la granja-escola, la qual era 

gestionada per un director, un sots-director i alguns auxiliars: un veterinari, un cap 

de pràctiques, un hortolà i el personal de l’explotació.  

Pel que fa als alumnes, es dividien en dues categories. Primerament, l’escola es 

destinava als fills dels hisendats i terratinents de la zona, designats com a 

agrònoms; aquests pagaven un preu mensual (9 duros mensuals el 1855 i 12 a 

partir del 1870). L’altre grup d’estudiants eren els anomenats “conreadors” (divuit 

l’any de la inauguració: dotze dotats per la Diputació i sis a càrrec del propietari). 

L’any 1870, però, aquests conreadors eren dotze nois provinents del Reial Hospici 

de Girona i d’altres que havien d’abonar 3 rals diaris de manera anticipada. 
                                                           

11 Veure Annex 6: Postals de l’Institution Agricole Fortianell. 

12
 GIFRE RIBAS, Pere (gener-febrer 1991). Hisendats i renovació agrícola: la granja-escola de 

Fortianell. Revista de Girona - núm. 144.  
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L’ensenyament també era diferenciat per a les dues categories, amb més 

sessions teòriques per als fills dels hisendats. 

A partir del setembre de l’any 1861, la granja-escola va quedar agregada a 

l’Institut d’Ensenyament de Figueres, per possibilitar que els fills dels hisendats 

poguessin obtenir la titulació acadèmica d’agrimensor i pèrit. L’any 1862 havien 

passat per l’escola 32 agrònoms, dels quals 6 havien obtingut titulació acadèmica, 

i 53 conreadors.  

La finalitat de la granja-escola era doble: d’una banda, la pràctica agrícola havia 

de mantenir les necessitats de l’explotació i beneficiar el seu propietari, Josep 

Estrada; i de l’altra, havia d’assajar amb nous conreus i rotacions de terres per 

anar generalitzant els nous mètodes a les explotacions dels hisendats. La granja-

escola de Fortianell va ser doncs l’explotació emblemàtica de la modernització 

agrícola que propugnaven alguns terratinents. Sobretot durant els primers anys, 

quan les subvencions públiques arribaven sens falta, va ser important 

l’experimentació amb maquinària, l’ús de la qual havia d’anar substituint les feines 

dels jornalers. A la finca de Fortianell es va treballar amb ginys mecànics adquirits 

per la Societat Agrícola de l’Empordà i per la Junta Provincial d’Agricultura, 

institucions de les quals era membre Fages de Romà. Es van incorporar arades 

de ferro, sembradores, segadores, màquines de batre… 

La granja-escola va passar per moments difícils a partir de l’any 1865, com a 

conseqüència de la retallada del pressupost, primer, i de la finalització de la 

subvenció de la Diputació, després. La subvenció de 30.000 rals de l’any 1855, 

que s’havia augmentat a 50.000 el 1863 i reduït altra vegada a 30.000 el 1865, fou 

retirada el 1869. Després d’uns anys difícils (el professorat va arribar a estar més 

de tres anys sense cobrar), el 30 de setembre de 1875 es va tancar la granja-

escola de Fortianell, i l’ensenyament agrícola va traslladar-se llavors a l’Institut 

d’Ensenyament de Figueres (actual institut Ramon Muntaner), a l’horta del qual es 

feien les pràctiques.   

Sabem per mitjà del Sr. Josep Rahola Estrada que el funcionament econòmic de 

la granja-escola era el següent: La Diputació subvencionava un tant al propietari 
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Sr. Josep Estrada d’Aloy, i aquest la gestionava i distribuïa. Ell mateix havia 

d’assumir les despeses de l’escola agrícola, ja que s’havia d’encarregar de 

retribuir al personal, docent i no docent. Els alumnes abonaven una quota d’acord 

amb el seu estatus econòmic. El Sr. Estrada també comptava amb els ingressos 

que li proporcionaven les terres de conreu.  

 

1.5 Tancament de la granja-escola. Motius.  

Mentre s’experimentava a Fortianell, es va anar mecanitzant lentament el camp 

empordanès i gironí. L’existència de colles de segadors fins ben entrat el segle XX 

és un bon exemple de les dificultats en aquest àmbit. Alguns del motius del 

tancament de la granja-escola van ser la manca de maquinària autòctona i de 

capitals –o bé interès– per part dels hisendats. Segons l’historiador Pere Gifre: 

“només l’anàlisi d’inventaris ens podrà treure de dubtes del grau de mecanització 

de l’agricultura gironina durant la segona meitat del segle XIX”.  

El tancament de la granja-escola de Fortianell és entès per alguns historiadors 

com la conseqüència del canvi d’actitud dels hisendats gironins. És a dir, les 

motivacions –o pors– que havien portat a aquests terratinents a projectar-ne la 

creació a mitjan segle XIX havien desaparegut. La temuda afluència de cereals 

provinents de l’interior peninsular no s’havia produït i, per això, no havia baixat el 

preu de la producció gironina. Com a conseqüència, la parceria va tornar a ser el 

contracte idoni per als hisendats.  

Al tancar-se la granja-escola de Fortianell, els estudis agrícoles es van traslladar 

definitivament a l’institut Ramon Muntaner de Figueres, on s’hi van dur els 

expedients dels alumnes juntament amb estris de laboratori i eines de camp.  
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Fragment de l’inventari dels estris de laboratori traslladats de Fortianell a l’institut 

d’ensenyament Ramon Muntaner de Figueres. Font: Arxiu Ramon Muntaner. 

 

1.6 Explotació de la finca de Fortianell en règim d e masoveria  

L’any 1875 es va tancar definitivament la Granja escola de Fortianell. Llavors, la 

finca va entrar en un període de decadència en el qual la manca de manteniment 

va conduir a un deteriorament de l’edifici. Durant aquest període, les terres són 

cedides pel propietari en règim de masoveria. Val a dir que la informació existent 

d’aquesta època és ben escassa.  
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2 Instal·lació dels Germans de la Doctrina Cristian a a la finca de 

Fortianell. 

Des de l’any 1904 fins l’any 1936, s’instal·len a Fortianell els Germans de la 

Doctrina Cristiana. La família Estrada lloga l’edifici i les terres a aquesta comunitat 

religiosa. D’aquesta etapa cal distingir dues fases: en la primera la finca és 

utilitzada com a escola agrícola i en la segona com a noviciat.  

 

2.1 La Llei de Combes. Fugida dels Germans de les Escoles Cristianes de 

França cap a Espanya.  

Amb la tercera República Francesa (1871-1940) es van dictar a França un seguit 

de lleis per tal de fonamentar l’educació popular. Davant l’escola parroquial, l’estat 

col·locà l’escola laica per contrarestar la influència religiosa. La primera llei que 

afectà les escoles cristianes fou la de 1881, ja que abolia la instrucció religiosa a 

les escoles que depenien de l’estat. Més tard, l’any 1900, s’agreujà l’anterior llei i 

es potencià encara més l’anticlericalisme. Finalment, al 1904, s’aprovà la Llei de 

Combes,13 la tercera que afectà als religiosos i que implicà el tancament de 801 

escoles de les 1359 que tenien els Germans de les Escoles Cristianes. 

Aleshores, els més de 10.000 religiosos que pertanyien a la Doctrina Cristiana van 

optar per diferents alternatives. Així, van dividir-se en cinc “grups”: uns van 

acceptar la secularització, uns altres van deixar la institució, els més grans es van 

jubilar, altres van anar a terres llunyanes a ultramar, i el cinquè grup, que volia 

conservar els noviciats, optà per venir a Espanya. 

Espanya els hi va permetre seguir ensenyant en francès en els seus centres amb 

la condició d’admetre alumnes espanyols. 

 

                                                           

13 Émile Combes  fou el ministre d’Instrucció pública durant la tercera República a inicis de segle 
XX. Combes aconseguí la separació de l’estat amb els ordes religiosos. 
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2.2 Trasllat de l’Institut Agrícola de Limoux a la finca de Fortianell. 

Dins del grup que opta per traslladar els estudis al país veí, s’hi inclouen els 

Germans de l’Institut Saint Joseph de Limoux (municipi proper a Carcassona), els 

quals s’instal·len a Fortianell l’any 1904. 

L’Institut Agrícola de Limoux, per la seva especialitat d’agricultura se li comunicà 

que “muy cerca de Figueres, en el Ayuntamiento de Fortià, existía una finca con 

edificio adecuado para Escuela oficial de Agricultura, desde 1885. Cierto que en 

1904 su estado era deplorable y ya no era Escuela agrícola.”14 

Llavors, el propietari dels terrenys era Lluís Estrada Vives15 (nét de Josep Estrada 

d’Aloy, comprador de la finca) i tenia les terres en règim de masoveria.  

Tal com Josep Rahola Estrada informa, els Germans de la Doctrina Cristiana van 

venir de Limoux a Fortianell l’any 1904 a causa de la llei de 1904 que prohibia 

impartir ensenyament a les congregacions religioses. 

L’anterior informació coincideix amb la proporcionada per l’historiador Josep Ma 

Bernils: “El dueño, Dr. Luis Estrada (metge a Barcelona) convino generosamente 

las condiciones de alquiler. Había 125 hectáreas; los Hermanos alquilaron de 

momento sólo 40 y los edificios; luego todo. El Instituto de Limoux, con profesores 

y alumnos se trasladó a Fortià el 11 de junio de 1904 y desde el 10 de octubre se 

dieron las clases en la granja-escuela, mientras se utilizaban para prácticas 25 

hectáreas de la inmensa finca, llana como la palma de la mano. Los internos eran 

casi todos franceses y el total rondaba el centenar. Se organizaban los exámenes 

ante tribunal mixto hispano-francés”. 16 

                                                           

14
 BERNILS I MACH, Josep Ma. 75 Aniversari: Els Fossos, 75 anys d’història(1909-1994) 

15 Veure Annex 7: Lluís Estrada Vives 

16 BERNILS I MACH, Josep Ma. 75 Aniversari: Els Fossos, 75 anys d’història(1909-1994) (p.20) 



FORTIANELL : UN RECORREGUT PER LA SEVA HISTÒRIA   

 23 

 

Postal de l’Institut Agrícola de Limoux. Font: Arxiu Rahola Estrada 

 

2.3 Funcionament de l’ Institut Agricole de Fortianell (Espagne) Saint Joseph 

(1904-1920). 

