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1. Agraïments  

Abans d’iniciar la lectura del treball, vull donar les gràcies a un grup de persones que han fet 

possible la realització del treball que teniu a les vostres mans. 

En primer lloc, vull agraïr la col·laboració de la meva tutora en aquest treball, Maria Martorell, 

llicenciada en Filologia Hispànica i professora de l’escola, per a totes les correccions, 

aclariments i sobretot paciència al llarg de tot el treball, en especial en els moments i les parts 

més dificultoses que s’han donat al llarg de l’any. 

En segon lloc, vull donar les gràcies a la meva família, la qual m’ha donat molt de suport i m’ha 

donat moltes facilitats per als desplaçaments que he hagut de fer. 

També vull agraïr de forma molt especial al Pare Josep Massot i Muntaner, monjo benedictí, 

professor, assagista i director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, el qual em va 

concedir molt amablement una entrevista i la constant correspondència via correu electrònic al 

llarg de l’any per a aclarir alguns dubtes sobre el procés de l’edició. 

Simultàniament, vull agrair també la col·laboració de Manuel Jorba i Jorba, catedràtic de la 

Facultat de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma i exdirector de la Biblioteca de 

Catalunya, ja que va ser qui em va trobar els orígens de la cançó que apareix a ‘Records de 

l’Avi’ a través dels seus grans coneixements en el tema. 

D’altra banda, també vull donar les gràcies per la més d’una consulta que he fet a Sílvia 

Grimau, llicenciada en Filologia Catalana i professora de l’escola. 

També m’han servit de gran ajuda els serveis de la Biblioteca Central d’Igualada, en primer lloc, 

pel seu eficaç servei interbibliotecari i pels nombrosos préstecs d’exemplars extraordinaris. En 

segon lloc, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, en la qual he pogut fruir dels seus serveis 

gràcies a la seva concessió com a usuària, a més de donar-me tota facilitat per a dur a terme la 

meva recerca.  

Finalment, i no per això menys important, vull donar les gràcies a Magí Puig, una persona que 

coneix tot el que està relacionat amb la ciutat d’Igualada, i que em va donar algunes fonts 

biogràfiques de Gabriel Castellà, el qual havia conegut. També vull mostrar el meu agraïment a 

Adriana Linares per la seva col·laboració com a intèrpret en veu i piano de la cançó que apareix 

en el treball. 
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3. Introducció  
 
En el següent treball em proposo a fer un estudi històric, literari i crític del monòleg titulat 

Records de l’Avi, escrit el maig de l’any 1913 per Gabriel Castellà i Raich, i publicat l’any 1914. 

Així, faré un estudi històric i literari, i posteriorment una edició crítica.  

He escollit aquest tema perquè em porta a fer estudi i recerca en aquells camps que m’agraden 

més: la llengua, la història i la literatura. També m’ha fet decidir el tema el fet que pogués 

tractar quelcom relacionat a la meva ciutat, de manera que, poc o molt, podria contribuir en la 

seva història. Aquest estudi també em serveix per a conèixer la labor d’un editor, de manera 

que m’ha ajudat a decidir també el meu futur professional. 

Especialitzant-me en la tria de Records de l’Avi, he escollit aquest títol perquè m’ha recordat 

també a la meva vivència personal entre jo i el meu avi, el qual, dins el seu context, m’explicava 

també records viscuts en temps anteriors. A més, en ser curt, és un model idoni per a una 

edició crítica de principiant. 

Pel que fa a la tria de l’autor -Gabriel Castellà- inicialment no en tenia cap font biogràfica, però 

des d’un bon principi vaig saber que era bo commemorar-lo, ja que una escola i un carrer 

d’Igualada porten el seu nom, de manera que aquest personatge havia d’haver deixat una 

empremta en la ciutat. El 2009, a més, és un any idoni per a dur a terme aquesta 

commemoració, ja que se celebra el cinquantè aniversari de la seva mort. Un altre aniversari 

que s’ha celebrat recentment –l’any 2008- en relació a aquest treball és el bicentenari de les 

batalles del Bruc, que és el rerefons històric del monòleg Records de l’Avi. Amb la celebració 

d’aquest aniversari, he gaudit d’una ajuda especial per a trobar més fàcilment la informació 

sobre el fet, ja que n’ha aparegut molta font històrica i documental sobre aquest fet, ja sigui en 

forma de llibres o en forma de conferències.  

 

Aquest estudi consisteix, teòricament, en un estudi preliminar, referent a una visió històrica que 

situa al lector, en primer lloc, als fets històrics, culturals i literaris de l’època de Castellà; a 

continuació, una situació biogràfica i de la seva obra. També apareix l’estudi literari de Records 

de l’Avi, el qual consta d’una breu justificació del monòleg en relació a l’autor, d’un rerefons 

històric dels fets de l’acció –la primera batalla del Bruc, l’any 1808-, d’una explicació del gènere 

al qual pertany i del moviment literari propi de l’època, així com també del seu propi, de l’estil 

que té l’obra, d’una anàlisi de l’acció – el qual significa una descripció de l’argument, els 

personatges, l’estructura i el tractament de l’espai i el temps-. També cito els trets estilístics del 

monòleg, el caràcter popular que inclou, l’ús de la llengua i, per concloure aquest estudi literari, 

una breu descripció de la recerca feta de la revista que va publicar Records de l’Avi.  

Pel que fa a la part pràctica, faig un estudi crític del monòleg, és a dir, una edició crítica textual. 

Aquest inclou cinc parts, que són en primer lloc l’anàlisi del padró, on es fa una descripció i 

comparació dels testimonis amb la seva conseqüent valoració o descripció, la constitució del 

codi i del text; en segon lloc, s’estudien les rectificacions que s’han obtingut en la part anterior, 

l’estudi de l’ordre del text, i la construcció d’un aparell crític al text.  
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Finalment l’últim pas és una nova edició de l’obra feta per mi, mitjançant l’estudi crític anterior. 

Val a dir que a Records de l’Avi algunes parts són més complexes que d’altres, com veureu 

més endavant. 

A causa de la limitació de pàgines establerta pels premis CIRIT, m’he vist obligada a reduïr el 

treball de recerca. D’aquesta manera, he decidit treure part de l’obra literària de Gabriel 

Castellà, la teoria sobre els criteris generals de l’edició critica i els annexos de la part pràctica, 

que en són, en total, cinc: la versió impresa, el manuscrit, la transcripció de la versió impresa, la 

correcció ortogràfica del text prefabrià i una comparació del manuscrit i el text transcrit. 

Tot aquest material, però, el trobareu en el dossier presentat com a material complementari.  

 

La metodologia que segueixo és, en primer lloc, l’estudi literari, en el qual a excepció del 

rerefons històric no faig cap tipus de recerca. La meva tasca és fer una pròpia anàlisi de l’obra, 

sense cap font on extreure’n informació, ja que Records de l’Avi mai ha estat estudiat. Així 

aquesta anàlisi consisteix, tal com ja he dit anteriorment, en l’estudi de l’estil, del moviment del 

que rep influència, de l’acció dramàtica, de l’ús de la llengua i de la seva publicació. Aquest 

estudi l’he realitzat mitjançant llibres per informar-me de forma general i poder així dur a terme 

la meva pròpia interpretació en el text. 

En segon lloc, estudio la transmissió textual de Records de l’Avi: la recerca del document editat 

per primer cop i la del text en forma de manuscrit, el primer a la Biblioteca Central d’Igualada, i 

el segon a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Conseqüentment, faig una recerca de l’origen 

de la publicació i de les circumstàncies històriques i lingüístiques que hi havia en l’època. En 

aquesta part també he cercat fonts documentals sobre la figura de l’autor, Gabriel Castellà, i 

informació sobre els fets narrats dins el monòleg, la batalla del Bruc. La documentació sobre 

Gabriel Castellà l’he extret de fonts documentals principalment, però també de persones que el 

van conèixer i de l’arxiu històric de la ciutat, Igualada. Pel que fa als fets narrats dins el 

monòleg, els de la batalla del Bruc, duc a terme també una recerca sobre els fets històrics a 

través de llibres, una exposició i altres actes commemoratius del bicentenari, tot i que finalment 

el que únicament exposaré en el treball serà un resum de la llegenda per verificar si a Records 

de l’Avi està ben narrada. 

Però el més directament relacionat amb la part pràctica del treball és la recerca d’informació 

sobre l’edició de textos, ja sigui en llibres com en personal especialitzat: això m’ha dut a 

contactar amb editorials i a fer una entrevista a un editor d’una d’aquestes (de Publicacions 

Abadia de Montserrat). Cal dir que principalment la meva opinió era que seria inviable dur a 

terme una edició crítica, a causa de la seva dificultat –la qual ara he pogut experimentar- i de 

creure’m mancada de recursos. Així doncs, primerament la meva intenció era dur a terme una 

edició divulgativa, la qual consistia en adaptar el text al públic actual, quelcom assequible en 

Records de l’Avi, ja que ortogràficament aquest pertany a una època prefabriana, és a dir, 

sense una normalització moderna. No obstant això, duent a terme la part teòrica he obtingut el 

manuscrit de Records de l’Avi, de manera que, després de consultar-ho amb l’editor de 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, el Pare Josep Massot i Muntaner, em digué que ja 
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posseïa el requisit més important –el manuscrit citat-, de manera que finalment he decidit dur a 

terme l’edició crítica textual.  

Així doncs, un cop decidit que faria una edició crítica, el següent pas era cercar quin criteri 

utilitzaria per realitzar-la. El Pare Massot –el qual m’ha estat ajudant al llarg de tot el treball- em 

va recomanar el Manual de crítica textual d’Antonio Blecua. Val a dir que la lectura d’aquest 

manual no m’ha resultat gens fàcil, i que m’ha comoportat força temps. No obstant això, feta ja 

la lectura i explicats els passos de l’edició crítica1, he seguit amb la part pràctica del meu 

treball. El primer pas d’aquesta es la descripció dels testimonis –és a dir, de la primera edició i 

del manuscrit-. En la descripció del testimoni de la primera edició em m’he donat compte de la 

gravetat de la seva ortografia, de manera que hi he introduït també una petita adaptació de 

l’ortografia, tot i que no hi he dut una edició nova amb el vocabulari que he proposat. Així, he fet 

un primer pas de l’edició divulgativa que inicialment volia fer. A continuació, he fet una 

comparació dels dos testimonis, seguit d’una anàlisi o valoració d’aquesta comparació. 

Finalment, he proposat la meva pròpia versió o edició de Records de l’Avi.  

 

Per tant, la hipòtesi que presento en aquest treball és la validesa del mètode crític que he 

utilitzat , del qual vull verificar si és un estri positiu per a estudiar un text –Records de l’Avi-, 

i si l’editor pot interpretar el text a partir d’aq uest propi , és a dir, quines dades se 

n’extreuen del text mateix, tot i que tenint en compte les fonts externes, la seva història i la seva 

relació amb el que hauria estat la voluntat del seu autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Que trobareu, com ja he dit, al dossier de material complementari a causa de la limitació de 
pàgines. 
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4. Estudi preliminar  

 

4.1. Gabriel Castellà i la seva època  

Primerament, en aquest treball introduiré els fets importants que es produïren a partir d’una 

visió més general –Catalunya- i d’una visió més local –Igualada-, des del naixement de Gabriel 

Castellà (1876) fins al moment que escriví Records de l’Avi (1913) per a poder-nos fixar en 

quins temps vivia i s’estava escrivint l’obra. 

 
4.1.1 Context històric i social:  1876-1913 

 

4.1.1.1 A Catalunya 

Catalunya demogràfica 

A finals de segle XIX la densitat mostrava tres Catalunyes: la del litoral, la del prelitoral i la 

interior, a la vegada que hi hagué un moviment migratori cap a Cuba i Puerto Rico; 

mentrestant, els valencians i els aragonesos començaven a arribar al Principat.  

La població urbana gairebé es duplicà, mentre que la més rural patiria un afebliment: un de 

cada dos habitants vivia a la ciutat. La ciutat, de ser militaritzada va passar a ser burgesa, 

remodelant ciutats com Barcelona, Figueres o Sabadell: carrers rectes i llargs substituïren el 

medieval tortuós i es crearen places grans i espais amplis. Fins el 1880 aquest creixement de 

la població es mantenia, però les epidèmies i les guerres també desencadenaven a què la 

mortalitat fos més alta que la natalitat.  

A mesura que anaven passant els anys s’anaven mantenint aquestes xifres, però amb les 

revoltes, a partir de la primera dècada del segle XX, pujà el nombre de morts.  

 

Catalunya econòmica 

Cal mencionar que en l’agricultura, la fil·loxera alteraria el panorama substancialment, ja que la 

societat havia adoptat formes capitalistes. A més, les comunicacions havien millorat. 

Industrialment, trobem la segona revolució industrial, que s’allargà fins el 1914, i en la qual 

començà a veure’s un alt creixement industrial, fruit de les diverses tècniques innovadores, 

amb una alta productivitat catalana en el sector econòmic durant aquesta època.  