L’Institut Agrícola de Fortianell va tenir una forta influència en l’àmbit de 

l’agricultura a la província de Girona. Segons Josep Ma Bernils, “foren els primers 

en tenir una màquina de batre a la comarca (de l’Alt Empordà)”; “durant els anys 

que s’estudiaren les disciplines agrícoles, els “hermanos” introduïren notables 

millores al camp.” 17 

Gràcies a la granja-escola promoguda pels religiosos francesos, moltes famílies 

pageses i alguns terratinents de la zona van poder oferir una educació als seus 

fills dirigida cap a una futura millora en la gestió de les seves pròpies terres.  

                                                           

17 BERNILS I MACH, Josep Ma. 75 Aniversari: Els Fossos, 75 anys d’història(1909-1994) (p. 21). 
Aclariment: la Granja Escola de Fortianell, promoguda per Narcís Fages de Romà, ja comptava 
amb una màquina de batre. 
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Aquest és el cas del Sr. Llovet Monrós, alumne d’aquesta Institució i més tard 

professor de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona i director de l’Obra 

Social Agrícola de La Caixa. Curiosament, el Sr. Rahola Estrada va ser alumne 

seu i em va indicar la possibilitat d’entrevistar al Sr. Vicenç Llovet i Roqué, fill del 

reconegut professor i autoritat en matèria agrària. 

El Sr. Llovet em va proporcionar informació rellevant sobre l’estada del seu pare a 

Fortianell i el que això significà per a la seva família. 

Quan Josep Llovet Monrós ingressà a l’escola d’agricultura de Fortianell l’any 

1918, la seva família vivia en una casa de camp de Castelló d’Empúries, que 

aleshores era propietat de la família Rahola.18 Va ser el Sr. Baldiri Rahola qui 

parlà amb el pare de Josep Llovet (avi de l’entrevistat)  sobre la idea de portar el 

seu fill a estudiar a Fortianell. D’aquesta manera podria ajudar, amb més 

coneixement, al seu pare a les feines del camp. 

Vicenç Llovet em va comunicar la informació que tenia sobre l’estada del seu pare 

a Fortianell. “No sé pas si té algun títol de l’estudi a Fortianell ni tampoc tenim 

notes ni assignatures o matèries que podia haver estudiat allà.” 

El que sí sabia de cert és que els estudis de la granja-escola van permetre al seu 

pare aprofundir els seus coneixements d’agricultura i accedir a càrrecs de 

responsabilitat: director de l’Obra Social La Caixa i càrrecs a la Diputació. Va 

treballar en planificació agrària i en investigacions de laboratori. 

“Van veure la possibilitat d’aconseguir que el pagès visqui més bé i obtingui millor 

qualitat de vida i de coneixement de la seva feina; això segur que ve de la seva 

estada a Fortianell” 19 

En vistes a la poca informació sobre el programa educatiu que es seguia a la 

granja-escola francesa, vaig preguntar als actuals propietaris de la finca si sabien 

res al respecte i em van comunicar que possiblement ho podia trobar a l’actual 

                                                           

18 Rahola de Roses (Baldiri Rahola). Es refereix a l’avi patern del Sr Rahola Estrada. 

19 Veure Annex 8: Entrevista a Vicenç Llovet Roqué 
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Institut Agrícola de Limoux, on s’hi van traslladar els expedients dels alumnes 

d’aquell moment.  

No obstant, cal dir que existeix una notable quantitat de Postals de Fortianell 

d’aquesta època que ens permeten veure les instal·lacions, la maquinària 

utilitzada, les classes que s’impartien i el funcionament de la granja escola amb 

els seus alumnes. (Aquestes postals porten escrits dels alumnes al darrere que 

aporten dades.) 

 

 

 

Alumnes de la granja-escola de la 

Doctrina Cristiana. Font: Arxiu Rahola 

Estrada.  

 

 

Quadern d’un alumne de l’escola d’agricultura francesa. Font: Arxiu Rahola Estrada. 
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2.4 Retorn de la granja-escola francesa a Limoux (1 920). 

Amb la derogació de la llei que prohibia als Germans de la Doctrina Cristiana 

impartir classes al seu país, els religiosos van poder retornar a França i continuar 

allà l’ensenyament. 

L’Institut Agrícola instal·lat a Fortianell tornà a Limoux l’any 1920. Tot i així, com 

que als Germans de la Doctrina Cristiana els interessava tenir influència en 

aquesta zona, van decidir continuar llogant la finca dels Estrada i traslladar els 

Germans d’Hostalets de Llers: novicis, aspirants i Sagrada Família; a Fortianell. 

Així doncs, començava una nova etapa: el Noviciat a Fortianell; que duraria fins 

l’esclat de la Guerra Civil espanyola l’any 1936. 

 

2.5 El noviciat de la Doctrina Cristiana a Fortiane ll  

L’any 1920 s’inicia una nova etapa a Fortianell. El mes de juliol d’aquest mateix 

any, els últims “hermanos” de Fortià marxen cap a Limoux i al setembre ja arriben 

els d’Hostalets: novicis, aspirants i Sagrada Família.  

“Els nens ocupaven la part nord de la nova finca, els novicis la meridional i la 

Sagrada Família la part més estreta que unia ambdós cossos. La gran novetat en 

aquella finca és que ara es parlava en castellà.”20 

Tal com indica el Sr. Josep Rahola Estrada, a l’època de la granja-escola dels 

Germans de la Doctrina Cristiana les classes eren impartides en francès, tot i tenir 

alumnes de la comarca. Durant el noviciat les classes van passar a fer-se en 

castellà, tot i tenir alumnes francesos. 

La informació que hi ha d’aquesta època del noviciat, es troba en la mateixa 

situació que en el cas de la granja-escola Saint Joseph de Fortianell. S’està 

intentant iniciar contactes, des de Fortianell, amb l’escola agrícola de Limoux per 

tal de recollir dades dels dos períodes.  
                                                           

20 BERNILS I MACH, Josep Ma. 75 Aniversari: Els Fossos, 75 anys d’història(1909-1994) (p.64) 
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Els propietaris de la finca, em comuniquen la contínua afluència, durant molts 

anys, d’“hermanos” de la Salle a Fortianell. “Venien amb un interès comú: reviure i 

tornar a veure el lloc que havia estat espai de formació i vida en la seva 

adolescència, del qual en guardaven un grat record”. 

Vaig interessar-me en trobar algun d’aquests “hermanos” que havien estudiat a 

Fortianell, per poder-m’hi entrevistar i així completar i corroborar la informació que 

ja tenia sobre aquesta època.  

A tal efecte, la tutora del treball de recerca m’ha facilitat el contacte amb els 

germans de l’escola La Salle de Figueres, que ens han propiciat l’entrevista amb 

el Germà Guillermo21 (un dels quatre ex-alumnes de Fortianell que encara són 

vius).  

L’hermano Guillermo (Laurentino Fernández) aporta suficient informació per fer-

nos una idea del funcionament de l’escola durant els anys en què ell hi estudià 

(1934-1936).22  

A l’escola s’impartien dos tipus d’ensenyament segons l’edat de l’alumnat. 

Dels 13 anys (edat del Germà Guillermo quan arribà a Fortianell) als 16 anys, 

l’ensenyament és general. No està dirigit per ser germà de La Salle.  

“Les assignatures, pues mira fèiem gramàtica, gramàtica castellana, no fèiem 

gramàtica catalana però gramàtica castellana. Geografia i història. Aquestes eren 

les tres assignatures que teníem de lletres, després teníem l’aritmètica, la 

geometria i l’àlgebra (...) A mesura que anaves avançant, assignatures més 

avançades: física química i trigonometria...”  

“Ens feien llegir molt. Cada dia lectura, teníem una lectura pues correctíssima i 

bona. Después, cal·ligrafia, aquella lletra d’abans de la guerra.”  

                                                           

21 Resident a l’escola La Salle de Santa Coloma de Farners. 

22
 Veure Annex 9: Transcripció de l’entrevista al Germà Guillermo. 
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A partir dels 16 anys s’inicia el noviciat que finalitza als 17 o 18 anys (s’ha de 

portar sotana). 

“...als 16 anys ja passaves a lo que dèiem el noviciat i allà prenies l’hàbit, als 16 et 

donaven la sotana, encara no eres germà.” 

“Aquells ja no estudiaven ni gramàtica ni geografia, quests només es dedicaven 

durant un any ben complert a estudiar només la vida de germà, què és un germà, 

què ha de fer un germà, què és la Salle, qui és el fundador, la vida del fundador, 

era això,...” 

De fet, els estudis per arribar a professar com a Germà de La Salle i impartir 

classes constaven de tres cicles, l’últim dels quals es cursava a França. 

“...aquest grup que eren novicis quan acabaven l’any de formació, això és 

important, pues, comencen el que nosaltres en dèiem en aquella època el 

Escolasticado que és els estudis superiors, els anaven a fer a França, a 

Fontseranes.” 

“...els dos anys d’Escolasticado es feien a França i allà es feia tot en francès, (...) 

Eren allà els dos anys últims i era al final d’aquests dos anys últims que feies la 

professió.” 

A la finca hi havia un total de 27 alumnes aproximadament, 6 professors més el 

director (2 professors per a cada curs). Els Germà Guillermo recorda els noms de 

molts companys, dels professors i Germans, entre els quals figura el Germà 

Esiqui.  

Fa un relat molt detallat de les activitats diàries dels interns a Fortianell, tant en 

dies laborables com festius.  