L’expansió industrial, fruit de la política proteccionista facilità l’eufòria econòmica: entre els anys 

1875 i 1882 es reconegué una gran prosperitat, on hi havia una ànsia especulativa i s’hi 

reconegué el desenvolupament de la indústria tèxtil, metal·lúrgica i química, i es crearen les 

primeres companyies elèctriques, grans companyies, bancs i un comerç expansiu, 

contraposant-se així amb l’economia espanyola general de base agrària, fet pel qual es 

demanava també un canvi, el qual el portaria la Restauració. Però la Restauració, després 

d’uns anys en funcionament, també portava resultats econòmics generalment negatius, de 

forma que va ser una de les causes de l’inici de la seva crisi en l’última dècada del segle XIX. 



Estudi i edició crítica de Records de l’Avi 
Treball de recerca  Cristina Graell 
 
    

 13 

L’any 1898, la pèrdua de les colònies espanyoles de Cuba2, Filipines i Puerto Rico també es 

notaren en l’economia.  

Els anys contemporanis a la Mancomunitat (1914-1925), Catalunya obtingué guanys, de 

manera que en l’economia també es notaren.  

 

Catalunya social 

Entre els anys 1833 i 1876 hi havia un enfrontament entre els carlins i els isabelins, donant com 

a resultat un conflicte entre diversos grups socials. L’any 1876 finalitzà la tercera i última guerra 

carlina, essent escenari Catalunya i el País Basc. En aquesta guerra, s’afegiren amb els carlins 

la dreta catòlica o grups monàrquics. Així, ciutats com Igualada, Manresa, Vic i Olot, que ni tan 

sols havien estat amenaçades durant les guerres anteriors, foren simultàniament ocupades 

pels carlins. Un sometent general posà fi als darrers escamots carlins, amb la seva consecutiva 

derrota. 

Els avenços que es produïen en la nova societat arribats dels Estats Units i de l’Europa central 

arribaven gradualment al sud d’Europa. S’anava arrelant la comunicació com a nou escenari 

habitual de lluita ideològica.  

Les dues últimes dècades del segle XIX es van caracteritzar també per l’evolució del moviment 

obrer, amb la constitució de partits obrers com el PSOE (1888), de sindicats com la UGT –i 

posteriorment la CNT-, l’agitació per part de sectors anarquistes radicalitzats que derivà a 

atemptats, entre ells el del Liceu, l’any 1893, a més d’altres en els següents anys. El juliol del 

1909 va esclatar una revolta popular a Barcelona, que rep el nom de Setmana Tràgica. Era de 

signe antimilitarista, anticlerical i rebutjava l’ordre burgès. Aquesta repressió desencadenà 

afusellaments, entre ells molts obrers. La revolta social anà més enllà d’un simple avalot 

antimilitar. 

 

Catalunya cultural 

La Renaixença3 és la tendència pròpia de finals de segle XIX. Apareix també un doble model 

comunicatiu: al costat de la premsa obrera i l’associativa i popular, apareixerà una premsa 

popular ben diferenciada de la burgesa, amb un sentit crític contra els problemes més vius del 

moment.  

                                                 
2
 L’illa de Cuba demanava autonomia política, i Espanya no n’hi donava. A més, Espanya 

controlava el comerç de Cuba, que era un dels principals compradors de cafè, sucre, tabac, ... 
Cuba volia més beneficis. Estats Units era un dels principals compradors de sucre de Cuba. 
Cuba va començar una guerra d’independència contra Espanya, i els Estats Units es van posar 
a favor dels cubans, perquè així el sucre els sortia més barat. Els espanyols van perdre 
aquesta guerra, i es va evidenciar així la crisi de la Restauració i l’endarreriment militar de 
l’Estat espanyol. 
 
3 La Renaixença és el nom que defineix el procés de recuperació de la llengua i de la literatura 
catalanes atenent especialment a l’ampli conreu de gèneres, l’increment de l’edició i la difusió 
social. 
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El catalanisme, després de la Renaixença literària assumeix la voluntat de recuperar els 

aspectes polítics i culturals prohibits pel castellà i el centralisme. És un moviment polític i social 

que preserva i promou el reconeixement de la personalitat política, lingüística i cultural de 

Catalunya o del conjunt de terres de parla catalana. Això va portar a que es creés la Lliga de 

Catalunya, per exemple. Aquest catalanisme cultural desencadenà a la creació de les primeres 

publicacions catalanes, les quals portaren a l’acord de crear, l’any 1882, una Acadèmia de la 

Llengua Catalana i el Centre Català. 

L’any 1888 se celebrà l’Exposició Internacional, donant els primers indicis de l’embranzida de 

l’art nou i modern (el modernisme). Aquesta exposició, doncs, fou la primera feta a Barcelona. 

Amb el noucentisme, es van promoure actes com el Primer Congrés de la Llegua Catalana, 

celebrat el 1906, i la creació de l’Institut d’Estudis Catalans, el 1907, els quals donaven el 

primer pas per a normativitzar la llengua catalana. La figura d’aquesta normativització era 

Pompeu Fabra, el qual va començar l’obra de fixació del català escrit, per tal de convertir el 

català en llengua literària i per aconseguir la unitat interna de la llengua catalana. Així doncs, a 

partir del 1913 van començar a sortir normes ortogràfiques.  

 

Catalunya política 

Del 1873 al 1874, hi havué la Primera República Espanyola. A Catalunya, es va proposar 

d’articular una forma d’estat diferent del centralisme propi de la resta del país, creant així un 

federalisme català, que creava regions federals coincidents amb les regions històriques de la 

península Ibèrica, i tenia el propòsit de pactar arribant a un procés d’unió amb sobirania. 

Més endavant, després d’haver-se proclamat la Primera República i no tenir èxit, es va tornar 

de nou al sistema polític anterior, amb la Restauració4.  

També cal mencionar el document de les Bases de Manresa (1892), que s’ocupava de les 

relacions entre Catalunya i el poder central. Les reivindicacions de les bases eren diverses: 

oficialitat de la llengua catalana, autonomia municipal, sobirania per al Govern català, poder 

judicial, ordre públic, encunyació de moneda, etc; seria també la reivindicació política de la 

Lliga Regionalista en els anys posteriors. 

D’altra banda, el catalanisme que anava prenent terreny a la cultura del territori català va anar 

evolucionant fins arribar a crear el catalanisme polític, que s’expansionà per mitjà de la premsa, 

el cant coral, l’associacionisme, els Jocs Florals, el teatre i l’excursionisme, aconseguint 

impacte i èxit. A més, es rebia suport del baix clergat i del Govern central, esdevenint així un 

                                                 
4 Es demanava l’actualització de l’Administració local, una neteja política del funcionament de 
les institucions i dels resultats econòmics, tradicionalment negatius des de feia anys. Fou 
encarnada per la fusió entre classes dirigents tradicionals, militars i la monarquia borbònica. Es 
va produir un cop d’estat, de manera que el juny de l’any 1876, després de restablir l’ordre 
social i polític aparegué una nova Constitució, on es reconeixien drets individuals que no 
poguessin afectar el control social. No obstant això, el sistema polític estava caracteritzat per 
un control social de la població per mitjà del caciquisme4. S’entrà, doncs, al període de la 
Restauració. Val a dir que a nivell espanyol hi havia, en aquest període, un bipartidisme: el 
partit conservador i el partit liberal. 
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moviment en ascens. Així doncs, el catalanisme va evolucionar políticament gràcies a la 

creació de partits que recollien les seves idees, com la Lliga. El seu èxit també va ser afavorit 

per la creixent crisi d’una Restauració que anys enrere tan poder havia tingut. Catalunya 

demanava un canvi en profunditat basat en la moralització de la vida pública i la modernització 

del país, tot fent una neteja política del funcionament de les institucions –així com el caciquisme 

i el frau electoral- i dels resultats econòmics tradicionalment negatius. El catalanisme 

conservador era creixent, més que el de tendències republicanes, com el grup que 

posteriorment formaria ERC. Aquesta separació entre liberals i conservadors va ser encara 

més clara a partir de les conseqüències de la Setmana Tràgica del 1909, incloent-hi també 

assassinats de polítics. Aquest partit va començar a aconseguir una sèrie de victòries polítiques 

els anys 1901 i el 1907. El grup dominant que posava en pràctica les idees del catalanisme era 

la Lliga Regionalista, fundada per Prat de la Riba.  

 

Catalunya literària 

D’altra banda, cal fer una petita situació dels corrents literaris que aparegueren durant aquests 

anys a nivell català. 

Entre el període 1876-1913 aparegueren diversos corrents que influenciaren les lletres 

catalanes. Aquests corrents foren, en primer lloc, els que trobem en la Renaixença . Es tracta 

d’un gran moviment restaurador de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes que 

s’inicià al Principiat. S’inicià a la primera meitat del segle XIX, i va coincidir, més o menys, amb 

la segona part i esclat del romanticisme a Europa, del qual rebé influència pel que fa a 

l’exaltació dels sentiments i les tradicions. No obstant això, es diferencia d’aquest corrent per la 

integració de la Renaixença pel que respecta a l’ús de la llengua i als ideals polítics. 

En aquest moviment s’hi troben autors importants com Jacint Verdaguer com a poeta (amb 

obres com Canigó i L’Atlàntida), Narcís Oller com a novel·lista (amb l’Escanyapobres o La 

Bogeria) i Àngel Guimerà com a dramaturg (amb Mar i Cel o Terra Baixa). 

Val a dir que a la dècada del 1870 al 1880, època influenciada a més a més del romanticisme 

pel realisme5 i pel naturalisme6, malgrat les dificultats de publicació, cada vegada abunden més 

les edicions en català, així com també guanya importància la premsa periòdica en la divulgació 

de la literatura, sobretot de l’anomenat costumisme7. Finalment, al voltant dels anys noranta, 

encara que la producció de molts escriptors de la Renaixença s’allarga fins ben entrat el segle 

XX, l’aparició del Modernisme  l’any 1892 suposa el triomf d’una nova concepció i valoració del 

paper de l’escriptor i de l’obra literària. Així doncs, el modernisme és un moviment que va fins el 

                                                 
5 Doctrina estètica basada en la descripció objectiva de la realitat, en obres literàries i 
artístiques, sense concessions a l'embelliment o a la idealització. 
 
6 Escola literària en què l'escriptor utilitzava els mètodes de les ciències experimentals i 
acceptava la tesi que l'home és sotmès al determinisme universal: els sentiments i els caràcters 
són rigorosament predestinats. 
 
7 Descripció literària o plàstica d'ambients i de personatges, de forma tipificada. 
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1911, que es proposa modernitzar la societat catalana per mitjà de l’acció cultural dels 

intel·lectuals i l’artista, el qual considera que la societat catalana es troba endarrerida. 

Pretenen així trencar amb la cultura oficial espanyola i amb la catalana de la Renaixença, que 

associen amb el passat.  

Autors modernistes són Joaquim Ruyra (autor de Marines i boscatges), Prudenci Bertrana (amb 

Josafat) i Víctor Català (Solitud).  

No obstant això, després de depassar la regionalitat subjacent dels escriptors de la Renaixença 

i fer de la cultura catalana una cultura moderna i nacional, el conflicte permanent que enfronta 

l’artista i la burgesia i la marginalitat des de la qual actua l’artista impedeixen el reeiximent del 

propòsit. 

Així doncs, d’aquesta manera neix el Noucentisme , un nou corrent que va des del 1906 fins al 

1925. En aquest corrent es lluita amb força per fer-se lloc en el teixit cultural català, rebent el 

suport de la política, convertint-se així en el seu sector intel·lectual. Els seus autors més 

importants són Eugeni d’Ors (autor de la Ben Plantada i del Glossari, a més de ser l’ideòleg del 

noucentisme) o Josep Carner (autor de Els fruits sabrosos). La raó i l’intel·lecte han de 

dominar, segons els noucentistes, sobre el sentiment i l’instint. Amb la raó s’actua sobre la 

realitat ordenant-la. Es defensa també la racionalitat política enfront de les posicions extremes i 

es valora el treball més que no pas el geni personal. D’altra banda, les coses es valoren 

sobretot per la seva funcionalitat, es rebutja el Romanticisme i l’exaltació del classicisme8, així 

com també la valoració de la forma (perfecció formal i lingüística de la literatura), el didactisme i 

la literatura ciutadana, és a dir, el rebuig del ruralisme modernista. Aquesta literatura 

representarà ordre i perfecció a través de la ciutat.  

 

4.1.1.2 A Igualada 

D’altra banda, també cal fer una observació del context històric i social de la ciutat de l’autor, de 

manera que cal veure a fons la Igualada demogràfica, econòmica, social i política per a poder 

explicar després més bé el context literari igualadí dels anys que visqué Gabriel Castellà abans 

d’escriure l’obra a estudiar.  

 

Igualada demogràfica 

A causa de la crisi de finals de segle XIX, la demografia igualadina va patir-ho conseqüentment 

de forma devastadora: dels 14.000 habitants que tenia l’any 1857, l’any 1897 se’n van passar a 

10419, a causa d’una crisi cotonera. Així doncs, la seva davallada ens remarca que molta gent 

va decidir d’abandonar la ciutat per tal de crear el negoci en una localitat més rendible, com 

també ho féu aquella mà d’obra que havia arribat a Igualada a mitjans de segle a causa d’una 

demanda urgent de mà d’obra. 

No obstant això, amb motiu de l’arribada, l’any 1887, de la plaga de la fil·loxera a les zones 

vinícoles de la comarca, molts pagesos que es trobaren abocats en la misèria decidiren deixar 

                                                 
8 Corrent estètic que identifica la bellesa artística amb l'observança de certes lleis considerades 
inviolables. 
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al camp per traslladar-se a la ciutat a la recerca de feina a les fàbriques igualadines. Això va fer 

que es pogués frenar la davallada demogràfica, la qual sinó hauria estat encara més important, 

i va impulsar la capitalitat comarcal d’Igualada, que entrava en un procés de recuperació 

industrial. 

Igualada va començar el segle amb una població que voltava els deu mil habitants i no va 

recuperar els habitants de mitjan segle XIX fins als anys trenta. Cal destacar l’important 

creixement entre el 1910 i el 1920. 

 

Igualada econòmica 

Igualada, coneguda per la seva representació tèxtil i cotonera, patí una crisi econòmica a finals 

del segle XIX, que és remarcada a causa del seu caràcter de gravetat pels termes de 

reconversió industrial que s’estaven produint de forma general en aquella època, de manera 

que la indústria quedava endarrerida per la maquinària moguda encara a mà. Així, els grans 

accionistes d’empreses importants d’Igualada emigraven a altres localitats, amb la recerca de 

crear nous projectes en millors condicions que a Igualada. Malauradament, aquesta crisi 

perllongà fins a finals de segle, de manera que es donà el cas d’una crisi estructural, tot i els 

esforços d’alguns industrials per salvar-se de la crisi comprant màquines de vapor. També cal 

mencionar com a desavantatge pel progrés de l’economia igualadina les importants dificultats 

ocasionades per a la incorporació de la xarxa ferroviària a la ciutat, de manera que suposava 

un allunyament dels centres de comerç. 

D’altra banda, l’any 1893 es va inaugurar un instrument imprescindible per aconseguir un 

procés econòmic i industrial sostingut: el ferrocarril, el qual es va convertir en una de les 

aspiracions dels igualadins per sortir de la decadència i de la pèrdua progressiva de 

competitivitat de les seves empreses. El tren, que anava d’Igualada a Martorell, va facilitar el 

transport de carbó, que permetia el funcionament de les màquines de vapor i la mecanització 

de la indústria igualadina. 

També cal mencionar les adoberies igualadines, les quals, en el moment de crisi econòmica, la 

indústria adobera va suposar un element estabilitzador i de creixement.  

Altres indústries importants d’Igualada foren la impremta i la fabricació de capses. 

L’agricultura, a causa del reduït terme municipal, no ha estat mai destacada en una ciutat que 

ha estat bàsicament industrial, però en canvi va esdevenir el punt de trobada de la pagesia dels 

pobles del voltant i hi ha hagut organitzacions, sindicats de pagesos i associacions de 

propietaris de la terra, com la Cambra Agrícola d’Igualada i Comarca (1908). 

La ciutat es modernitzà a principis de 1903, amb la creació de l’electricitat, la qual comportà un 

canvi de maquinària, passant dels telers manuals als mecànics, i prescindint així del transport 

per ferrocarril del carbó. També va permetre l’expansió i modernització de les empreses.  

 

Igualada social 

D’una banda, l’entrada dels carlins a la ciutat va suposar una pressió, tant pel control de les 

comunicacions entre Igualada i els pobles propers com per la intercepció del correu i el 
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cobrament de contribucions a la ciutat, a més de l’entrada definitiva feta amb violència i causant 

també incendis d’habitatges i fàbriques, sense oblidar la mort de molts habitants. Van ser fets 

que van tardar anys a ser oblidats.   

L’any 1880 es va organitzar una mena de manifestació cívica que sortia de l’Ajuntament i anava 

fins al cementiri. Allà es disposava un ram de llorer a la tomba on hi havia les restes d’alguns 

morts en la defensa i l’atac d’Igualada. El costum d’aquesta cerimònia es va anar mantenint fins 

l’any 1920.   

D’altra banda, val a dir que durant tota la segona meitat del segle XIX la ciutat va estar 

marcada pels conflictes socials. En ser una ciutat industrial, Igualada rebia molt proletariat 

foraster. Alguns obrers compaginaven la feina de la fàbrica amb el conreu de cereals i vinya als 

voltants d’Igualada, tasques que els ajudaven a subsistir. 

Aquests obrers es reunien en associacions per tal de protegir-se mútuament. D’aquesta 

manera, relacionem les diverses lluites obreres per reclamar els seus propis drets, generalment 

desajustos de salaris o tancaments de fàbriques. La primera vaga es va produir el juny de 

1881, amb la qual hi va haver favorables resultats, però al setembre tornaren a sorgir conflictes 

laborals i la vaga va tornar a aparèixer durant dinou setmanes. Molts obrers vivien de la caritat 

pública i altres van marxar de la ciutat.  

En aquest sentit, Igualada va nodrir abundosament les files de l’anarcosindicalisme barceloní. 

D’altra banda, les dones treballadores van prendre un paper molt actiu en els esdeveniments 

de 1881 i es van fer visibles públicament per primera vegada. Elles patien la dura jornada 

laboral, assumien les tasques domèstiques i havien de suportar la pressió a què les sotmetien 

alguns dels seus companys, els quals proposaven l’acomiadament de les dones en els temps 

de poca feina. 

El 9 de Febrer de 1883 es va publicar el primer número de La Federación Igualadina, periòdic 

anarquista de defensa dels treballadors. Aquesta revista es publicava a Igualada, però es 

difonia per tot l’Estat espanyol i tenia molta influència en les organitzacions obreres. 

L’anarquisme igualadí defensava la vaga com un mitjà per millorar les condicions de vida dels 

treballadors i assumia el concepte de lluita revolucionària.  

Arran dels esdeveniments de la Setmana Tràgica a Barcelona (1909), es van viure moments de 

conflicte amb aturades de fàbriques, mítings al carrer, manifestacions, interrupcions de les 

línies de telègraf, intervenció en la circulació del ferrocarril...  

 

Igualada cultural 

Al segle XIX la gent, a causa de les dificultats de les comunicacions, vivia molt arrelada a la 

població i era en aquest àmbit on havia de cercar respostes a les seves inquietuds socials, 

culturals i polítiques, així com gaudir de les seves estones de lleure. La relació associativa 

tenia, per tant, una vitalitat important i hi havia entitats culturals, religioses i recreatives, tertúlies 

als cafès, festes al carrer, grups musicals i de cant coral, teatre d’afeccionats, etc. 

Les famílies benestants es trobaven al Foment o al Casino del Recreo. Altres associacions 

eren el Centre Catòlic, el Centre Tradicionalista, el Centre Republicà o el Centre Catalanista, 
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que, més enllà de la finalitat marcada per la seva ideologia, eren un espai de trobada, 

celebraven festes, organitzaven representacions de teatre o concerts i, sobretot, tenien unes 

tertúlies molt animades. 

Cal remarcar la preocupació per l’ensenyament, que es va generalitzar i va ser accessible a 

moltes noies. Es van fundar dos col·legis religiosos –el de les Escolàpies i el de la Mare del Diví 

Pastor-, així com també unes escoles municipals (any 1895). Un any més tard van arribar els 

germans maristes i al seu torn van inaugurar una escola de primària i secundària. 

També destaca l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, la qual oferia possibilitats de formació 

als treballadors, amb les seves escoles per a nens i nenes i l’organització de classes per a 

adults sobre comptabilitat, teixits, música... També va impulsar una biblioteca i moltes activitats 

culturals (teatre, conferències, exposicions, concerts) i esportives, que afavorien el creixement 

intel·lectual de les classes treballadores i els obrien perspectives abans inaccessibles per a ells. 

La seva labor va durar fins a la guerra civil. 

D’altra banda, l’any 1880 la vida periodística local va prendre força, amb publicacions de 

tendències polítiques diverses i que s’atacaven sovint entre elles. Mereix una atenció especial 

El Igualadino, periòdic republicà molt lluitador contra el caciquisme local. 

També cal recordar que, a més de la incorporació l’any 1903 de l’electricitat a la ciutat, altres 

serveis públics que van millorar van ser la inauguració de la xarxa telefònica, la projecció de 

cinema, es van posar llambordes en alguns carrers, es va millorar el clavegueram, etcètera. 

 

Igualada política 

Igualada es va veure governada o oprimida per diversos grups polítics. En primer lloc, la 

tercera guerra carlina va suposar per Igualada el patiment del conflicte des de ben a prop, ja 

que els carlins volien aconseguir Igualada per a dominar bona part de la Catalunya central i per 

a trencar les comunicacions entre la cosa catalana i les terres de Lleida, i l’ocupació de la ciutat 

es va produir el 1873, fins el 1876. Quan els carlins se n’anaren, entraren els republicans a la 

ciutat. 

Més endavant, val a dir també que el rei Alfons XII va concedir a Igualada el títol de ciutat en 

reconeixement dels seus mèrits històrics, l’any 1879.  

El sistema de caciquisme instaurat pel règim de la Restauració va entrar en crisi per les 

divisions dels partits dinàstics i per la força ascendent dels republicans, que participaven cada 

vegada més en la vida política i obtenien càrrecs públics, així com per l’ofensiva sindicalista i 

anarquista.  

 

Igualada literària 

Per finalitzar el context, a cotinuació trobareu altres autors contemporanis a Gabriel Castellà 

d’Igualada. 

Es tenen proves que el modernisme va deixar una forta empremta a Igualada, encara que va 

arribar en dates relativament tardanes.  No obstant això, aquest corrent va ésser representat a 

la ciutat a través de les arts gràfiques i l’arquitectura. 
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Els autors contemporanis a Gabriel Castellà pel que fa a un àmbit literari o de folklore són, en 

primer lloc, Pere Bosch i Soldevila (1824-1890), amb l’obra poètica Un pomet de pensaments 

(1880).  

Un any després, Jaume Serra i Iglesias (1853-1935) va escriure La Festa Major: quadro de 

costums igualadines. El 1887 va continuar amb Los amors d’un setmesó: quadro de costums 

igualadinas, i en un any desconegut, D’ahir i d’avui: narracions i quadrets de costums antics i 

moderns d’Igualada, tots amb un caràcter folklòric.  

L’any 1882, Josep Serra i Marsal (1842-1914) fou proclamat “Trovador en gaia ciència” en els 

Jocs Florals de la Joventut Catòlica de Barcelona després d’obtenir durant tres anys 

consecutius els tres primers premis. L’any 1884 escriví La bandera del Sant Crist, la seva obra 

més important, del qual obtingué el premi Pàtria, un ram de llorer d’argent, en el certamen de la 

Joventut Catòlica de Barcelona de l’any 1884. Posteriorment, escriví també altres obres com 

L’Arxivet de la Sagrada Imatge del Sant Christo y de sa gloriosa bandera, com a fulletó de la 

‘Semana de Igualada’.  Fou arxiver del Cos General de Sometents i escrigué els quatre darrers 

capítols de la secció 1ª de la Història d’Igualada, de Mn. Segura. Era funcionari de la Institució i 

cap de redacció del butlletí oficial “Paz y tregua” que editava aquesta entitat. 

D’altra bamda, Joan Cendra (1875-1940) escrívi Villa-María: records de Cartagena: poema 

(1899).  

L’any 1900 Joan Serra i Constansó (1864-1924) escriví la poesia Tonteries.   

Finalment vull citar a Jaume Boloix i Canela (1866-1921), un poeta pertanyent al cicle 

verdaguerià, que destacà de ben jove com a poeta, i les composicions del qual tracten 

fonamentalment de temes religiosos i patriòtics. Ja de jove publicà Voladuries (1903); després 

guanyà molts premis i guardons en certàmens literaris.  

Boloix i Canela i Josep Serra i Marsal són, doncs, els dos poetes que més destacaren entre els 

autors igualadins.  
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4.2 Gabriel Castellà  
 
4.2.1 Biografia  
 
9Gabriel Castellà i Raich (1876-1959) va néixer a Igualada el dia 2 

d’abril de 1876. Va ser alumne dels PP. Escolapis d’Igualada, d’on 

sembla que durant tota la seva vida va guardar un bon record de les 

aules10. 

La seva vocació va ser, des de sempre, la d’historiador, i des de la 

infantesa ja va començar a conrear la seva afició llegint els articles 

de Jaume Serra i Iglesias11 essent, posteriorment, un dels seus 

successors en aquest càrrec a l’Arxiu. Aquesta afició pels articles 

històrics el va conduir ja des de la seva joventut a escriure articles 

sobre temes històrics, religiosos, folklòrics... en un llarg nombre de publicacions igualadines12, 

en les quals molts cops s’amagava darrere els pseudònims de Ignotus o Intel·lectus13.  