Descriu emocionat la relació existent entre professors i alumnes. 

“Boníssima, boníssima (...) una relació molt humana i divertida i alegre! 

Divertidíssima! perquè ja sabies perquè anaves...” 
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També, dóna molta importància al fet que els alumnes tinguin clara la finalitat dels 

seus estudis.  

“...bàsicament allà el que anava, anava amb una finalitat, si vols, dit d’una altra 

manera, si tu ja veies clara, clara, clara, que tu volies ser Germà de La Salle, la 

vocació la vas descobrint...” 

Té un record especial del Germà Esiqui, que era el xofer de tots els residents a 

Fortianell i s’encarregava de totes les qüestions relacionades amb reparar eines o 

màquines, qualsevol problema tècnic.  

El que semblava fantàstic per Laurentino, a l’edat de 15 anys fa un gir inesperat. 

Comencen els primers indicis del que acabarà essent la Guerra Civil espanyola. 
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3 Dies anteriors i la Guerra Civil espanyola. 

Poc abans que la Guerra Civil espanyola esclatés, a Fortianell s’hi van viure una 

sèrie d’incidents. Els comitès revolucionaris de la zona no deixaven de fer pressió 

als hostes de la finca perquè marxessin i abandonessin l’edifici.  

En aquest capítol, bàsicament, faig ús de la informació extreta de l’entrevista al 

Germà Guillermo i del llibre, encara per publicar, L’home que conduïa un 

Chevrolet de Xavier Margenat. 

 

3.1 Incidents pels volts de la Guerra Civil. Incaut ació de l’edifici de Fortianell 

i fugida dels Germans de la Doctrina Cristiana.  

A partir del 8 de juliol de 1936, els alumnes del noviciat de Fortianell van 

començar a respirar una atmosfera de certa tensió i estranyesa. El Germà Esiqui, 

que com ja he avançat era el xofer de l’escola, no parava d’entrar i sortir de la 

finca, els alumnes tenien més hores d’esbarjo del normal i el menjar era més 

abundant, ja que s’havien produït intents de saqueig. El misteri dels alumnes es 

va acabar quan el Germà Eugeni els va dir: “…ha habido un poco de movimiento, 

un movimiento militar se ha levantado i hay un poquitín de movimiento, por eso 

que hay cosas que no funcionan, pero no pasará nada”.23 Aquesta fou la primera 

notícia que van rebre els estudiants, però va ser qüestió de dies que membres del 

comitè revolucionari de Fortià apareguessin al pati de l’edifici amb la intenció 

d’expropiar-lo. Aleshores se’ls va informar de l’esclat d’una revolució.24 

El 27 de juliol de 1936 es publica el decret de la República, presidida per Don 

Manuel Azaña, ordenant la incautació dels edificis religiosos. 

Més tard, van presentar-se membres del comitè de Figueres, que a diferència dels 

de Fortià, eren policies uniformats i sembla que també eren més pacífics.   

                                                           

23 Veure Annex 9: Transcripció de l’entrevista al Germà Guillermo. 

21 Decret de 27 Juliol sobre incautació d’edificis religiosos.  
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“…estaban allí al patio i nos decían: - no chicos, no tengáis miedo que no os va a 

pasar nada- “ 25 

Mentre que ambdós comitès es disputaven la possessió de l’edifici, com que ja 

eren vacances pels alumnes, es feien unes classes molt lleugeres, de dibuix i 

cal·ligrafia, i anaven tres cops per setmana a jugar a l’exterior, a una finca propera 

a Fortianell.26 

La situació es va anar complicant i finalment, els germans van comunicar als 

alumnes la necessitat de marxar cap a França. Poc després, van segellar la porta 

de la capella de Fortianell on resaven cada  dia. 

Un episodi narrat pel Germà Guillermo exemplifica la tensió d’aquells dies: 

“...nosaltres estàvem allà dintre resant i ells... sentíem unes veus a fora i se sentia 

la veu molt clara que deia: “¡aquí están, aquí están!” i una altra que “¿cómo 

quieres que estén aquí si aquí no puede entrar nadie?” quan ens varem sentir 

això, nosaltres allí quiets, silenci absolut.” 

“...el que va influir perquè allí no anés ningú va ser el hermano Esiquio, el seu 

tarannà i manera de fer i d’explicar i bueno, aquella gent pues al cap d’un rato 

varen marxar. I nosaltres entravem en aquella capella per una porta falsa, a 

darrere hi havia una porta falsa per la infermeria, i per aquella infermeria hi havia 

un passadís, un corriol molt estret que anava al fondo, hi havia una porta petita 

que entrava, allí estava el despatx d’un germà, d’un director, d’un superior, estaria 

allà el despatx, i per aquella s’entrava directament a la capella, pel seu despatx, 

aquell corriol ells no el varen descobrir.” 

El que s’estava intentant era aconseguir els permisos per poder marxar a França 

d’una forma legal, vet aquí el motiu pel qual el Germà Esiqui, juntament amb el 

director General, no parava d’entrar i sortir de Fortianell. El Germà Esiqui no va 

                                                           

25 Veure Annex 9: Transcripció de l’entrevista al Germà Guillermo. 

26 El Germà Guillermo en fa referència varies vegades però, tot i que sabem que està ubicada a 
l’actual carretera que va de Vilamalla a Fortià, es desconeix el seu nom. 
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deixar d’insistir fins que el Comitè de Figueres li proporcionà els permisos 

necessaris i dos autobusos de la companyia Sala, per dur alumnes i Germans a la 

granja-escola de Limoux.  

El Comitè de Figueres va guanyar la “guerra” contra el Comitè de Fortià i la finca 

de Fortianell va quedar a les seves mans. 

El dia 5 d’agost del 1936 els Germans de la Doctrina Cristiana van deixar l’edifici 

de Fortianell, del qual penjava un rètol on s’hi llegia “edifici incautat pel Comitè 

Revolucionari, respecteu-lo perquè és vostre”, i tres banderes en una de les 

torres: la catalana, la republicana i la comunista.27 

Tot i haver de marxar, els Germans van intentar mantenir Fortianell. El Germà 

Esiqui va ser l’únic que no va fugir a França. Tenia la intenció de recuperar l’edifici 

tan bon punt la situació es calmés, pensava que la revolució duraria poc. És per 

això que s’allotjà en una fonda de Figueres. Malgrat la seva esperança, la situació 

va anar a pitjor. Llavors va haver de refugiar-se a casa del seu germà, a Salt, qui 

intentà aconseguir-li un permís per passar a França. Malauradament, ja de camí 

cap a França, va ser arrestat pel Comitè d’Orriols i tot seguit afusellat. L’any 2007 

el van beatificar a Roma. 

 

3.2. Usos de l’edifici durant la Guerra Civil.  

Un cop incautat, l’edifici va ser seu, al llarg de quatre mesos, d’un grup d’infants, 

fills de republicans que van ser introduïts per la frontera francesa. Bona part 

d’aquests nois i noies van ser acollits més tard a Rússia.28 

 

Posteriorment, l’edifici va ser ocupat per les Brigades Internacionals, que hi van 

residir aproximadament un any. 

 

                                                           

27 Veure Annex 9: Transcripció de l’entrevista al Germà Guillermo. 

28 Sempre seguint la informació de la família Rahola Estrada. 
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El Sr. Rahola Estrada em comenta que sempre havia sentit dir als seus avis que, 

el Mariscal Tito de Iugoslàvia havia vingut a Fortianell a visitar les tropes de les 

Brigades Internacionals. Aquesta informació ens la confirma el “blog” Scala 

Hanníbalis29, que publica articles relacionats amb l’Escala. En un d’aquests 

articles es recull el testimoni de Rosa Laviña, filla d’un anarquista de Palafrugell.  

 

La Rosa, havia estat introduïda pel seu pare, llibreter, en lectures filosòfiques i 

humanistes. El 1936, va ser secretària de les Joventuts Llibertàries de Palafrugell. 

 

La Rosa disposà que el dormitori que havia deixat buit el seu germà en anar al 

front sempre trobés algun hoste necessitat. Al tram final de la guerra tenien 

dormint en aquell llit un home que mai es va identificar. Se’l coneixia com a 

Vladimir. Aquest, poc abans de l’entrada de les tropes franquistes, va fer com 

d’alcalde durant una setmana. «Un poble no pot estar sense alcalde», recorda la 

Rosa que va dir Vladimir. «Aviat us convidaré a visitar el meu país», els assegurà. 

Anys després, la informació recollida i les fotografies del mariscal Tito, cap d’Estat 

iugoslau, li permeteren adonar-se de la veritable identitat de qui s’havia amagat 

darrere aquell pseudònim. 

 

A aquest testimoni, el blog afegeix la cita de l’historiador Eduard Rodeja: 

 

“Diuen que el mariscal Tito va estar a Figueres coordinant les Brigades 

Internacionals. Vivia a Figueres i a Fortianell i vestia molt elegantment.” 

 

No obstant, no tenim la total certesa sobre aquest fet perquè en Tito de Iugoslàvia 

sempre havia desmentit la seva estada a Espanya.  

 

Els darrers mesos de la guerra i els primers de la postguerra, l’edifici va ser 

emprat com a dipòsit d’armes de les tropes franquistes. 

                                                           

29 Rosa Laviña (2003). [suport digital] L’Escalenc. Scala Hanníbalis 

<http://scalatunel.blogspot.com/2006/01/rosa-lavina.html> 
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4 De la postguerra a l’actualitat.  

Aquest capítol s’inicia amb el retorn de la propietat (1942), per part del règim 

franquista a Eduard Estrada, qui havia estat empresonat a Manresa durant la 

Guerra Civil. Aleshores, Eduard Estrada assumeix l’explotació de la major part de 

la finca.  

 

4.1 Retorn de la finca a la família Estrada  

Després de l’alliberament d’Eduard Estrada, el règim franquista retornà les terres 

als Estrada.  

L’edifici encara contenia armament i bombes que van haver de ser extretes. 