L’any 1908, Castellà va ser nomenat oficial major de Secretaria de l’Ajuntament, un càrrec que 

depenia també de l’Arxiu Municipal, i el qual va mantenir fins a la seva jubilació. Com a arxiver, 

doncs, cal mencionar la noble tasca que va emprendre, ja que és gràcies a ell, que sentia un 

profund afecte per la història igualadina, que es conserva a la ciutat documentació inèdita sobre 

personatges de la ciutat, a més de la publicació per la seva pròpia iniciativa de llibres i opuscles 

                                                 
9 Foto: Gabriel Castellà i Raich, feta per Procopi Llucià. 
 
10 Causa per la qual trobem en l’obra bibliogràfica de Gabriel Castellà un llibre d’obra històrica 
sobre la seva antiga escola en motiu del seu segon centenari: L’Escola Pia d’Igualada. Assaig 
històric (anys 1732-1932), escrit per Castellà després de trobar, com a arxiver de la ciutat 
d’Igualada, gran nombre de documents referents a la seva antiga escola.  
Cal remarcar un d’aquests documents amb especial deteniment. L’any 1932, Castellà acabà 
l’assaig històric ja mencionat sobre l’Escola Pia. L’original d’aquest assaig està escrit, ratlla per 
ratlla, darrere de papers aprofitats, com són ara esqueles de difunts o esborranys de 
documents de l’Ajuntament, per tal de que arribessin fins als nostres dies de forma íntegre, i 
que així algun dia s’arribés a publicar. Efectivament, gràcies a les seves línies darrere de paper  
aprofitat però de més qualitat, s’ha pogut realitzar la seva publicació.  A la pàgina 24 podeu 
veure’n una foto d’aquests documents inèdits, aconseguits gràcies a Magí Puig, a qui li van ser 
donats per Florenci Morera, professor de l’Escola Pia, ja mort. 
 
11 Jaume Serra i Iglesias:(1853-1935) historiador que va ocupar durant un temps el càrrec 
d’oficial major de l’Ajuntament, de manera que fou també arxiver, concretament el primer 
funcionari amb títol d’arxiver a la ciutat. Va realitzar diversos estudis històrics i transcripcions 
referents a la història d’Igualada. 
 

12 Les publicacions igualadines a les quals em refereixo són La Semana de Igualada (1890-
1902), Hoja Dominical de Igualada (1903), Sometent (1905-1911), Pàtria (1906-1910), 
Propaganda (1914-1918), Libertad (1915-1919), Virtus et Labor (1922-1928), Germinant 
(1924), Gaseta Comarcal (1927-1929 i 1930-1931), Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (1932-1936 i 1942-1952), entre moltes d’altres.  
 
13Adjectius d’origen llatí que signifiquen, respectivament  ‘desconeixedor’ o ‘desconegut’ i 
‘conegut’ o ‘entès’.   
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històrics de gran importància pel que fa al bagatge documental, com és ara un estudi sobre la 

figura de Sor Rita i Mercader. 

També fou el delegat de secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Gabriel Castellà participà en diversos homenatges històrics que s’organitzaven a la ciutat, com 

és ara la intervenció en la Història d’Igualada de Mn. Joan Segura, el seu ajut en l’organització 

dels actes del Centenari de la batalla del Bruc (1908), la seva participació com a secretari dels 

Jocs Florals (1908), la seva col·laboració en el programa de les “Fires i Festes de Primavera” 

(1922), etc.   

Podem dir, per tant, que ha fet una investigació admirable d’assumptes històrics de la seva 

ciutat nadina, havent escorcollat així innombrables documents i memòries de la història 

igualadina. No ens és estrany doncs si en unes notes biogràfiques que l’autor es va escriure 

d’ell mateix es considera “un enamorat etern de la gentil Igualada sa patria d’on mai s’ha 

separat”. 

El 5 de Febrer de 1915 va morir la seva esposa, Àngela Valls i Francolí, als trenta-sis anys 

d’edat, i amb qui havia tingut dos fills: Joan i Teresa. 

L’any 1930, gràcies a una moció del regidor Pere Borràs i Estruch14 l’Arxiu va ser reorganitzat, 

de manera que Gabriel Castellà va passar a fer-se càrrec plenament de la classificació dels 

documents i lligalls de la ciutat15, a més de ser també el primer arxiver de l’Arxiu Fotogràfic 

d’Igualada.  

També és important destacar que va ser un gran afeccionat a la música, de manera que va 

formar part de diverses agrupacions corals igualadines, com és ara Capella del Roser, 

Juventud Filarmónica, Orfeó del Noya, Banda del Sagrat Cor, Orquestra Ceciliana i Schola 

Cantorum16, així com també es trobaven entre les seves aficions l’aprenentatge de la llengua 

esperanto, de la qual n’esperava molt de fruit. 

El Març de l’any 1945 un Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada va otorgar a Gabriel 

Castellà un homenatge de gairebé tot el butlletí sencer, en el qual remarcava la discreció d’un 

salvador del patrimoni històric, artístic i folklòric de la ciutat. 

L’any 1947 va ser membre cofundador del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, del qual va 

ser-ne també vicepresident.  

                                                 

 
14 Pere Borràs i Estruch: (1887-1953), artista i impulsor d’activitats culturals a la ciutat 
d’Igualada. Va ser tinent d’alcalde, i pertanyia a moltes associacions culturals de la ciutat. Va 
ser membre fundador i vicepresident del Centre d’Estudis Comarcals. 
 
15 Aquest any també va passar a ser important per al futur de la història igualadina, ja que 
Gabriel Castellà, tot just havent estrenat el seu nou càrrec, va ser el primer cronista de la ciutat, 
començant a escriure el Llibre de la Crònica.  
 
16 En el monòleg Records de l’avi veureu que Castellà va adjuntar una petita melodia creada 
per ell que acompanyava a una cançó popular de la comarca, la Cançó dels Pagesos per a ser 
interpretada en la representació. 
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Pel que fa a la seva afició per la literatura, cal mencionar que va ser soci literari de l’Acadèmia 

Mariana de Lleida17, membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona18 i cofundador i 

sots-president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada fins a la seva mort, el 29 de 

Novembre de 1959. 

No hi ha dubte que tothom estimava Castellà, ja fos per la seva meritosa participació en la 

reconstrucció documental de la història igualadina, duta a terme a través d’un meticulós treball, 

per a ésser un gran i aficionat historiador o bé per a seva senzillesa i bondat. A més, cal 

mencionar també l’austeritat en què va viure tota la vida, de forma tan senzilla19. Recordem 

també que Gabriel Castellà, després de finalitzar els seus estudis a l’Escola Pia no féu cap més 

estudi, de manera que la seva labor historiogràfica20 és encara molt més meritosa21.  

La seva tasca silenciosa i humil va portar-li també alguns reconeixements que fan que a la 

ciutat d’Igualada encara se’l recordi vivament. L’any 1975, en inaugurar-se una escola a 

l’avinguda de Montserrat, l’Ajuntament d’Igualada va donar-li el nom de Gabriel Castellà, com 

també ho va fer en un dels carrers de la ciutat, de manera que es reflecteix l’agraïment que 

l’Ajuntament ha tingut envers un fidel historiador igualadí22.  

El fet que escrivís només sobre fets històrics o personatges de la ciutat, i no fes gairebé 

referència a la seva vida, fa més difícil redactar-ne una biografia del personatge, ja que, tot i 

haver moltíssims escrits seus, no es troben massa documents personals.  

 

 

 

                                                 
17 Acadèmia Mariana de Lleida: institució fundada a Lleida l’any 1862 amb la finalitat d’honorar 
la Verge Maria per mitjà de la Literatura i les Belles Arts.  
 
18 Acadèmia de les Bones Lletres: institució acadèmica fundada a Barcelona l’any 1729, que 
treballa en activitats relacionades amb la llengua i la literatura. Pertànyer a aquesta Acadèmia 
era una gran satisfacció per un home de lletres de l’època. 
 
19 Un exemple per mostrar aquesta austeritat i senzillesa la podem trobar en la forma en què va 
escriure l’assaig històric sobre l’Escola Pia, darrere de papers aprofitats per tal de no utilitzar 
paper més bo.  
Magí Puig recorda passar per davant l’Ajuntament ben entrada la tarda o vespre i veure encara, 
a dalt de tot, una petita llum encesa: era Gabriel Castellà treballant. I el mateix veia si hi 
passava de bon matí. 
 A més, recorda també veure a Gabriel Castellà escrivint els documents amb uns guants que 
deixaven al descobert els dits, per tal d’escriure amb més comoditat . 
 
20 A més, tot temps lliure de què disposava Castellà l’aprofitava per a fer més recerca sobre la 
història igualadina. 
Cal afegir a aquests mèrits que a tot estudi que feia referència a la història d’Igualada, Castellà 
en posava la font d’obtenció per tal de facilitar enormement la feina dels futurs arxivers de la 
ciutat. 
Magí Puig i Gubern a Semblança de Gabriel Castellà i Raich. 
 
22 Cal mencionar l’especial ajut que he tingut en aquest apartat de Magí Puig i Gubern 
(Igualada, 1932; enginyer químic i industrial blanquer, gràcies a un article seu i una conversa 
amb ell. Recordem que, a més d’ésser dotat d’una gran memòria el que fa referència als 
coneixements d’història igualadina, conegué personalment a Gabriel Castellà.  
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Papers confiats a Magí i Puig escrits per Gabriel Castellà que formaren més endavant el llibre 
L’Escola Pia d’Igualada. Assaig històric (anys 1732-1932), escrit després de trobar, com a 
arxiver de la ciutat d’Igualada, gran nombre de documents referents a la seva antiga escola.  
 
 
4.2.2 Obra literària  
 

Gabriel Castellà, la humilitat del qual és qualificada de franciscana, va escriure i publicar durant 

més de setanta anys, amb la ploma a la mà, centenars d’articles, però la majoria d’aquests no 

van ser signats23. No hi ha dubte que va ser un escriptor rigorós i magnànim, el qual a més de 

crear cites bibliogràfiques per a les següents consultes de cara al futur, resumia i transcrivia els 

documents de forma meticulosa. 

Les seves obres no destaquen per una inspiració o un estil creatiu, sinó que, per sobre de tot, 

estan signades sota una recerca minuciosa del tema del que està escrivint.  

Tal com he dit, els anys de joventut de Gabriel Castellà queden recordats per la seva 

participació en publicacions freqüents en revistes igualadines sobre temes històrics, religiosos o 

folklòrics. 

A causa de ser-ne una llarga llista, en aquest treball només especificaré els més rellevants24: 

- Igualada: comparses i balls populars (amb notació musical). Publicat a la “Revista Musical 

Catalana”, de Barcelona (1905). 

- Efemèrides Igualadines. Premiat als Jocs Florals del Centre Moral Instructiu d’Igualada. 1904. 

Igualada, Impremta de N. Poncell, 1906 

- Records de l’Avi. Monòleg en un acte per a nens. Obtingué un accèsit en un concurs d’obres 

teatrals de la revista “L’Escón”. Biblioteca L’Escón, 1914. 

- Col·lecció de Cançons Populars de mainada, amb la llur melodia i explicació. Premiat en el VII 

Concurs de la festa de la Música Catalana de Barcelona (1916). 

                                                 
23 Magí Puig i Gubern a Semblança de Gabriel Castellà i Raich. 
 
24 En el document de material complementari trobareu la resta de títols d’obres de l’autor. 
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- Resenya històrica de la venerable imatge del St. Crist d’Igualada. Llorejada  al Certamen 

literari musical a llaor de les imatges del Sant Crist, venerades a Catalunya, organitzada per 

l’associació “Vía Crucis de Pompeya”. Barcelona, any 1918. 

- Aplec de llegendes populars (en col·laboració amb Mossèn Amadeu Amenós). Premiat al III 

Concurs del “Llegendari popular català”, de la “Institució Patxot” (1930). 

- L’Escola Pia d’Igualada assaig històric anys 1732-1932 (1932)25 

- Vocabulari de la indústria d’adobar pells per a sola. Barcelona, impremta de la Casa de la 

Caritat, 1932 (extret del “Butlletí de Dialectologia Catalana”. Vol. XIX. 

- Sor Rita Mercader, religiosa de las Hijas de la Caridad y Superiora del Asilo de niños de las 

lavanderas de la Corte: bosquejo biográfico. Igualada, impremta N. Poncell (1932). 

- Índice onomástico de la “Historia de Igualada” de mossèn J. Segura (1952). 

 
4.3. Estudi literari de ‘Records de l’Avi’  
 
Un cop situats en el temps i en la vida de l’autor, farem un estudi literari de l’obra. 

Records de l’Avi és un monòleg de Gabriel Castellà escrit el maig de l’any 1913 que fa una 

breu narració, per boca d’un nen –en Jordi- sobre la primera batalla que es va produir al Bruc el 

Juny de 1808, dins el marc de la Guerra del Francès. 

A continuació farem un estudi literari sobre aquest monòleg, fent-ne un anàlisi detallat per al 

total coneixement de l’obra. 

 
4.3.1 El moviment  
 
Situar Records de l’Avi en un corrent literari és gairebé un impossible. No observem, en relació 

a l’època que es va escriure, una relació amb la política del moment, un emprament de la raó o 

l’intel·lecte a l’hora d’escriure, o la funcionalitat i la literatura ciutadana, així com tampoc la 

representació d’ordre i perfecció, típics del noucentisme. D’altra banda, podem plantejar que es 

tracti encara d’una obra modernista, tal i com ho és encara la revista. No obstant això, en el 

monòleg no apareix tampoc un objectiu de modernitzar la societat catalana, ans el contrari, i 

tampoc s’entra en conflicte amb la burgesia. 

Així doncs, en Records de l’Avi únicament s’hi pot observar la narració d’un fet que succeí un 

segle enrere, exaltant, això sí, el patriotisme i la valentia d’una batalla molt propera al context 

de la seva ciutat, fet que, no obstant això, sí que comparteix amb els dos corrents, així com 

també l’afany propi de l’època per coneixer els fets històrics més rellevants. 