Segons el Sr. Rahola Estrada,30 els caps militars de l’exèrcit de Franco van 

ordenar que tots els artificis presents en l’edifici de Fortianell fossin llançats a mar, 

daltabaix de l’Escullera de Roses. Poc temps després, uns soldats que pescaven 

llançant granades al mar van fer explotar el polvorí submergit al port de Roses, 

deixant el moll destruït.  

Eduard Estrada i Serra (1890-1977) es va disposar a refer l’edifici que havia 

quedat malmès, per tal de poder-s’hi instal·lar amb la família amb un mínim de 

condicions. Aquells anys a l’edifici també residien unes quantes famílies, que 

treballaven, les dones en feines de la casa i els homes al camp. Així ens ho 

explica la Sra. Glòria Estrada, néta d’Eduard Estrada.  

La família Estrada vivia a Barcelona, però venia des del maig fins al setembre a 

instal·lar-se a Fortianell. El Sr. Eduard Estrada estava casat amb Josefina Gusi, 

amb qui va tenir dos fills, Lluís i Montserrat. 

Lluís Estrada i Gusi (1920-1980) que vivia tot l’any a Fortianell, va passar a 

gestionar la finca fins el 1967, any que arrenda la totalitat de les terres a diferents 

agricultors 

                                                           

30 Els seus avis li ho explicaven. 

Recentment un dels soldats que havia estat encarregat de retirar les armes i bombes, li ho va 
manifestar.  
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L’any 1973 Josep Rahola Estrada, enginyer agrícola i nét d’Eduard Estrada, 

s’instal·la a Fortianell amb la finalitat de portar la gestió i anar recuperant les 

terres fins a portar-les en la seva totalitat. 

Actualment, el Sr. Josep Rahola Estrada gestiona la societat agrícola, empresa 

familiar. Ell amb la seva dona i el seu pare Josep Rahola de Espona viuen tot 

l’any a la finca. La resta de la família també hi tenen les seves vivendes on hi 

passen festius i vacances. Alguns apartaments estan llogats. 
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Conclusions 

Mai hagués imaginat que Fortianell, el lloc on visc des de que tenia tres anys, fos 

marc d’esdeveniments de tant valor històric, social i educatiu. 

Com a Granja Escola de la província de Girona, va representar una iniciativa de 

formació professional pionera en el país. Es van aplicar plans educatius i 

programes innovadors al mateix nivell que es duien a terme als països més 

avançats d’Europa. Tenim una mostra d’aquesta funció capdavantera i de 

referència pel món agrícola, en la publicació mensual de La Granja, revista de 

agricultura. 

L’Escola d’Agricultura dels Germans de la Doctrina Cristiana va significar la 

continuació de l’Institut Saint Joseph de Limoux, pionera en la formació 

professional agrícola a Europa. 

En l’etapa de 1920-1936, Fortianell esdevé seminari, centre formador dels novicis, 

futurs Germans de la Doctrina Cristiana. Comptem amb testimonis orals de frares, 

recollits al llarg dels anys per la família Rahola Estrada. Aquests testimonis 

coincideixen en tots els casos, expressant records plens d’enyorança, 

reconeixement i agraïment vers els professors i els tutors; fet que evidencia 

l’existència d’una relació respectuosa i d’un vincle estret entre formadors i 

alumnes. Les bones relacions i la col·laboració entre professors i alumnes són 

essencials per tal que l’ensenyament sigui profitós. 

Els esdeveniments més foscos i alhora tràgics que es van succeir durant els anys 

de la Guerra Civil no han estat gaire investigats fins ara. He fet una recerca en la 

primera part d’aquesta etapa que m’ha permès conèixer els dies de por i 

d’incertesa dels novicis a través del Germà Guillermo, qui en primera persona 

m’ha narrat els fets i el trist final del Germà Esiqui, assassinat pel Comitè 

antifeixista d’Orriols.  

Considero de notable interès el fet d’haver obtingut informacions de primera mà, 

d’aquesta etapa poc coneguda de la història de Fortianell. 
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El fet que aquest treball abordi un marc històric tant ampli, ha estat la causa que 

en alguns moments em sentís desbordada per la gran quantitat d’informació. Vaig 

seguir alguns camins de recerca sense sortida, però que deixaven oberta la porta 

per una posterior investigació. Aquest és el cas de l’arxiu Ramon Muntaner, on tot 

i que no vaig trobar els documents desitjats, vaig veure la possibilitat de fer una 

investigació a través dels expedients dels alumnes, buscar les famílies d’aquests i 

veure com havia influït l’existència de la granja-escola en les seves vides.   

Un altre camí de recerca el trobaríem en l’arxiu de la família Rahola Estrada, ja 

que són molts els documents inèdits que guarda.  

La realització del treball m’ha aportat un coneixement en profunditat de fets de 

vital importància i d’interès personal, ja que han succeït al lloc on visc. D’altra 

banda la seva repercussió històrica i social és innegable. 

La recerca m’ha requerit un esforç considerable, però també m’ha aportat moltes 

satisfaccions i un aprenentatge bàsic sobre el procediment a seguir en una 

investigació. 
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Annexos 

Annex 1: Arbre genealògic de la família Estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Arxiu Rahola Estrada (aquest document està escrit pel Sr. Eduard Estrada) 
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Annex 2: Document de la venda de la finca. 
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Annex 3: Portada de La Granja, revista de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu Rahola Estrada 

 



FORTIANELL : UN RECORREGUT PER LA SEVA HISTÒRIA   

 47 

Annex 4: Plànol dels terrenys de la granja-escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu Rahola Estrada 
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Annex 5: Imatge de la inauguració de la granja-esco la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu Rahola Estrada 
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Annex 6: Postals de l’ Institut Agricole Fortianell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Vestíbul principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menjador de la granja-escola (actual capella) 
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      - Laboratori 

     

Font: Arxiu Rahola Estrada 
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Annex 7: Lluís Estrada Vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu Rahola Estrada (document escrit pel Sr. Eduard Estrada) 
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Annex 8: Entrevista a Vicenç Llovet Roqué. 

- Data de l’entrevista: 15 de setembre del 2010 

D’aquesta entrevista s’ha transcrit la informació considerada més important per 

l’elaboració del treball. L’ordre de les citacions és arbitrari. 

“Gràcies al contacte que el meu pare tenia amb els Rahola, va poder estudiar la 

carrera d’enginyer agrònom (escola francesa). Quan va tornar va treballar 

d’enginyer agrònom durant l’època de la Mancomunitat.” 

“...el Dr. Moragues, fundador de la Caixa, el va cridar perquè l’ajudés (es refereix 

al seu pare) a muntar l’Obra Social Agrícola de La Caixa.”  

“Això va agradar als Rahola i al meu avi, estudiar a Fortianell per ajudar a l’avi, 

aproximadament l’any 1918, amb els germans de la doctrina cristiana. “ 

“No se sap si té algun títol de l’estudi a Fortianell, ni tampoc tenim notes, ni 

assignatures o matèries que podia haver estudiat allà. Sí que en tenim, però, de 

l’escola d’agricultura de Barcelona (...) Els professors de la universitat venien a 

casa...”  

“….els pares abans eren justos en explicacions ni detalls: ni familia, ni 

política…era la manera de ser de moltes famílies de l’època. No en parlaven. 

Tampoc parlaven de la guerra. No tenim masses referències” 

“De la granja-escola de Fortianell no coneixem el nom de cap mestre.” 

“...van veure la possibilitat d’aconseguir que els pagès visqui més bé i obtingui 

millor qualitat de vida i de coneixement de la seva feina, això segur que ve de la 

seva estada a Fortianell.” 

“...Fortianell va ser molt important perquè d’allà en va sortir gent preparada ja que 

va i per tant, va donar opcions de canvi i millora en la vida de molts pagesos.” 

“...els Rahola el van convèncer, van convèncer l’avi, en Baldiri Rahola, l’amo 

d’aquest mas i també del mas de les Arrabassades.” 
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Annex 9: Transcripció de l’entrevista al Germà Guil lermo.  

- Data de l’entrevista: 13 d’octubre del 2010 

- Minuts gravats: 74 

- Entrevistadores: Gisela Espigulé i Anna Maria Pibernat (tutora del treball) 

Durant l’entrevista, el Germà Guillermo alterna el català i el castellà, per aquest 

motiu he decidit no posar entre comes els barbarismes. La transcripció és literal i 

els fragments considerats de poca importància no han estat transcrits i s’indiquen 

amb tres punts suspensius entre parèntesis. 

 

 [00:09] Com es diu de nom i cognom? 

Laurentino Fernández Fernández (..) (Passà a dir-se “Hermano” Guillermo un cop 

acabat el noviciat). 

[01:16] Quants anys té?.. o la data que va néixer? 

Posa un vuit i un nou. (...) 

[01:30] Els llocs on ha viscut. 

Fins als 13, al meu poble natal, que és León, província de León, un poble petit 

que es diu Los... és un nom compost, Los Barrios de Nistoso. (..) fins als 13 anys, 

als 13 anys vaig marxar d’allà per dirigir-me aquí, precisament a Fortianell. (..) 

[02:11] I el nom dels seus pares? 

Andrés, el meu pare Andrés i la mare Marta. 

[02:20] El motiu de que anés a viure a Fortianell? 

Pues mira, el motiu, senzillament, no és gaire llarg d’explicar, era perquè allà a 

una ciutat petita, però molt maca que es diu Estorga (...) allà hi havia una escola 

de Germans, aquella època ja n’hi havia per descomptat, i teníem relació amb els 

Germans; i no sé per què ni com, a mi em varen dir un dia, allò de si voldria, si 
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voldria, ser Hermano de la Salle, i jo no sabia què era l’Hermano de La Salle, i diu 

uns senyors que van a escola, doncs això ja m’agrada més, i vet aquí, i...  

aleshores va ser el dia 8 de setembre del 34 que jo vaig marxar d’Estorga a les 8 

del vespre cap a Fortianell i varem arribar a Fortianell  el dia 11 de setembre, el 

dia de la diada de Catalunya, data històrica i curiosa. (...) érem un grupet de 7 o 8, 

Germans, joves (rectifica), tots d’aquesta edat. 

[4:18] Tutora: Venien tots de León? 

Sí tots de León. (...) 

D’aquells 7 o 8 me’n recordo perfectament i encara vius n’hi ha dos que diu 

Severino Blanco, va estar de coordinador a Figueres, és germà, és de la meva 

edat. I després un altre que es diu Marcelino González, que es va  anar a destinar 

a Valencia, amb els temps com que ja era Germà gran... recordo d’aquests dos 

que venien amb el grup dels altres 5 o 6 no me’ls recordo. (...) perquè no tothom 

segueix, a vegades un es desanima o bé els superiors o els que siguin doncs 

diuen mira, no contem amb tu, vas amb la família i no passa res. Doncs d’aquests 

dos encara me’n recordo molt perquè hem viscut molt i encara el Severino Blanco 

viu a Barcelona, a La Salle Gràcia i en fi, a Figueres va estar de professor de La 

Salle de Figueres una temporada. (...) 

[06:00] Tenia germans vostè o té germans? Quants? 

Som sis germans de família i jo el més gran, jo l’hereu, de la casa cremada (amb 

humor) (...) el més gran dels sis i n’hi ha dos que són morts: un germà i una 

germana; vivim quatre, (...) un és inclús germà de La Salle, està a Mollerussa, ha 

passat molts anys a l’Àfrica però ara està a Mollerussa. (...) Ens reunim cada any 

al poble natal per passar l’estiu. (...) 

[07:18] A quin any varen arribar a Fortianell? 

El dia 11 de setembre de 1934, clavat eh? (...) a les 5 de la tarda 

[7:40] Quins estudis anava a cursar? 
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 (...) El curs que anàvem a fer eren primaris,  doncs era primària, lo que fem ara, 

lo que es fa ara: primària, fins a la edat de començar a estudiar el que dèiem el 

magisteri, antigament es tiraven molt al magisteri els Germans, abans anaves 

directament al magisteri, sense cap.. no havia  aquella preparació de 4 anys  de 

batxillerat... anaves directament a la carrera de mestre, primitivament era mestre, 

mestre nacional, i després ja més tard, amb els temps moderns i tota la història tot 

va anar a canviant (...) 

[08:40] Quan durava la formació? 

La formació de Germà pues, és una mica elàstica però normalment es des dels 

que comences el que nosaltres diem el noviciat és als 16 fins que acabes. Als 16 

comences el noviciat,  fins que acabes són més de un any de noviciat, després 

són lo que diem 2 anys de... i després els estudis de magisteri, el magisteri era 

més curtet, fèiem un parell d’anys i després del magisteri pues a fer classe i més 

endavant, pues mira, continuaves estudiant, o el que a mi em va agradar molt fer 

fa ser francès, estudiar francès(...). Als vint anys ja eres mestre. Per desgràcia 

com que havien matat tants germans al 36, els col·legis que s’obrien els hi faltava 

molt personal i nosaltres en la circumstància especial nosaltres vam passar a 

França... i nosaltres no vam perdre cap dia d’estudi i de formació durant la guerra. 

Aquest grup, el grup de Fortianell nosaltres vam poder continuar. Varem tenir la 

immensa sort de poder passar la frontera i instal·lar-nos en una casa de  França, 

precisament a Limoux, vam estar 2 mesos a Limoux abans de continuar en una 

altra casa que tenim a la vora de Béziers que es diu Fontseranes. (...) Allà vam 

passar una any i mig o dos. I d’allí varem tornar cap a Espanya cap a la part 

d’Irun, ens vam instal·lar a Bujedo que és un noviciat, una casa de formació que 

tenim molt a la vora de Bolús (Boulou).  

[10:55] Tutora: A l’any 40 devia ser? 

No, per donar les dades concretes, concretes, nosaltres varem arribar a Bujedo el 

dia 23 de gener del 38, o sigui, nosaltres marxàvem de Fortianell el 36. Un any i 

mig a França i el 23 de gener del 38 arribàvem a Bujedo i allí ens varem quedar 

fins el dia 1 d’abril del 39 que va acabar la Guerra. (...) Després ja venia l’últim any 
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d’estudis superiors, perquè ja tenia 18 anys jo.. I ens vam quedar a Bujedo fins el 

dia 26 de juliol del 39 (entenem que la contradicció va a favor de la segona data, 

referint-se la primera al final de la Guerra Civil Espanyola). Aquell dia tot aquell 

grup de 10 o 11 ens en vam anar a Cambrils que teníem una casa  de formació 

per continuar els estudis de germà. A Cambrils nosaltres ens varem quedar pues 

uns quants mesos,  a acabar d’estudiar una mica i després allà vaig començar  de 

seguida a dar classe, directament (...) Jo vaig començar a fer classe el dia 16 de 

gener del 39 (després rectifica) del 40. Vaig començar a La Seu d’Urgell. Tres 

anys i després ja és història personal directe (...) (Passa 33 anys a la Salle de 

Girona, després torna a la Seu d’Urgelll per 10 anys i per últim 19 anys a Santa 

coloma) 

[14:22] Tornant a les preguntes, com va ser l’arrib ada a Fortianell? 

Oh! Molt interessant, per primeríssima vegada vam arribar allà cap a les 5 de la 

tarda amb un tren que sortien molt lent en aquella època (...) A Figueres ens 

esperava un germà que després va morir màrtir, un tal Hermano Esiquio José, de 

cognom de família Margenat que és fill de Salt, ens esperava allà amb un cotxe 

d’aquells tant antics (...) ens esperava aquest Germà, Esiquio José, es deia així, 

de nom de Germà, i d’allà anàvem a Fortianell que son 10 quilòmetres o 7 o 8 

quilòmetres, allí varem arribar a l’hora de sopar, aquests que havíem sortit 

d’Estorla, 7 o 8, i allà instal·lats fins el dia 5 d’agost del 36, vam marxar amb un 

dels autocars cap a França el 5 d’agost del 36.  

[15:50] I la seva impressió d’arribar a Fortianell?    

Pos, com ja sabies perquè anaves, anaves, ho sabíem molt clar, que nosaltres 

anàvem per fer fe religiós de La Salle. Pos la primera impressió de trobar-te allà 

amb 25, 26 joves ja més grans que jo, la primera impressió va ser, un moment, 

una mica estranya eh? Una miqueta estranya: ¡Pero si aquí hay más gente que a 

mi pueblo! I sí.. va ser una miqueta estranya, però ens van acollir molt bé perquè 

el que ens va rebre va ser el director, va ser el director el que ens va rebre a 

nosaltres i era un tal Hermano Eugenio, que va morir als 102-102 anys a França, 

però era un papà, fraternal i bueno i ens cuidava, érem set o vuit i ens va dir: 
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“haver niños, ahora vamos a cenar ya, vamos a cenar”. I jo, la meva impressió era 

coi, un plat per cada un, jo a casa la família teníem una taula rodona aquí i tots 

picàvem allí, tots picàvem allà. Era molt diferent, era la primera impressió. 

Después jugàvem ja en el pati. Era estrany, però després els germans ens varen 

rebre, ens varen presentar, els nous professors que teníem allà anaven tots amb 

aquell pitet eh? Normal i jo ja els havia vist així vestits d’aquesta manera allí a 

Estorga ho sigui, una cosa estranya ja no era, era només que.. mira. I 

precisament aquella, d’aquells.. pues.. me’n recordo dels noms dels que teníem 

dels que ens varen rebre, era un tal [17:39] Hermano Leovigildo, el doctor Román 

que ha escrit molts llibres d’història natural (...) Benigno Román, i otro llamado 

Estanislau Pedro, Pedro, varen ser els meus primers professors que jo tenia allà. I 

els dos de la classe següent perquè hi havia tres classes, nosaltres érem els més 

joves, els mitjans i els que ja diguéssim els que més finalistes que ja tenien 16 

anys  i que estaven a punt d’acabar i començar el Noviciat. I a la segona classe, 

als intermitjos hi havia un tal Hermano Andrés que està a Cambrils que pobret té... 

és el més gran de Catalunya d’aquest moment, té cap a 99 en aquest moment, 

una cosa així, el Andrés i el otro un tal Hermano Gerardo que després es va fer 

missioner i va anar a l’Àfrica. (...) i doncs el don Eugenio que ens va rebre i allí 

només hi havia un Hermano francès [19:00] que era un tal Hermano Joseph i era 

l’únic Hermano (incomprensible) i dons ho trobes tot estrany però després (..) als 

dos dies pues, ja estaves encantat de la vida. Jo me’n recordo que als primers sí 

que m’enyorava però l’Hermano aquest Estanislau Pedro, Pedro que (...) “es un 

puesto muy extraño esto” (riu) no te apures de aquí a cuatro días estarás 

acostumbrao” y después era el revolucionario numero uno de la clase eh? (es 

refereix a ell mateix. Riu) Uii era muy, muy travieso yo cuando joven (...) 

[19:58] ¿Cuántos alumnos eran en total? 

Allí éramos 27. Lo tengo clarísimo, que en aquel momento éramos 27. 

(pregunto si li va millor que continuï en castellà o que faci les preguntes en catlà 

com que em diu que li és indiferent, procedeixo a la següent pregunta en català. 

També ens explica una anècdota) 
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[20:55] Quants professors hi havia? 

Allí eren 6, el director i sis professors, dos per classe. (...) Bàsicament hi havia un 

que ens donava totes les ciències i un altre que ens donava tot el que es 

relacionava a lletres. Dos per classe. 

[22:31] Com eren els dies a Fortianell?(..) Posa un  dia per exemple. 