Així doncs, cal recordar que l’any 1913 es trobava en una transició entre el modernisme i el 

noucentisme, i el que es podria observar és una dèbil influència dels dos: podem relacionar el 

patriotisme i el sentiment d’orgull pels defensors d’un territori com a símbols catalanistes del 

moment. No obstant això, no es tracta d’una crítica a la burgesia pròpia del modernisme, així 

                                                 
25 De L’Escola Pia d’Igualada assaig històric anys 1732-1932 l’any 2006 se’n va fer una edició 
acurada a càrrec de Joan Farrés i Florensa, Joan Florensa i Parés, Magí Puig i Gubern i Rosa 
M. Sánchez i Fuentes. Així, el llibre s’ha passat a titular L’Escola Pia d’Igualada, assaig històric 
anys 1732-2002. 
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com tampoc un apropament a la política, ni es tracta tampoc d’un text normalitzat 

lingüísticament. Potser tan sols la descripció d’un tema d’aquestes característiques coincideix 

únicamente en una època en què estava de moda aquest estil. 

 

4.3.2 Estil de l’obra  
 
Podem trobar a Records de l’Avi algunes peculiaritats estilístiques característiques d’aquest 

monòleg.  

En primer lloc, el que més es pot veure és que l’autor té un ampli i profund coneixement del 

tema que narra, és a dir, de la Batalla del Bruc. Veiem doncs que hi ha un anterior estudi 

d’aquests dos dies del mes de Juny de l’any 1808. També es confirma aquest profund 

coneixement en la menció de la successió dels fets, d’algunes de les cases de l’època del Bruc 

i anècdotes ocorregudes durant aquests dos dies, així com també la posició dels francesos a 

mesura que s’acostaven al poble. També es té coneixement d’alguns personatges reals, ja que 

apareixen dos noms: el sometent igualadí Antoni Franc i el general francès Schwartz. La cançó 

que apareix també és signe de coneixement del tema, perquè és una cançó popular del mateix 

segle XIX. 

De forma paral·lela, observem també com es vol remarcar la figura dels igualadins, dels quals 

se’n remarca la fermesa del seu sometent i se’ls lloa per ser el poble que col·laborà en més 

persones i armes. No obstant això, aquest orgull i admiració no només es veu envers als 

igualadins, sinó que també s’exalça a tothom que ha participat en la batalla, com és ara el seu 

propi avi, i que formen un exemple d’heroïcitat. Un altre element exalçat és el trabuc emprat per 

aquest. 

A més, la major importància o causa de la victòria és l’ajuda de Déu, la fe dels avis, el Sant 

Crist d’Igualada i la Verge de Montserrat, fet que confirma la importància religiosa del moment, i 

el protagonista és caracteritzat com a catòlic. 

D’altra banda, per contraposar-ho, apareix un clar menyspreu envers els francesos, compartit 

tan lògicament per la gent que es trobava a l’any 1808 com pel protagonista, que narra la 

història sis anys després, l’any 1814. 

D’altra banda, com que es tracta d’un obra dramàtica, clarament es veu un emfatització de 

moltes frases, sobretot mitjançant els signes de puntuació corresponents. 

No hi ha massa recursos literaris, però sí que observem l’emprament d’algunes paraules ens 

endinsen en el vocabulari de l’època, com és ara la paraula ‘cloquer’, que ara es diria 

campanar, o ‘Madona’, en comptes de dir ‘Mare de Déu’. També apareix una personificació: ‘la 

pàtria que cridava socorro’ i ‘crit de la pàtria’, referint-se a l’ajut que necessitava Catalunya i a 

un crit d’alarma per salvar-la pàtria; i una ironia, ‘que’s deien invencibles’, referint-se als 

francesos, volent especificar que caracteritzant-se com a invencibles, van ser vençuts. 

Finalment, lògicament el final és el moment que guarda més intensitat dramàtica, amb un 

exalçament general. 
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En conclusió, Records de l’Avi és un monòleg que es caracteritza principalment pel realisme 

del que es descriu, la batalla del Bruc, per mitjà de les descripcions dels espais on tingueren 

lloc els fets, de les èmfasis, de les aclamacions i del vocabulari emprat, i més que per la tècnica 

emprada. 

 

4.3.3 Records de l’Avi  en el context de l’obra de Gabriel Castellà  
 
Com bé hem dit en la seva biografia, Castellà fou l’arxiver municipal d’Igualada des del 1930 

fins gairebé el dia de la seva mort. Així doncs, podem relacionar aquest ofici que va fer amb tan 

bona labor amb la seva afició per les dades històriques26, especialment les referents a les de la 

seva ciutat, com ho és la Batalla del Bruc. 

L’any, a més, en què va escriure Records de l’Avi -el 1913- feia cinc anys de la celebració del 

Centenari de la Batalla del Bruc. Així doncs, amb la recerca que devia haver fet per organitzar-

ne un homenatge a causa de ser l’arxiver, el devien fer conèixer encara amb més precisió 

aquelles dades, i detalls que podem contemplar en el monòleg: tot i ser curt, obtenim una 

informació densa sobre el fet històric que es narra. Així, cal recordar que el premi del Concurs 

L’Escon li va ser concedit al coneixement per part de l’autor del contingut històric que contenia, 

més que per la tècnica dramàtica utilitzada en ella. 

Recordem també que a les primeres dècades del segle XX es tendia a la recuperació de les 

tradicions i l’homenatge d’antics successos, de manera que Records de l’Avi és també una 

prova d’aquesta tendència. 

D’altra banda, el patriotisme igualadí que apareix a Records de l’Avi és evident que no apareix 

de forma casual, sinó que l’autor el volia remarcar com a ‘enamorat etern de la gentil Igualada 

sa patria d’on mai s’ha separat’27. 

 

4.3.4 Rerefons històric: la batalla del Bruc  

Bé hem vist que Records de l’Avi narra la primer batalla del Bruc. Cal dir que la guerra del 

francès es va prolongar des del 9 de Febrer de 1808, amb l’entrada dels francesos a 

Catalunya, fins el 28 de Maig de 1814, quan Barcelona és deslliurada dels francesos. Pel que 

fa al Bruc, en aquest monòleg únicament apareix la primera batalla, però cal recordar que el dia 

14 de Juny va tenir lloc el segon enfrontament, a banda del malestar que va durar molt més 

temps, de fet, fins l’any 1814, tot a causa de la seva ocupació a la Península Ibèrica.  

No obstant això, en el monòleg Gabriel Castellà únicament narra els dos dies de la primera 

batalla, de manera que a continuació comprovarem que la història –objectiva, deixant de banda 

les llegendes que també alberga aquesta batalla- coincideix amb el que es narra a Records de 

l’Avi. 

                                                 
26 Recordem que va ser Castellà el que va escriure l’obra Efemèrides igualadines; ‘un llibre que 
es consulta per saber tot allò que va passar d’importància a Igualada’, digué Magí Puig. 
27 Aquestes paraules apareixen a ‘Notes biogràfiques de Gabriel Castellà i Raich’, tres pàgines 
escrites per Castellà on hi figuren algunes dades de la seva vida.  
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El dia cinc de Juny arribà l’exèrcit de Scwhartz fins a Martorell, el destí del qual era Lleida. 

Aquest grup de francesos havia marxat el dia abans de Barcelona, igual que el grup que dirigia 

el general Chabran, el qual es dirigí cap a Tarragona.  

Schwartz va haver de parar a Martorell a causa d’una pluja torrencial. Paral·lelament, alguns 

habitants de Barcelona intentaven avisar a la gent de Manresa i d’Igualada, de manera que, un 

cop assabentats de la notícia, es va tocar a sometent, declarant-se així la revolució. A la 

vegada, grups d’igualadins i de manresans i soldats fugits de Barcelona marxaren a esperar 

l’enemic, amb algunes escopetes com a únic armament. 

Els igualadins tallaren la carretera, travessant-la amb uns pins, des de can Solà de la Roca fins 

a can Llucià de les Parres, alhora que els manresans obriren una gran fossa a can Massana. 

L’endemà dia sis de Juny, a les vuit del matí un grup del sometent igualadí se n’anà cap al Bruc 

per ajuntar-se amb el grup que havia marxat el dia abans, esperant a mig camí a Franch, 

Olzinelles i els seus acompanyants, els quals havien de venir de Vilafranca a la recerca 

d’armes, tot i que els foren denegades totes les peticions.  

A dos quarts de deu del matí, reunits ja Franch i els seus, establiren com al cap o guia en 

l’acció que volien emprendre a Franch, el qual acceptà. 

A les dues de la tarda, s’informà de l’arribada de l’enemic a can Solà. Cal recordar que eren 

3800 francesos amb totes les armes i dues peces d’artilleria. 

Era el moment culminant de la batalla. Un error dels francesos va paralitzar la seva ofensiva, 

fet que va fer que se’ls fes retornar pel carrer d’Esparreguera, fins a ser vistos ja de lluny i en 

dirección a Martorell. 

Els que es feien dir ‘Invencibles’ es van veure obligats a renunciar als seus plans donant 

l’esquena a l’enemic, fet que va fer despertar l’esperit de rebel·lió dels del país. 

4.3.5 El gènere literari: el monòleg  

El monòleg és un gènere dramàtic –i que per tant prové del teatre-, en el qual una persona 

emet unes reflexions en veu alta, expressant els seus pensaments i emocions al públic. Es 

tracta, a més, d’un monòleg en un sol acte, de manera que, al contrari de molts altres 

monòlegs, no és acompanyat per una escena dramàtica. 

Hi ha dos tipus de monòleg: el monòleg interior, una tècnica literària que tracta de reproduir el 

pensament del narrador o d’un personatge, i el monòleg citat o soliloqui. Aquest, és el monòleg 

pronunciat en veu alta d’un personatge i transcrit en estil directe, donant així al públic la 

possibilitat veure els seus pensaments i emocions.   

Aquest últim tipus de monòleg és el de Records de l’Avi, ja que Jordi, per mitjà d’un estil directe 

expressa en veu alta els seus coneixements de la batalla del Bruc gràcies als records que li 

havia explicat el seu avi. D’altra banda, mostra també els pensaments i emocions, tan de crítica 

als francesos com d’exaltació, entre d’altres, a la Mare de Déu o als igualadins que participaren 

en la batalla. 
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4.3.6 Anàlisi de l’acció  
 
A continuació descriuré l’argument, els personatges, l’estructura i l’espai i el temps de Records 

de l’Avi. 

 
4.3.6.1  Argument 
 
En Jordi és un nen d’onze anys que viu en una masia del terme del Bruc a principis del segle 

XIX. Aquest personatge ens recorda que aquesta mateixa setmana se celebra el primer 

aniversari de la mort del seu avi, a l’agost de l’any 1814. Lamentant-se de no poder escoltar ja 

les històries i records que aquest li explicava, en Jordi reviu un record de l’avi de sis anys 

enrere, en temps de la guerra del francès, concretament el cinc de juny de l’any vuit, quan ell 

tenia cinc anys i mig. 

Així doncs, en Jordi explica que un exèrcit de gavatxos s’apropaven cap al camí ral del Bruc- 

Mentrestant, la gent del poble planejava la forma d’impedir als francesos la seva entrada, tot 

fent repicar alhora les campanes del poble i de les rodalies, i així, un cop entrada la nit, 

arribaren primerament al Bruc un sometent d’igualadins armats. Simultàniament els manresans 

formaren una gran fossa al camí que conduïa a Manresa. 

Així, després d’esperar fins a l’endemà al migdia, moment en què els francesos van parar a 

robar bestiar de les masies del Bruc, sembla que els igualadins els van sobtar amb una 

escopetada. A continuació els habitants del Bruc amagats al bosc continuaren amb la batalla, 

de manera que els primers ferits començaren a caure dels seus cavalls. Els francesos, però, no 

es rendien. Al cap d’una estona, més igualadins, capitanejats per Don Antoni Franch arribaren 

al poble, disposats a atacar amb eines de treball i escopetes a aquells gavatxos, els quals 

començaren a atemorir-se. 

D’aquesta manera, exhaurint les seves tàctiques ofensives, els francesos feren el darrer esforç 

per aconseguir la victòria, però de sobte se sentí el so d’un tambor batent marxa i d’una 

trompeta cridant atac. Els francesos, sense esma i espaordits, a la fi recularen per on havien 

vingut. 

En Jordi recorda que el seu avi era dels que celebraven la victòria amb major entusiasme, i per 

fer més viu el record agafa acuradament el trabuc que havia utilitzat el seu avi a la batalla, tot 

escoltant una cançó popular de la comarca que narra l’ajut dels igualadins en aquella diada del 

sis de juny. En Jordi acaba el monòleg tot lloant el so de la campana que sonà aquell dia amb 

una força sobrenatural per tal de combatre els gavatxos, a més de l’abastament de la victòria 

gràcies a les pregàries que tots feren al Sant Crist i a la Mare de Déu de Montserrat, finalitzant 

així amb un prec a aquesta Verge perquè mai permeti que torni l’enemic.  