És molt senzill mira: aixecar-se a les 7 del dematí aproximadament, després 

d’aixecar-se una petita pregària com és normal si estàs amb una casa religiosa 

dons en principi (...) després de seguida a esmorzar i després d’esmorzar entre 

tots fèiem la neteja de la casa, de les classes, dels passadissos, de tot. Fèiem la 

neteja de tot, una escombra i.. una escombra d’una casa normal. Això durava 

pues tres quarts d’hora, una hora, com que érem 27 que fèiem la feina. Vostè, tu i 

tu i tu esta sala; tu i tu i tu aquella, tu i tu i tu .. Ens distribuïen per fer la feina i 

després de fer la feina fèiem treball manual, un treball manual i després d’aquest 

treball manual t’arreglaves, ja tenies una bata especial, de feina i et treies allò i ja 

de seguida anaves a classe normal una hora i mija puder una hora i mija o dos i 

un recreo, un recreo de mitja hora llarga, encara hi deuen ser els arbres suposo, 

una hora llarga de recreo i després venia l’ultima classe llarga del dematí abans 

d’anar a dinar si teníem una petita pregària que era normal i després ja venia el 

dinar i una altra vegada recreo després de dinar, esbarjo, sempre en aquell pati 

interior, no sortíem d’aquell pati interior, el pati aquell més petit que hi ha al costat, 

pues allà estaven els Germans grans, Germans grans jubilats ja d’aquella època 

que estaven amb nosaltres a aquell pati. I després, a la tarda, “ensayavem” cants 

tots junts. (...) Devia ser l’any 34, l’any 35 ens varen ensenyar de seguida el Rosa 

d’abril allí a Fortianell i una vegada a la setmana un Germà venia i ens donava 

classe de català. Que en aquella època, parlo del 34-36, una vegada a la setmana 

a classe venia un germà i ens ensenyava català i allà gairebé érem tots quasi 

castellans menys 8 o 10 que eren de per aquí. 

[25:20] Tutora: Venia de figueres el germà a fer-vo s català?  

No, no vivia allà, era jubilats ja eh? Que una vegada a la setmana començava el 

dilluns per exemple a la meva, la mes jova, el dimarts a la següent i els dimecres 
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a la següent. (...) Jo mai he tingut cap problema amb el català ni amb els catalans, 

com ara m’és igual perquè si el parlo malament doncs el parlo malament. 

[26:07] I tenia tretze anys quan va arribar? 

Sí. 13. 

I les assignatures que feien?  

Les assignatures, pues mira, fèiem gramàtica, gramàtica castellana, no fèiem 

gramàtica catalana, però gramàtica castellana. Geografia i història. Aquests eren 

els tres assignatures que teníem de lletres, després teníem l’aritmètica la 

geometria i l’àlgebra (...) De matemàtiques teníem aritmètica i geometria 

bàsicament. A mesura que anaves avançant, assignatures més avançades: física 

química, trigonometria... (...) i molta lectura. Ens feien llegir molt. Cada dia lectura, 

teníem una lectura pues correctíssima i bona. Después, cal·ligrafia, aquella lletra 

d’abans de la guerra.  

[27:24] I música fèieu? 

Música, ens ensenyaven cançons, ningú aprenia a tocar cap instrument. Això no, 

ens ensenyaven a cantar i.. bueno, la música els elements, el solfeo, això sí, però 

no gran cosa. Una mica sí. 

I també hi havia un gimnàs? 

No, realment no havia, no havia gimnàs. Fèiem una gimnàstica aquesta que fan 

ara els moviments al pati amb un Germà mateix, d’allà de la casa, i no hi havia, 

gimnàstica de contemporània, no. Córrer, córrer tot lo que es podia i ademés el 

dijous anàvem a una finca, sortint per aquella... hi ha una avinguda davant de la 

porta principal que surt de la casa (comentem la situació de l’avinguda). Dons, 

sortint, agafàvem aquell camí i al cap d’un quilòmetre o així havia una finca i 

jugàvem tota la tarda allà i jugàvem a futbol, a futbol o altra cosa o a córrer. I això 

era cada, cada dijous. Necessàriament, tota la santíssima tarda, que arribaves a 

casa ben cansat per berenar. Pues això era cada setmana. I els dies de festa 

pues naturalment coses... (...) 
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[29:18] Ara és el que anava a preguntar: si tenien dies de festa i quins eren. 

Sí i tant! ens tocaven pel reglament. El diumenge no es tocaven els llibres. 

Diumenge estava prohibit estudiar ni llegir. Diumenge pues, primer ens aixecàvem 

més tard, bastant més, una miqueta més tard i després esmorzàvem més tard. 

Teníem una pregària una miqueta més llarga perquè era diumenge i després 

esmorzar i després d’esmorzar teníem altra vegada recreo allà al pati. I després a 

més teníem missa solemne els diumenges, missa solemne per tota la casa i amb 

missa cantada allà tothom cantava allà perquè ena havien duran la setmana 

havíem ensajat la missa del diumenge. 

[30:00] Tutora: Entre setmana no es feia missa? 

Sí, cada dia, cada dia missa normal com es fa ara que dura 25 minutets i ja està  i 

els diumenges no, era missa més solemne, missa solemne i aleshores missa sant 

Josep, la immaculada, tots els sant,.. era i una missa solemníssima i dina hasta ja 

nos donaven un gotet de vi. Això era els diumenges, dies de festa. I a la tarda 

dons mira, jugàvem molt més rato i ens sortíem, ens deixaven sortir per aquella 

porta de darrera, que dóna a una bassa, n’hi ha una basa allà. Sortint per allà que 

va a un camí que hi ha una avinguda de plàtans, doncs anàvem allà a passar 

molts diumenges, a passar la tarda. (comentem la situació de l’”avinguda” que es 

dirigeix cap al far d’Empordà) i quan anàvem a Figueres passàvem per allà a peu. 

Havia molta relació entre Figueres i Fortianell, havia moltíssima relació. Nosaltres 

anàvem cada any dos o tres vegades anàvem a passar el dia tot el dia a Figueres, 

dons allà a figueres ens feien cine. I el Germà Àngel ens portava als laboratoris 

ens feia experiments de física. Molt bon dinar aquell dia, extraordinari i una 

pel·lícula i després ja cap al Far, que és una horeta (ens explica que anaven 

exactament al mateix edifici de l’escola de la Salle de Figueres. (...) i per això hi 

havia molta relació entre Figueres i Fortianell. (Ens explica una anècdota: el 

director de figueres els hi va regalar un “trajo” a cada un dels alumnes de 

Fortianell, aquest va aparèixer a Fortianell acompanyat d’un altra home).[32:40] 

(...) (es comenten una sèrie de preguntes ja respostes indirectament.) 

[33:05] Perquè a la classe, quants eren? 
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 Com que érem 27, les classes eren molt reduïdes, perquè 27 dividit entre 3 

tocaven a 9. Pues, ara que els més principiants, que era on anava jo, érem 13; i 

mira, 27 menys 13 dividit entre els altres... De modo que el Hermano podia 

atendre quasi individualment a cada un. Tant el que feia la literatura, les lletres, 

com el que feia l’aritmètica. Ens feien un càlcul menta,l unes matemàtiques 

ràpides per exemple, jo aquí tinc (ens ensenya un quadern on hi apunta tots els 

alumnes de l’escola on es troba de Santa Coloma que es queden a dinar, els 

suma tots mentalment, el nombre d’alumnes que es queden de cada classe.) 

aquesta llibreta rara i en aquesta llibreta passo cada dia a apuntar els que es 

queden a dinar quan he acabat d’apuntar ja tinc el resultat. Per exemple avui 

s’han quedat a dinar 154. Pues es feia molt de càlcul, una educació primitiva, ara 

els nanos no calculen ràpid, tenen tots la màquina de calcular. una altra època 

diferent. I això que expliques n’hi ha gent que no se les creu i són reals. Tot això 

veus ahí no n’hi ha una exageració ni una mica, tot, tot és real.  

[35:00] I la relació que tenien amb els professors?  

Boníssima, boníssima perquè ja saps que bàsicament allà el que anava, anava 

amb una finalitat, si vols dit d’una altra manera, si tu ja veies clara, clara, clara que 

tu volies ser Germà de la Salle, la vocació la vas descobrint, la vas descobrint i ja 

se sap ni tots els que vam ser allà ara som capellans, ni tots els que vam anar a 

Fortianell acabàvem Germans de la Salle. Per exemple, jo me’n recordaré 

d’aquest grup que quan vam marxar a França érem 27 i d’aquests 27 pues hem 

arribat al final 10 o 12, bueno pues ja és molt, és molt comparat amb les 

estadístiques que es fan és molt. Aleshores pues el càstig.. una relació molt 

humana i divertida i alegre! Divertidíssima perquè ja sabies perquè anaves no? I 

naturalment de dansa en dansa i havia algú que li aconsellaven que tornés a casa 

perquè s’enyorava volia tornar a casa i havia algú que deia: “yo aquí me aburro, 

pues voy al pueblo, yo pensaba que esto era otra cosa”, es tornava a casa i ja 

esta. És una altra història es diferent, doncs i ja quan ho tens molt decidit i doncs 

sí vull seguir fins els 18 anys, estàs estudiant. Quan jo vaig dir d’acord, sí... I 

bueno, “te llamarás Guillermo y olvides de Laurentino”. 

[36:40] I la relació amb els alumnes també era.. 
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Sí, i ademés ens aconsellaven, ens aconsellàvem (...) dinàvem tots al mateix 

menjador, no havia.. dinàvem tots barrejats, al pati tots barrejats l’únic que els 

més grans jugàvem a voleibol i els més petits a córrer o a (incomprensible) tiro del 

pastor(?). La cosa anava així. 

 [37:23] Quines edats tenien els alumnes llavors? 

Els que estaven allà, normalment quan arribàvem allà eren tots dels 13 als 16. als 

16 anys ja passaves a lo que dèiem el noviciat i allà prenies l’hàbit, als 16 et 

donaven la sotana, encara no eres germà. 