 
4.3.6.2 Anàlisi dels personatges 

 

Tot i ser un monòleg, a Records de l’Avi apareixen, a part del narrador, altres personatges amb 

un major o menor grau d’importància. 
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Així trobem, en primer lloc, el protagonista del monòleg, l’avi, que en la mateixa setmana que 

succeeix aquesta escena –agost del 1814- farà un any que va morir. Se’l considera doncs 

protagonista perquè, encara que ell no aparegui físicament en tot el monòleg, són els seus 

records els que creen l’argument, concretament  amb el seu testimoniatge en la batalla del Bruc 

de 1808. Així, aquests records els va explicar al narrador del monòleg, al seu nét Jordi, i aquest 

fa d’intermediari entre ell i el públic o lector. 

L’avi morí just un any enrere amb seixanta anys. Caminava, a causa de la seva edat, amb pas 

feixuc, però que tot i així es cuidava del corral, vigilava l’hortet, repassava la quadra, 

observava’l solei...li agradava que totes les coses estessin conformes i en son lloc. El mateix 

narrador ens el descriu alt, prim -de poques carns-, nerviós; i que quan explicava anècdotes de 

la guerra del francès se li inflaven les venes. Li agradava, doncs, explicar memòries, les quals 

eren escoltades pel seu nét Jordi.  

Durant tota la narració de la batalla del Bruc no apareix la intervenció de l’avi pel que fa a l’atac 

contra els francesos. No obstant això, el lector intueix que sí que hi va intervenir, ja que en 

primer lloc, en el moment de la retirada dels francesos al Bruc el Jordi ens diu que va ser de les 

persones que va celebrar més altament la victòria. En segon lloc, en Jordi mostra al final del 

monòleg el trabuc que l’avi havia utilitzat en defensa pel poble.  

Cal esmentar també que l’autor utilitza l’avi per lloar al sometent igualadí que va intervenir a la 

batalla del Bruc, als quals els recorda lluitant amb fermesa. A més, diu també que eren els que 

van intervenir amb més armes i homes, sota l’ombra de la bandera de Jesús crucificat. Al no 

aparèixer mencionat el seu nom, podria ser qualsevol supervivent de la batalla amb uns 

cinquanta-cinc anys d’edat. 

En segon lloc i de forma imprescindible cal esmentar en Jordi, un noi d’onze anys vestit a la 

usança de les primeríes del segle XIX. Segons una acotació introductòria de l’autor, va vestit 

amb pantalons de vellut, armilla curta, barretina morada i espardenyes de tres penques. Viu en 

una masia del terme del Bruc, on s’hi explica tota l’acció. És l’encarregat d’explicar les 

memòries del seu avi, de manera que  fa la funció de narrador omniscient durant gairebé tot el 

monòleg fins al final, quan el finalitza amb el seu record personal del fet que acaba de narrar. 

Així, és l’encarregat d’introduir el personatge principal: l’avi. És curiós, doncs, observar l’estreta 

relació que tenen el narrador del monòleg amb el propi protagonista, l’avi.  

A en Jordi l’entusiasmaven les històries i records que el seu avi li contava, de manera que ara, 

un any després de la seva mort, se’n lamenta més. Podríem dir que aquest record de l’avi és 

com una mena d’homenatge que en Jordi fa al seu avi en l’aniversari, que tan bé explica, 

donant detalls minuciosos de la batalla, i fins i tot donant-ne la seva pròpia versió, ja que, tot i 

ser petit en el moment de la batalla, té també alguna memòria de la batalla del Bruc.  

Tot i tenir només onze anys, podem observar el seu amor al passat, heretat pel seu avi. Aquest 

personatge, doncs, pot ser perfectament un reflex de la societat de l’època de l’autor, en la qual 

hi havia un afany per conèixer els fets històrics més rellevants de la ciutat i la comarca. A més, 

té molt arrelades les tradicions dels seus avantpassats i notem en ell un patriotisme envers el 
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coratge de la gent del seu terme. També podem veure que té un immens fervor a la imatge del 

Sant Crist d’Igualada i, especialment, a la Mare de Déu de Montserrat. 

El nét d’aquest avi és l’encarregat de començar el monòleg amb una introducció que explica i 

descriu l’avi, i de finalitzar-la amb la seva pròpia versió dels fets. 

A primera vista, en Jordi no mostra cap estructura interna, així com profunditat psicològica. No 

obstant això, al final del monòleg mostra la seva fe i culte a la Mare de Déu de Montserrat, a qui 

venera i li prega fervorosament que no torni l’enemic. Acaba el monòleg amb un fragment 

d’intensitat dramàtica en què mostra el que els lluitadors de la Batalla del Bruc defensaven, de 

manera que deixa clar en la pregària a la Verge que els habitants del Bruc pertanyen a Ella. Tot 

i que molt probablement en Jordi és un personatge inventat, és l’estereotip de tots els nens del 

Bruc que van viure de forma secundària la batalla històrica. En Jordi recorda que ell durant la 

batalla estava esporuguit amb els francesos, que en el moment de la seva arribada la seva 

mare – personatge que només és mencionat en aquest precís instant- el feia senyar-se amb la 

mà i que els bruquetans els batejaven amb els noms de mals esperits, futres o gavatxos. 

Aquests, els podem introduir en els personatges secundaris del monòleg. Provinents de 

Martorell i Abrera, arriben al camí-ral del Bruc, enfront a un poble que tirava plans i 

conjominava càlculs per veure d’una o altra manera de molestar als imperials, sinó podía 

impedir-se son pas i plantar-los cara, i aquests són ajudats pels manresans, els igualadins i 

altres pobles veïns. El Jordi defineix als francesos o ‘coracers’ “d’homenassos, de fatxa 

horrible, [...] anaven amb esquadróns de cavalleria i pesses d’artillería i bona infantería; i al seu 

cap, com a un home orgullós qui volía fer-se amo d’Espanya”. Reconeix també que ell se sentia 

esporuguit amb la seva presència. 

Sembla que aquests es consideren superiors i es mostren segurs envers aquell poble que 

ofereix la resistència; al començar a obtenir derrotes no s’intimiden gens, de manera que el 

general francès ordena un atac amb més força, en un altre cantó del poble –on hi ha els 

bruquetans esperant-los-. Ja amb l’atac dels igualadins, els francesos comencen a exhaurir les 

seves estratègies, i aquests, empaitats, desordenadament van a juntar-se amb son exèrcit, 

comunicant-ho el pànic i esverament que tant havía de contribuir a sa total derrota. Irats i amb 

ràbia mal comprimida, intenten fer ja l’últim esforç, de manera que és quan senten el so del 

timbaler del Bruc. En aquest moment, marxen en retirada. Jordi diu que en el seu pas pel Bruc, 

aquests van dur a terme una sèrie de crims, com és ara el robatori de bestiar de granges del 

terme bruquetà o el sacrilegi de profanar i trepitjar les Sagrades Formes, de manera que sabem 

així que, al contrari de la gent defensora de les seves terres, aquests no eren fervorosos ni 

creients, motiu pel qual en Jordi ho relaciona amb la seva derrota.  El narrador fa finalment un 

prec a la Verge perquè els francesos no tornin mai més. 

Aquest diu també que el general francès s’anomenava Scwhartz. En ser un personatge real, he 

pogut informar-me que era un general que, per encàrrec de Napoleó va sortir, el 4 de Juny de 

1808 -i acompanyat per un altre general, Chabran- de Barcelona, amb un total de tres mil vuit-

cents homes. S’havia de reunir amb un altre general francès –Lefevre- prop de Saragossa, 

castigant en el seu pas a Manresa, Igualada i Lleida. Se sap també que Schwartz, a causa de 
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la pluja va haver de parar el dia 5 a Martorell. A Records de l’Avi es descriu a Schwartz com a 

un pecador que cometia robatoris i sacrilegis, irós, orgullós. Tot i els seus esforços per 

defensar-se i atacar, el general va ésser derrotat per no més de dos mil homes. Sobretot, 

doncs, és representat com a un poruc, que acaba fugint de l’enemic més dèbil que ell. 

 

El poble del Bruc és l’altra cara del monòleg. Són els primers en assabentar-se l’aproximació 

dels francesos cap al poble, de manera que són els que avisen als pobles de les rodalies, per 

mitjà del so de les campanes. Intenten organitzar trampes per tal de barrar-los el pas al Bruc, 

malgrat la manca de recursos per defensar-se i atacar. El motiu de la seva decisió defensiva es 

deu a l’amor propi; l’integritat de la patria que cridava socorro per les vides i les hizendes 

amenaçades de mort. Era precís intentar un escarment als qui venían fent esqueneta a un 

home orgullós qui volía fer-se amo d’Espanya. Segons fonts documentals, “la contribució 

bruquetana a la batalla del Bruc – que no podia ser quantitativament important atesa la 

població de la vila- causà la mort d’alguns ciutadans. Es tracta de les persones de llinatges 

encara ben presents avui al Bruc: Josep Jorba, de la masia de la Cova, de 40 anys; Josep 

Millaret, més jove, mort davant la porta de casa seva; Joan Ollé, de 44 anys; Josep Sabaté; 

Pau Vallès, de la masia de Can Vallès, de 43 anys, i Salvador Elias, de 70 anys, afusellat en el 

portal de casa seva, Cal Xullo. Tots sis foren enterrats al peu del campanar romànic de 

l’església de Santa Maria del Bruc28”. 

Amb l’arribada de la col·laboració d’altres pobles, aquests esperen l’arribada dels francesos 

amagant-se al bosc, on hi engegan una formal descàrrega. En aquesta acció, encara que a 

Records de l’avi no apareguin, consten fonts documentals d’alguns noms de ciutadans 

bruquetans: Joan Colom (cap del Sometent), el batlle Sebastià Domènech, Pau Solà de la 

Roca i els germans Condal.  

Hi ha un moment en què els bruquetans s’adonen d’una curta retirada pel que fa als francesos, 

tot i que aquests encara ofereixen resistència. És la intervenció, llavors, del timbaler del Bruc: 

Allà, d’enllà se sent un tambor batent marxa i un trompeta cridant atac, el qual va aconseguir 

que els francesos es retiressin definitivament. 

“Sobre aquest timbaler, la llegenda conta que era un jove que amb els repics del seu timbal –

amplificats per les roques montserratines- va contribuir decisivament a fer retirar les tropes 

napoleòniques, en fer-los creure que el nombre de resistents era molt superior al real. 

L’existència del mític timbaler ha estat molt discutida pels historiadors i molt disputada pels 

diversos pobles que van participar en la batalla. La hipòtesi més versemblant és que el timbaler 

es deia Isidre Lluçà i Casanoves i que era fill d’un pagès de Santpedor i que havia nascut el 15 

de març de 1791 en aquest poble, on morí el 7 d’abril de 1809. La possibilitat que el timbal de 

jove Lluçà contribuís a fer creure als soldats napoleònics que les tropes catalanes eren 

superiors a les seves no es pot, tanmateix, menystenir”29. No obstant això, tots coneixem la 

                                                 
28 ESTRADA I PLANELL, GEMMA; 1991. El Bruc: el medi, la història, l’art. 
 
29 ESTRADA I PLANELL, GEMMA; 1991. El Bruc: el medi, la història, l’art. 
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llegenda tan atractiva i fascinant del Timbaler del Bruc. Sabem també que aquesta simbolitza la 

derrota d’uns francesots esporuguits per una sola figura, que al seu torn és, a més, infantil.  

Pel que fa al que tocava la trompeta, no hi ha tantes dades històriques per documentar-lo. 

Per últim, es mencionen també als altres sometents30 dels pobles propers al Bruc: els de 

Manresa, els de Sampedor i, molt especialment, els d’Igualada. 

Són dos grups de sometents igualadins els que vénen a defensar els seus territoris; 

concretament, el primer arriba a les set de la tarda del dia cinc, i el segon l’endemà, 

aproximadament a les onze del matí. Semblen ser el grup més nombrós. A més, són els 

encarregats de començar l’enfrontament, desafiant a escopetades als francesos, el matí del dia 

sis de juny. Més tard, el segon sometent actua també en un moment crític de la batalla, ja que 

els francesos ataquen amb més força, en desembocar en el camí ral.      

L’avi, doncs, recorda amb especial afecte als igualadins, i a l’escomesa d’aquesta segona 

batalla, feta amb una heroïcitat i de forma feréstega, i acompanyats per la bandera del Sant 

Crist d’Igualada. Als igualadins se’ls dedica també la cançó popular de la comarca que apareix 

en el monòleg. Cal esmentar també al seu cabdill, don Antoni Franch i Estalella. Franch era un 

terratinent militar, i va ser un dels primers igualadins a organitzar la resistència. D’aquesta 

manera, va ser el cap dels sometents igualadins de la batalla, on aquests van servir de tanta 

ajuda per a aconseguir la victòria, tan en grup nombrós com en l’hora que van arribar, en la 

qual es necessitava suport militar.    

 

4.3.6.3 Estructura de l’obra 
 
Tot i ser un monòleg amb un sol acte, és necessari dividir-lo, al seu torn, en dues parts 

diferenciades: en primer lloc, la part en què el narrador parla directament al públic, en temps 

present (en direm part de la representació). En segon lloc, l’apartat d’història, en la qual el 

narrador explica al públic el record de l’avi, la batalla del Bruc (part de l’acció dramàtica).  

D’aquesta forma dividim, a la vegada, el monòleg en tres parts: la introducció pertany a una 

part de la representació, en la qual en Jordi explica la mort de l’avi i el descriu, en tercera 

persona, tot i que se’ns descriu tal com el recorda el narrador, també introdueix alguna frase en 

primera persona. D’aquesta manera es forma el pròleg, ja que recita la situació de l’obra enmig 

d'un context i d'unes circumstàncies determinades. En segon lloc, es passa a la part de l’acció 

dramàtica, on es narra, fil per randa, els dos dies de la batalla del Bruc del sis de juny, i és el 

que forma la part important de l’obra. Està descrita en tercera persona. Finalment, al final del 

monòleg es torna a la part de la representació. En aquesta, el Jordi dóna la seva versió i opinió 

personal dels fets narrats en la part de l’acció dramàtica, de manera que acaba formant l’epíleg, 

donant-ne la conclusió de la trama plantejada, la batalla del Bruc. Lògicament, ens parla en 

primera persona. En aquesta part, podem potser trobar la part amb més intensitat dramàtica, ja 

que en Jordi, amb les seves veneracions utilitza expressions més exclamatives tot donant una 

                                                                                                                                               

 
30 Recordem que un sometent és un conjunt de persones que, avisades per un toc d’alarma, es 
mobilitzen per afrontar el perill a què han estat assabentats.  
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valoració personal d’un dels temes que les obres que participaven en el concurs d’obres 

teatrals de la Biblioteca L’Escon31 molt possiblement havien de contenir: el tema religiós. 

Podríem descriure o interpretar també l’estructura d’una altra forma potser més senzilla: com un 

monòleg breu d’un nen d’onze anys, que introdueix un flashback referent a un record seu avi, 

de sis anys enrere. D’aquesta forma, un cop retornat al temps linial en què es narra l’acció, el 

narrador comenta el flashback que ha introduït, donant-hi la seva visió personal, ja que també 

va estar present en l’acció que descriu. 

Així doncs, com que pertany al gènere teatral, cal mencionar les acotacions del principi, que 

ens donen els trets generals del narrador i ens situen l’espai i el temps del monòleg. A més, 

durant tota l’obra es donen acotacions que ens descriuen actituds o gesticulacions que en Jordi 

emplea al llarg de tot el monòleg, així com si s’ha de moure o si hi ha un breu silenci. També 

cal destacar que una diferència que trobem entre la primera part i la segona és la intensitat 

dramàtica que poc a poc va adquirint, fins que les darreres línies esdevenen intocables gràcies 

a aquesta intensitat. 

 
4.3.6.4 Tractament de l’espai i el temps 
 

Recordem que a l’estructura hem dit que en Records de l’Avi hem de dividir el monòleg en dues 

parts: la part de la representació, en la qual el narrador parla directament al públic, en temps 

present, i la part de l’acció dramàtica, on Jordi explica al públic el record de l’avi, la batalla del 

Bruc. 

Així doncs, per a descriure l’espai i el temps del monòleg, ho dividirem de la mateixa manera, ja 

que entre ambdues parts hi ha diferències històriques, encara que sí que coincideixen força en 

l’espai. 

En primer lloc, pel que fa a la representació, com que es tracta d’un monòleg i per tant pertany 

al gènere dramàtic, el que es representa apareix ben descrit en les acotacions.  

Així, l’espai que apareix és descrit a l’inici del monòleg: té lloc a l’interior d’una masia del terme 

del Bruc, en concret una habitació modesta, la qual té, a la banda dreta, una llar de foc; al 

fòrum de l’entrada, hi ha penjat un trabuc i alguna eina de pagès. A la banda esquerra, hi ha 

una finestra de cara a la muntanya de Montserrat, a més d’algun quadre penjat a la paret. 

També hi ha en l’habitació alguna cadira usada i un banc escon.  

Pel que fa al temps, s’especifica que l’acció representada té lloc a l’agost de l’any 1814, i 

concretament l’acció té lloc al vespre, a una hora baixa de la tarda. Aquella setmana se celebra 

el primer aniversari de la mort de l’avi del protagonista. 

D’altra banda, la part de l’acció dramàtica es troba per deducció, ja que, al contrari de la part 

representada, el propi autor la descriu. 

Així, l’espai de l’acció dramàtica és evident que té lloc al Bruc; aquesta acció en primer lloc 

comença al camí ral que passava prop del Bruc, a continuació es desplaça al Bruc de Dalt, en 

concret des de can Solà de la Roca fins a can Llucià de les Parres, paral·lelament que l’acció 

                                                 
31 Editorial que dirigia el concurs 
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també té lloc a can Massana, prop del camí que va cap a Manresa. Més endavant –un dia 

després- apareixen algunes masies del Bruc –tot i que no s’especifiquen quines són-, i més 

endavant al bosc. A continuació, l’acció té lloc carretera amunt, cap al següent revolt, i més tard 

torna a tenir lloc a can Massana, i al camí ral. Finalment, torna a mencionar el camí inicial, és a 

dir, torna a aparèixer el camí ral. No obstant això, a part del fil de l’acció dramàtica, apareixen 

algunes anècdotes d’aquesta, de manera que apareixen així altres espais: la pròpia masia on 

té lloc la representació de Records de l’Avi, així com també altres masies bruquetanes: can 

Vallès i can Jorba. 

Pel que fa al temps, l’acció dramàtica dura dos dies, en concret els dies cinc i sis de Juny de 

1808. Cal dir també que el protagonista diu que la batalla començà en dilluns de Pasqua 

granada, sembla ser que a la tarda. El dia sis, després de prolongar-se gairebé tot el dia, 

s’acaba poc després de les set de la tarda. 

 

4.3.7 L’element popular  

 

A Records de l’Avi apareixen els següents versos: 

  “Ja’n baixava’l sometent 

     de la vila d’Igualada 

  amb el sant Cristo arbolat 

  que’s general de l’armada. 

  ¡Valga’m Deu! i quin estol 

     de gent brava i decidida! 

    per lluitar amb aligots 

  no’ls racava pas la vida.” 

Aquests versos, que l’autor diu que formen La cançó dels pagesos i l’origen dels quals pensava 

que eren de creació literària del propi autor, exalcen una vegada més la valentia de la gent 

igualadina que participà a la batalla del Bruc, Però no pertanyen a una creació de Castellà, sinó 

que tenen un origen anterior a l’autor. En concret, pertanyen a la ‘musa popular’, segons el 

poeta igualadí Josep Maria Serra i Marsal32. D’aquesta manera, se sap que molts poetes del 

llarg del segle XIX  glorificaren a la Bandera del Sant Crist en el triomf del Bruc, i d’aquesta 

manera fou cantada per la musa popular. 

Així doncs, però, si fou cantada per la musa popular, la partitura que apareix a Records de l’Avi 

no és la corresponent a la del segle XIX, ja que el que Castellà sí que ens aclareix és que la 

música dels versos és creada per ell, i la qual a l’apartat de material complementari teniu un 

disc per escoltar-ne la melodia i valorar el nivell musical que tenia l’autor. 

 

                                                 
32 Autor -ja citat anteriorment- del poema ‘La Bandera del Sant Crist’, un romanç històric, 
premiat amb el Ram de Llaurer d’Argent al certamen catalanista a la Joventut Catòlica de 
Barcelona, de l’any 1834. La informació dels orígens dels versos de Records de l’Avi apareixen 
a les notes de l’edició de 1898. 
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4.3.8 La publicació de Records de l’Avi  a la revista ‘Biblioteca l’Escon’  

 
Els objectius de la revista 

Recordem que Records de l’avi va ser publicat per la Revista l’Escon. Aquesta revista va ser 

creada el gener de 1906, dedicada al foment de l’escena catòlica. Així doncs, l’objectiu de la 

revista era fer propaganda del teatre catòlic, que semblava anar a la baixa en aquella època, 

per mitjà d’aficionats i escriptors que tinguessin la bona voluntat d’escriure en aquesta secció 

literària i escènica. Així doncs, ja que el teatre ha de ser el mirall dels costums, volien que el 

teatre catòlic fos el mirall de les bones costums, en una època en què s’escenificaven obres 

profanes. Motivaven així als joves escriptors i artistes, encarregant-se personalment de l’edició 

de les obres. 

En començar, la revista es publicava mensualment, a 25 cèntims la unitat. Més endavant, va 

passar a ser quinzenal, a 15 cèntims. Finalment, a partir de l’any 1917 –els últims anys de vida 

de la revista- va tornar a passar a ser mensual, com en els seus principis. 

Els primers quatre números es van editar a Tarragona. A continuació, i fins als últims números 

de la revista, es va fer a Barcelona. 

La revista s’ajudava econòmicament amb anuncis. 

 

Concurs l’Escon 

El concurs que va organitzar la revista L’Escon i en el qual va participar Gabriel Castellà va ser 

el ‘Concurs d’obres teatrals per a l’Escena Católica’, anomenat també ‘Concurs d’obres 

d’escena católica’, ‘Certamen d’obres dramàtiques per a l’Escena Católica’ o ‘Concurs de obres 

teatrals per a’l teatre católic’.33 Sembla que va ser l’únic concurs organitzat per l’Escon en els 

seus anys de vida. 

Així doncs, després de mesos i fins i tot anys de preparació (es va començar a preparar 

l’octubre de 1912, data en què el teatre travessava una crisi), va néixer el concurs L’Escon. 

Així, després d’una quants mesos de retard, l’any 1913 va obrir-se el plaç per a presentar-hi 

obres que, com bé deia el títol, havien de contribuir literàriament (dramàticament, per ser més 

precisos) en l’escena catòlica. Així doncs, l’u de Juliol de l’any 1913, en el número 150, va sortir  

el veredicte de les obres premiades. 

En el mateix número sortí també una valoració de la redacció sobre el concurs, en el qual 

quedaven pal·lesos els mals resultats del concurs, i s’hi remarcà la manca de riquesa literària 

de les obres presentades. Amb la frase llatina Consumatum est!34 es donava per concluït el 

concurs. Aquest concurs posà en evidència la crisi que patia el teatre de l’època. Es pregà 

també a Déu que els que no valoraven llavors el teatre catòlic, ho fessin algun dia. Finalment, 

s’agraí el treball del Jurat del concurs, als concursants i als ofertors –intuïm que 

econòmicament- dels premis que es  donaren. 

                                                 
33
 Títols comparats amb alguns dels números de les revistes que feien referència al concurs 

(núm. 141, 143, 158) i del fulletó de Records de l’avi, que havia publicat la Biblioteca l’Escon. 
34 Expressió llatina d’origen bíblic Consumatum est!: tot s’ha complert! 
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En aquest número es pregà que els autors que havien resultat guanyadors es donessin a 

conèixer per a  poder publicar un número extraordinari que fes referència al concurs. 

Aquest número extraordinari va sortir l’u d’agost de 1913, en el número 158 de la revista. A la 

portada de la revista, apareixien els noms dels guanyadors, respectivament amb el premi que 

havia guanyat cada obra, que sembla que anava acompanyat d’un nom o institució relacionats 

amb l’escena catòlica. 

A continuació, Miquel S. Gatuelles, el secretari del concurs, redactà la memòria del concurs, on 

s’explicava el transcurs del concurs i el mèrit i crítica de cada obra guanyadora. Un cop més cal 

recalcar que no valora el concurs de forma massa optimista.  

De l’obra Records de l’Avi, en diu: 

Varis han sigut els monòlegs presentats obtant al premi de D. Emili Pascual i Amigó, però cap, 

absolutament cap, ha sigut, a judici del Jurat, mereixedor del premi. Malgrat, la atenció llur s’és 

fixada en un: ‘Recorts de l’avi’, que, amb tot i deixar entreveurer cert desconeixement de 

l’escena, descobreix un esperit culte i coneixedor de la historia de la guerra de l’Independencia 

en el Bruc, lo qual feu que se li concedís accèsit. 

Després d’aquest discurs, de cada obra premiada surt el retrat de l’autor, el premi al qual ha 

resultat guanyador i un fragment de l’obra. 

 

Dues pàgines del número extraordinari es dedicaren al Jurat del concurs: el president, Adriá 

Gual; els vicepresident, Francesc Matheu; els vocals P. Lluís Falguera, Sch. P., Jaume Boloix, 

Ramón Pamies, Joaquim Albanell i Vila i Josep Duró i Gili; i el secretari Miquel S. Gatuelles. Un 

dels vocals, Ramón Pamies dedica un text. 

 

Finalment, el número acabava amb el text ja mencionat de l’Administrador i propietari de la 

Biblioteca i la Revista L’Escon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veredicte de les obres premiades en el ‘Concurs d’obres teatrals per a l’Escena Católica’ 
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La Biblioteca l’Escon 

La revista l’Escon, en tenir com a objectiu la divulgació d’obres d’escena catòlica, va iniciar la 

publicació d’obres teatrals que complissin els seus objectius. Aquestes obres anaven sortint 

mensualment, repartint-ho amb sis obres de tres actes i sis d’un acte (com en el cas de 

Records de l’Avi). Aquesta Biblioteca sembla que ja funcionava des de feia alguns anys, però a 

partir de 1911 va fer-se mensualment. Els títols publicats eren obres que els arribaven de 

diversos centres catòlics catalans, d’entre els quals hi havia Igualada35, Barcelona, Gràcia36, 

Manresa, Calella, etc.  

 A cada revista s’anunciaven els títols que apareixerien aquell mes; un acte de les obres en tres 

actes i una de sencera. 