Tutora: Això a Fortianell mateix? Et canviaven d’un  lloc a l’altre? 

Exacte, a Fortianell mateix. I aquests que eren novicis diríem aquests tenien les 

sales, la sala d’ells estava a sobre.. a baix hi havia tres classes i a continuació hi 

havia una sala més gran que era la d’aquells que diu novicis ja. Aquells ja no 

estudiaven ni gramàtica ni geografia, quests només es dedicaven durant un any 

ben complert a estudiar només la vida de germà, què és un germà, què ha de fer 

un germà, què és la Salle, qui es el fundador, la vida del fundador, era això, als 

16. (...) Hi havia un grup de 16-17 i mig que vivien allà que ja tenien l’hàbit i que 

vivien allà, allà mateix però que després aquest grup que eren novicis quan 

acabaven l’any de formació, això és important, pues, comencen el que nosaltres 

en dèiem en aquella època el Escolasticado que es els estudis superiors, els 

anaven a fer a França, a Fontseranes per això era normal que tots els germans 

d’aquí de Catalunya sabien el francès perquè  els dos anys d’Escolasticado es 

feien a França i allà es feia tot en francès, (...) Eren allà els dos anys últims i era al 

final d’aquests dos anys últims que feies la professió. 

[41:00] Recorda alguna anècdota en especial? 

(..) Em varen castigar, quan era estudiant, el tal Hermano Gerardo, era el més 

serio i em va castigar perquè quan anàvem a dormir al dormitori havíem d’anar 

amb silenci i (..) passant per allà l’Hermano Gerardo diu “Laurentino, aquí” i em va 

deixar castigat allà. 
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Sabem que entre vostès hi havia l’”Hermano” Esiquio , què ens podria dir 

d’ell? 

(...) 

[46:00] Va ser el que ens va rebre a Figueres, el dia 11 de setembre ens va rebre 

a Figueres amb el cotxe, el Chevrolet aquest i.. l’Hermano Esiquio, es deia, 

treballava a serveis auxiliars i allí el cotxe.. i era l’únic que portava el cotxe i per 

recado hi havia germans que havien d’anar anar al metge o algun recado [46:35] 

o lo que sigui, el veiem casi cada dia a fora, allà amb el cotxe. Després anava 

també a Vilamalla moltes vegades, anava a buscar la premsa, el correu.. era un 

artista aquest home, de mecànica, un artistàs eh? Feia totes aquestes feines 

d’auxiliar i de manteniment, el cotxe, molts coneixements tècnics per aquestes 

coses manuals. Pues un home amable, amabilissim  perquè el veies sempre pel 

pati, ell sempre anava amb una bata no portava sotana, portava la sotana fins el 

dematí, fins a l’hora de treballar, ell anava amb la sotana fins a  treballar després 

quan començava les feines ell ja es posava la bata com un xofer, com un xofer 

qualsevol i quan tornava exactament igual, i després és el germà que es va 

sacrificar per tota la casa quan nosaltres vam marxar tots cap a França ell es va 

quedar ell sol perquè ell es pensava que allò duraria quatre dies i que després 

podria prendre possessió de tota la casa i es va instal·lar a Figueres, es va quedar 

en una pensió de Figueres. I de Figueres la cosa se li complicava i es va traslladar 

aquí a Salt, a casa del seu germà que ell es allà on el varen matar, a Orriols, 

Orriols el van agafar a Camallera per allà i ara els seus restes estan a Sant Martí 

de Sesgueioles on tenim la cripta amb les restes de cada germà, però era un 

home amb una il·lusió extraordinària, sempre posada a ajudar-te, d’un somriure 

tranquil, content, una persona que t’impacta perquè el veus fer les coses que sí 

que es tan ben fetes i tal, aquesta predisposició tant innata, l’Hermano Esiqui 

pues per nosaltres que hem sigut amb ell era una persona (...) 

[48:55] Al final de la seva estada van succeir un s eguit de (...) successos que 

van ser de la Guerra civil / tutora: el 8 de juliol .../ com els van viure? 
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Varen ser molt impactants perquè nosaltres varem notar una espècie de 

nerviosisme dintre de tots els germans grans que... més el director de la casa, el 

director nostre que era(...) és a dir allí hi havia tres sectors: el dels joves que érem 

nosaltres, el director nostre era el Germà Eugeni, Eugenio, pues dels novicis el 

director era un tal Frère Richelier, pues hi havia un director general que governava 

tota la casa, que era un francès [49:54] el dels Frère Jou Cassimir que era el 

director general. Nosaltres notàvem que passava alguna cosa perquè jo ho veig 

els moviment a l’hora de dinar, el Hermano Esiquio, veies el cotxe que sortia i el 

director general, aquest tal Jou Cassimir, que sortia amb ell, al cap d’un parell 

d’hores tornava (...) fins que un dia ja ens varen dir, el director aquest, el Eugenio, 

a nosaltres ens va dir, diu: “ha habido un poco de movimiento, un movimiento 

militar se ha levantado i hay un poquitín de movimiento i por eso que hay cosas 

que no funcionan pero no pasará nada”, bé aquesta va ser la primera visible, la 

primera notícia, però la segona ja va ser quan van caure tres dies, va irrompre en 

aquell pati petit, van irrompre els de Fortià, els de Fortià eren els dolents, el 

Comitè de Fortià, varen arribar allà tius amb casca i què se jo, armes no, (...) i 

nosaltres pues, qué pasa aquí? I ya nos dijeron que había estallao una revolución 

i els de Fortià volien prendre possessió de la casa, els del comitè de Fortià, els de 

la FAI, però després es va imposar els del comitè de Figueres i va haver una lluita 

entre ells entre els de Fortià i Figueres i nosaltres això ho veiem perquè al cap 

d’uns dies van agafar els germans nostres de Figueres i ja venien dos policies que 

ja venien amb uniformes, uniformat amb un (incomprensible) cada un i guardar i 

estaban allí al patio i nos decían: “no chicos no tengáis miedo que no os va a 

pasar nada”. [52:14] Nosaltres estàvem allà tranquils, aquells dies ens donaven 

millor de menjar que sortíem de passeig cada dia, allà a l’avinguda dels plàtans, 

anàvem cada dia allà, a jugar allà i això es va anar complicant, complicant fins 

que un dia ens varen dir: “tendremos que marcharnos, tendremos que marchar de 

aquí” i això ja t’impacta d’una manera que i després varen fer, varen sellejar 

(segellar), no sé si es diu així, la porta de la capella. Nosaltres anàvem allà a 

pregar cada dia i un moment estàvem nosaltres allà i ells estaven a aquella porta 

d’allà d’aquella escala interior, ara està tapiada, aquella porta no hi és, pues al 

cap de l’escala, al primer replà, hi havia una porta que donava directament , que 
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ara és una sala gran, l’han arreglada, nosaltres estàvem allà dintre resant i ells 

sentíem unes veus a fora i se sentia la veu molt clara que deia: “¡aquí están aquí 

están!” i una altra que “¿cómo quieres que estén aquí si aquí no puede entrar 

nadie!” quan ens varem sentir això, nosaltres allí quiets, silenci absolut.  

[53:35]Tutora: Amb qui estaven a dins de la capella ? 

A dins de la capella, estàvem nosaltres els petits més els novicis amb el director 

del noviciat, el Frère Manrique, que te he dicho antes, más el Hermano Eugenio 

que era el director nuestro, estàvem (..) 

[53:50]Tutora: així eren uns 20 allà a dins? 

Allí ja érem més de 20, allí érem els 27, que érem els grup dels petits més el grup 

dels novicis que eren 15 o 20. Érem els que estàvem allà dintre. I el que va influir 

perquè allí no anés ningú va ser el Hermano Esiquio, el seu tarannà i manera de 

fer i d’explicar i bueno, aquella gent pues al cap d’un rato varen marxar i nosaltres 

entravem en aquella capella per una porta falsa, a darrere hi havia una porta falsa 

per la infermeria, i per aquella infermeria hi havia un passadís, un corriol molt 

estret que anava al fondo hi havia una porta petita que entrava, allí estava el 

despatx d’un germà, d’un director d’un superior, estaria allà el despatx i per 

aquella entrava directament a la capella pel seu despatx, aquell corriol ells no el 

varen descobrir de tal forma (..) anàvem cada dia allà[54:52] això va impactar molt 

perquè inclús en aquestes reunions, el capellà de Fortià que era un mossèn, un 

capellà, ens va informar que bueno, que había la revolución que había cosas i que 

aquí.. inclús va sortir la paraula >martirio< d’allà, imaginat allà, 27 joves de 13-15, 

més l’altre grupet que tenien 16-17 i al que sents aquesta paraula una primera 

vegada, impacte, impacte molt i mentres estàvem el director Cassimir estava 

negociant amb Figueres la manera de sortir nosaltres directament a França sense 

passar per la muntanya ni camins. Amb el comitè de figueres varem poguer-ho 

negociar. I ells van acabar la batalla aquí. Els de Figueres varen guanyar la 

batalla al Comitè de Fortià i aleshores el comitè de Fortià, de Figueres ens va 

donar el permís, les autoritats de Girona ens varen donar el permís perquè tot el 

personal, tot els personal de Fortianell pogués anar a França. I el que es va queda 
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únicament, va ser el Germà Esiqui, els demés ens vam anar tots en dos autocars, 

fins a la Jonquera, allí varem estar un parell d’hores esperant que vinguessin dos 

autocars francesos que ens varen portar cap a dintre, cap a França a un poble de 

Limoux, allí varem passar dos mesos. Això sí, ens va impactar molt, perquè 

nosaltres anàvem a jugar allà i vam veure que a Castellò ja havien cremat, havien 

pres alguna església o algun edifici. Es feia fum des d’allà, però com que els de 

Figueres ja havien pres la casa i ja tenien la autoritat suprema i ja no [56:44] els 

de Fortià més aviat ja no s’hi acostaven. (amb la tutora s’aclareix que els dos 

comitès, el de Fortià i el de Figueres, es disputaven la possessió de l’edifici, i que 

Figueres va guanyar.) Lo que va passar després que nosaltres vam marxar, ja no 

ho sé. (...) 

[57:20] Com van aconseguir els permisos?  

Quan vam marxar a sobre de la porta que dóna al pati hi havia un rètol que 

posava, al peu de la lletra: edifici incautat pel comitè de Revolucionari respecteu-

lo perquè és vostre. Aquesta frase m’ha quedat aquí eh? edifici incautat pel 

comitè de Revolucionari respecteu-lo perquè és vostre i a torre de la casa varen 

posar tres banderes, la republicana la catalana i la comunista. Tres banderes allà i 

així que l’edifici era d’ells, respecteu-lo perquè és vostra, suposo que ho devien dir 

per si hi havia alguna xusma més o algun descontrol, algun grup de descontrolats, 

m’imagino que era per això. Dons nosaltres aquells dies passàvem, humanament, 

l’angoixa, diríem. Saber-te que la cosa ja no anava bé i que teníem que marxar a 

França, que teníem que marxar, això impactava molt.  

[59:23]Tutora: I relació amb la família en podien m antenir? 

Cap. 

Amb els pares i els germans? 

Els que érem de Castilla León, no podíem tenir, no vam tenir cap relació amb la 

família, els que eren d’aquí de Catalunya alguns els varen anar a buscar els seus 

pares, allà Fortianell se’n varen tornar amb ells cap a casa menys dos o tres un 

que es diu Josep Arnau Canals, que és de les planes que diu: “no yo aquí me 
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quedo con mis compañeros” i un altre que és de Sant Celoni que es diu Draper, 

Josep Maria Draper, que va estar a Figueres també molt de temps, hi ara ja va 

morir fa dos o tres anys a Cambrils, “yo también me voy a volver con mis 

compañeros”; aquests dos es van quedar amb nosaltres, dos o tres que eren de 

Llívia els seus pares es varen anar a buscar i se’n varen anar amb ells a casa 

[1:00:24] Aleshores d’uns 27, 22 o 23 varem passar a França i els dos o tres que 

eren catalans que es podien comunicar amb la família es varen quedar aquí, 

bueno, aquests com que ja és normal pues després de la guerra al cap de tres 

anys, pues no varen tornar, no varen tornar i mira, vet aquí. Ara, nosaltres els de 

Castilla (..) perquè inclús després aquests dos germans de Orriols, de les Planes i 

l’altre de Sant Celoni, mentre estàvem a França no podien connectar ni per 

correspondència, o sigui que les famílies no sabien, sabien que havíem marxat, 

sabien que estaven a França, però des de França, com que la frontera estava 

tancada, jo amb els meus pares d’allà de León fins a.. no sé bastants mesos, no 

varem poder enviar cap carta ni ells respondre fins que amb nosaltres l’Hermano 

Andrés que va estar amb nosaltres allà a Fontseranes, perquè els altres 

Hermanos, el Eugenio, el Gerardo el Leovigildo, el Joseph, aquests ja els varen 

destinar a escoles franceses i nosaltres ens varem incorporar amb un grup de 

francesos que també eren germans, però que això ja és una altra història, això és 

un capítol diferent, completament. I al cap d’uns mesos ja vaig poder enviar la 

primera carta a la família, hombre pues aquí ja varem respirar, mentrestant la 

única cosa que sabien a través d’alguna notícia rara era que estàvem bé i que ens 

havien portat a França,, era la única cosa que sabien, i és que nosaltres, jo ja la 

correspondència estava controlada, havia censura i era així, però això ja és una 

altra capítol. 

[1:02:15]Tutora: Quan van segellar la capella de Fo rtianell, qui la va 

segellar?  

Els de Fortià o els de Figueres ja, aquí ja no te puc assegurar. (..) Van posar una 

cinta de paper que era molt fina, que si es trenca es nota(..) el que ells volien era 

comprovar que ningú havia entrat. (..) Paper ven pegat que hi posava: sellado. A 

l’església no es podia entrar, es va entra a través d’aquell passadís amagat.  
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[1:04:00] (...)  

[1:05:50] Quan van marxar a França era a l’agost? 

Sí, era el dia 5 d’agost del 1936 cap a les quatre o les cinc de la tarda arribàvem a 

Limoux, Limoux que era l’escola agrícola que té la relació que després aquesta 

escola agrícola, a partir del 1904 amb la llei de Cambó, Combes, que va prohibir 

l’ensenyament a França, els germans es veren expatriar voluntàriament, és per 

això que al principi havia els Germans a l’Agullana, a la Junquera, a la Figueres... 

per tots els pobles petits havia Germans no? I clar, pues, aquesta era la relació, i 

l’escola agrícola de Limoux va venir a Fortianell i va estar instal·lada a Fortianell 

molts anys, fins que al 1920 o 1921 varen tornar a Limoux. i és aleshores és 

aleshores, al 1922 que ens varem instal·lar els germans allà, una casa de 

formació per a l’escola de la Salle, vamos, noviciat.  

[1:07:05] Tutora: Al mateix estiu de 1920? Que és q uan marxen els de 

Limoux i és quan venen els de..? 

Exactament, els Germans de La Salle s’instal·len allà, és qüestió d’un mes i mig 

que la casa no està habitada. 

Exacte, exacte perquè la casa aquesta era d’una família de Barcelona, Estrada, 

que encara té descendents. Nosaltres el vèiem alguna vegada el senyor Estrada, 

suposo que venia a fer alguna visita, a cobrar. 

Tutora:  Era el visitador? 

No, ell era el propietari de la casa, ell, la casa era propietat i estava llogada pues 

quan venia, venia a cobrar m’imagino perquè ell vivia a Barcelona, sí.  

 

(..) 

Després ja comença la història de Guillermo por estos mundos de Dios i ja és una 

altra història. (Ho diu tot rient) 
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[1:08:15] Quan estava el Comitè de Fortià i el de F igueres, les classes les 

continuàveu fent?  

Si aquelles hores que estaves a classe que podies fer classe, com que ja eren 

vacances. La única cosa que fèiem dibuix, molt dibuix, cal·lígrafa, si. Pràcticament 

passaves el rato. Amb vacances, anàvem tres dies a la setmana a la finca 

aquella, anàvem allà a (..) 

[1:08:49] Tutora: van ser vint dies, vint dies de t ensió i de.. 

Nosaltres continuàvem d’aquella manera tensa, exacte, tensa i inclús hi ha una 

altra anècdota, aquesta és més que anècdota perquè de primera, de primera 

entrada ens varen fer el paquet, els paquet de llibres que ens podíem emportar, 

un paquet de llibres per cadascú i la roba .. per marxar, però hi va haver un 

moment que, això és històric, s’estudia històricament i hi va haver un moment que 

el cop d’estat va estar que si triomfava i que si no, va estar així i.. aleshores allà a 

Fortianell , el director nostre, Hermano Eugenio, va dir: ”pues bueno esto se ha 

acabao, se ha arreglao i no se va a Francia, ya no vamos a Francia” y nosotros: 

“no hay derecho ¿a quién se  le ocurre, ahora que podíamos ir a Francia? Mira la 

reacció en aquell moment, bueno, se acabó la guerra, per ells s’havia acabat. Por 

esto, “deshaced el paquete, venga, deshaced el paquete”, però després de quatre 

o cinc dies ja anava en serio i vinga, a refer el paquet. 

(la tutora i l’Hermano Guillermo comenten el cop d’estat a Barcelona de Godete 

que no va triomfar) 

[1:10:32] I els actes religiosos els continuàveu fe nt? 

Resar? Podíem entrar a resar, però missa ja no teníem, el capellà que feia missa 

per a nosaltres era de Girona i ell va marxar de seguida, al principi al cap d’un 

parell de dies de començar la revolució ell ja va marxar amb la seva família a 

Girona. I no, i va morir normalment, es va instal·lar una casa (..) nosaltres vam 

quedar sense capellà, venia el de Fortià el del poble una vegada va venir fins que 

ja no va poder tornar tampoc i va marxar amb nosaltres a França, aquest capellà 

va marxar amb nosaltres a França. No sé com es deis, el nom no me’n recordo. El 
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capellà era jove, sí, i va estar amb nosaltres a Limoux, els dos mesos i mig que 

vam estar a Limoux, ell va estar allà amb nosaltres a Limoux i després aquí ja 

comença un altra capítol.  

(..) I tots eren religiosos els professors? 

Sí, sí, joves, relativament joves, però eren ja germans. 

[1:11:58] El Germà Esiqui què feia ? 

El Germà Esiqui no feia de professor, ell feia de manteniment de tota la casa, ell 

era el manteniment de tota la casa. (..) 

[1:12:33] I també, d’una altra anècdota, que passav en fred o així a la casa? 

No, no, la veritat com érem joves no, nosaltres jo recordo que teníem a Fortianell 

com, mira, quedem 3 d’aquella època, quatre, un està a Barcelona, l’altre està a 

Cambrils que té la meva edat, que pobret ja està molt malament i dons en 

quedem quatre, I d’aquests quatre tots te diríem al mateix que ens varen tractar 

molt bé, nosaltres no varem patir mai pues allò que dius que no ens donen de 

menjar o el menjar és dolent o és poc o aixís, res, estava meravellosament bé. 

Escolta, estaves ala paradís, molt bé. (...) sí, a l’hivern feia fred, però no ho 

senties, segurament que els Germans grans, que sé per les habitacions , per allà 

tindríem una estufeta o.. calefacció central per descomptat que no (riu), però 

hasta no sé si encenien alguna estufa a les classes, puder sí a la classe posaven 

alguna estufa d’aquelles que anaven amb serradures o alguna cosa d’aquestes, 

potser sí. Però no, no, pràcticament, ni fred ni gana. Teníem tot superat per 

l’amabilitat d’aquella gent d’aquella santíssima casa. 

 