Dins aquesta col·lecció es publicaren també les obres guanyadores del Concurs L’Escón, 

anunciades també mensualment. El 15 de Maig de 1914  s’anuncià, en la revista número 177, 

la publicació de Records de l’Avi: 

 

 

 

En cada publicació de la Biblioteca L’Escón es donava, al final, la llista de les obres que 

s’havien publicat des de llavors, amb el respectiu preu que costava.  

 

4.3.9 L’ús de la llengua  

És evident que Records de l’Avi és escrit sense la pauta de la normativa moderna de la llengua 

catalana, creada per Pompeu Fabra. Aquest, el 1912 edità en castellà una Gramática de la 

lengua catalana, però no va ser publicada fins el 1918, feta ja en català. Les normes 

ortogràfiques foren creades el 24 de gener de 1913, seguit del Diccionari ortogràfic del 1917. 

És per això que a Pompeu Fabra se l’anomena l’ordenador de la llengua catalana moderna. 

Així doncs, el que Gabriel Castellà únicament hagués pogut seguir per a escriure el monòleg 

són les normes ortogràfiques, però ens trobem a principis del segle XX, època en què no 

existeix una divulgació tan ràpida com actualment de les innovacions del moment, a més que 

tampoc era fàcil introduir quelcom que fins al moment ningú s’havia preocupat seriosament de 

dur a terme. 

Així doncs, Records de l’Avi no segueix encara cap model ortogràfic –per això es diu que és un 

text pre-fabrià-, tot i que sí que coincideix, en minoria, amb algunes paraules posteriors a 

Fabra.  

En la part pràctica faré una adaptació de l’ortografia de Records de l’Avi a la normativa 

moderna de Pompeu Fabra. 

                                                 
35 Apareix al primer número de la revista l’igualadí Centre Moral Instructiu de Sant Joseph.  
36 Tot i que Gràcia es va annexionar amb Barcelona l’any 1897, encara apareix com a 

independent, com molts d’altres barris barcelonins: Sants, Gornal, Sagrera, … 
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D’altra banda, en el monòleg podem observar també algunes expressions i paraules comunes 

a l’època de l’autor, i que no són incorrectes, tot i que sí que estan en desús o molt poc 

emprades. Aquestes són, per exemple, les paraules cloquer –que significa campanar-, 

malvestat –que significa maldat-, Madona –referint-se a la Mare de Déu-, bullanga –per dir 

tumult-, eixit –en comptes de ‘sortit’-, pillatge –que significa furt-, etc. Un exemple d’alguna 

expressió és en sent ja entrada de fosc, que es refereix l’autor al vespre. 
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5. Procés d’edició  

 

Després d’haver fet un estudi preliminar de l’obra en la part teòrica, em disposo a dur a terme la 

part pràctica, en la qual començaré la crítica textual del monòleg Records de l’Avi. 

La crítica textual que duré a terme serà feta a partir d’una edició impresa (annex, 1) 37 i d’un 

manuscrit original del mateix text (annex, 2), extrets, respectivament, de la secció de 

manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, i d’una versió de la breu revista en la qual va ser 

publicat el monòleg, un número de la qual es conserva encara, entre altres llocs, a la Biblioteca 

d’Igualada i a la Biblioteca de Catalunya, i dels quals en tinc una còpia, tot i que aquests dos 

últims formen el mateix testimoni, ja que, a banda d’inscripcions alienes a l’autor, són idèntics. 

 

5.1. El padró (recensio)  

El testimoni base que he escollit per a fer l’edició crítica és el testimoni imprès per ser el 

posterior que hi ha del monòleg, per ser l’imprès i per haver passat en mans d’un grup expert 

en la literatura, de manera que és el testimoni que he transcrit de forma mecanografiada i l’he 

enumerat per línies per tal de facilitar-ne l’edició. Així, cada cinc línies del text les he enumerat 

per poder fer-ne citacions (el trobareu a l’annex,3) 

 

5.1.1 Descripció dels testimonis ( fontes criticae ) 

TESTIMONI A 

És un fulletó de 19,7 cm x  12,3 cm, amb cobertes de paper molt prim i llis, de color rosa. A 

l’’interior les pàgines són amb full més gruixut i rugós que la coberta, típic de l’època. 

Actualment es conserva en un color grogós. Aquest testimoni fou imprès i editat per l’any 1914 

per la Biblioteca l’Escon. Concretament, hi figura que la impremta que es va fer càrrec de la 

impressió va ser la Imprenta Francisco X. Altés, la qual es trobava al carrer Àngels, núm. 22 i 

24, de Barcelona. 

Aquesta impressió va ser la que es va publicar a tot el públic arreu de Catalunya. 

L’edició de què parla es tracta de fer, a banda d’una presentació més formal (coberta, títol, 

elements decoratius, ...), un intent de correcció ortogràfica. 

Aquesta versió impresa consta de tretze pàgines. Podríem dir que és una còpia de l’original, 

escrit a mà, i que més endavant tractarem.  

A la coberta  veiem alguns trets que ens confirmen que l’obra pertany a una col·lecció, ja que 

és enumerada dins d’aquesta com l’obra núm. 77. Hi consta també el preu del monòleg, així 

com també els dos eslògans que té la revista, un a la primera pàgina i un altre a la quarta. A 

l’altra cara de la coberta hi figuren les obres publicades per la revista amb el seu corresponent 

preu. Hi ha també l’adreça de la revista, així com també l’explicació per facilitar com adquirir les 

obres en cas de desitjar-ho. 

                                                 
37 Els annexos que es citen en el treball, a causa de la seva llargària, estan inclosos en el 
dossier presentat com a material complementari. 
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Podem veure a la pàgina tres que la Biblioteca l’Escon fa un comentari sobre la propietat del 

text. D’altra banda, podem veure també a la mateixa pàgina l’adreça on va ser imprès el text. 

Aquest text es caracteritza pel contingut decoratiu que trobem, tals com sanefes, els eslògans 

ja citats, diverses mides de lletra, ... 

La còpia de què disposo és de la Biblioteca d’Igualada, de manera que té, com el manuscrit, 

alguns elements aliens que no pertanyen a l’edició: les etiquetes de la primera pàgina de la 

biblioteca i la firma de l’autor, més  l’escriptura de l’any que va ser escrita.  

Aquest text té, bàsicament, errors de caire ortogràfic, a causa de ser prefabrià. 

En ser el testimoni base, especificaré aquests errors, els quals apareixen tots en forma de llista 

a l’annex del treball (annex, 4). D’aquests errors, hem de distingir els que van ser comesos per 

error del copista i els que són comesos de forma involuntària, és a dir, perquè no hi havia cap 

model que determinés unes normes ortogràfiques. 

 

Errors comesos pel copista 

En primer lloc trobem un error en l’escriptura del cognom de l’autor. Aquest error el trobem en 

dos casos: a la línia 2 i a la línia 16. S’ha produït una substitució de la lletra ‘a’ amb accent 

obert per una lletra ‘a’ amb accent tancat, de manera que podem llegir Castellá en comptes de 

com seria correcte, Castellà. A continuació, hi ha hagut una omissió d’una lletra, a la línia 33. 

Queda clar que hi posa Montserrat, però hi ha hagut una omissió de la lletra ‘o’, i que més que 

per culpa del copista l’error sembla venir de la impremta. Un altre error el trobem a la línia 140, 

s’ha afegit un signe de parèntesi que ens fa veure que no ha d’aparèixer, ja que no trobem on 

comença, i a més a més no fa falta. 

Finalment, a la línia 185 s’ha produït  una substitució d’una lletra: en comptes de ‘pagesos’, s’hi 

ha posat ‘pogesos’, de manera que s’ha substituït la ‘a’ per la ‘o’. Aquest error està clar que 

s’ha comès de forma inintencionada, és a dir, per un despistament i sense afany de canviar-ne 

el significat. 

 

Errors comesos involuntàriament 

D’altra banda, recordem que Records de l’Avi fou escrit en un context prefabrià. Així doncs, 

trobem centenars de faltes d’ortografia. A causa de la seva llargada, tots aquests errors els he 

posat a l’annex del treball, en forma de llista, acompanyats de la correcció seguint el model 

fabrià. 

Podem veure que no se segueix cap model d’ortografia, ja que algunes paraules que apareixen 

més d’un cop durant el text apareixen escrites de diverses formes. 

Es poden trobar uns errors comuns en el text. A causa de la nombrosa llista, aquests errors 

comuns que especifico a continuació van acompanyats únicament d’alguns exemples: 

a) Mala abreviació: 

Paraula Correcció 

n.º núm. 
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b) Absència d’accents o dièresis, o mal ús d’aquest s:  

Paraula Correcció 

monóleg Monòleg 

éll ell 

hi hà hi ha 

victoria victòria 

volèm volem 

 

En aquest cas, cal destacar el constant error en l’accentuació de totes les paraules planes. 

Recordem que el correcte és accentuar totes aquelles planes que no acaben en vocal, en vocal 

seguida de ‘s’ o en les terminacions ‘–en’ i ‘–in’: 

Paraula Correcció 

primeríes primeries 

masía masia 

d’artillería d’artilleria 

havía havia 

l’entenían l’entenien 

 

c) Absència d’apòstrofs i guions, o mal ús d’aquest s: 

Paraula Correcció 

La escena L’escena 

se’n anà se n’anà 

qu’era que era 

tot-hom tothom 

contra’ls contra els 

 

d) Substitució o adhesió de vocals per altres, a ca usa de la influència del castellà o del 

caràcter popular: 

Paraula Correcció 

arremengat arremangat, arromangat 

conjominava conjuminava 

cunills conills 

 grupu grup 

 istil estil 

 

e) Substitució, adhesió o supressió de consonants p er altres, degut a la influència del 

castellà o al caràcter popular: 

Paraula Correcció 
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trovarà trobarà 

pro però 

hizendes hisendes 

d’entussiasme d’entusiasme 

sab sap 

 

f) Barbarismes: 

Paraula Correcció 

foro fòrum 

socorro auxili 

homens homes 

lograr aconseguir 

gentota gentussa 

 

g) Mal ús de pronoms, preposicions i determinants 

Paraula Correcció 

sos els seus 

se descuidava es descuidava 

en el al 

lo el 

al contar  en contar 

 

h) Mal ús dels signes de puntuació 

Paraula Correcció 

¡¡Oh, Oh, 

¡Ira de Deu! Ira de Déu! 

¡¡¡que’s deien que es deien 

¡fa horror! -fa horror- 

¿què és què és 

 

i) Ajuntament d’una paraula i una preposició: 

Paraula Correcció 

boi bo i 

aont a on 

 

j) Mal ús de la ela geminada:  

Paraula Correcció 

rel·ligió religió 
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Dedicatòria a 
Jaume Rull 

Manuscrit 

 

k) Presència d’una llacuna: 

Paraula Correcció 

M ntserrat Montserrat 

 

TESTIMONI B 

El text manuscrit consta que és del maig de l’any 1913, i és probable que fos el manuscrit que 

Gabriel Castellà va enviar al concurs d’obres teatrals de la revista l’Escon. No obstant això, 

podria ser també l’original que l’autor guardava, i que la còpia que va ser enviada a la revista, 

fos extraviada. 

És un fulletó cosit pel cantell. Les seves mides són de 20,7 x 15 cm, i, a banda de la darrera 

pàgina, que és gruixuda i llisa, la resta són papers prims i llisos. 

És autògraf, perquè trobem que està escrit amb la lletra del seu autor, Gabriel Castellà, en tinta 

negra. Tot i que el text no està signat per l’autor, puc confirmar que la lletra és la seva perquè la 

versió impresa del text de què disposo, el qual ja he dit que es troba a la Biblioteca d’Igualada, 

va ser signat i dedicat a aquest servei cultural l’any 1925. També tinc una dedicatòria i 

signatura de l’autor a l’altra còpia de la versió impresa que tinc, la de la Biblioteca de 

Catalunya. Aquesta, pertanyia a un arxiver de Barcelona, Jaume Rull i Jové.  

Així, podem observar que l’estil d’escriptura és molt similar entre les firmes o dedicatòries i el 

text manuscrit.  

Especificant aquest estil, podem comparar algunes de les lletres: 

 

 

 

 

 

 

Hi ha dues possibilitats sobre l’origen del text. 

Una possibilitat seria que fos un original autògraf, perquè veiem que, tot i presentar correccions 

abundants, l’autor intentava escriure amb bona presentació i amb el mínim d’errors possibles. A 

més, aquestes esmenes que observem del propi Gabriel Castellà al seu monòleg, ens confirma 

la pobresa. Tot i haver de presentar el monòleg en un concurs, la presentació no és del tot 

polida, encara que sí que té una lletra clara i entenedora. No obstant això, hi ha una voluntat de 

fer-ho el màxim millor possible, ja que podem veure que algunes de les esmenes hi són per 

correccions que s’han fet a última hora de vocabulari. També podem notar línies rectes que 

subratllen el text per a no escriure tort.  

Seria el text que Castellà envià al concurs d’obres teatrals. Aquesta seria la primera possibilitat. 

D’altra banda, es podria tractar també d’un esborrany. Aquest, seria escrit per l’autor i veuríem 

com dóna forma al text, fins a creure’l correcte. Així, aquest manuscrit no seria el text enviat a 

la revista, sinó que seria un original autògraf que no posseeixo.  

Dedicatòria a  
la Biblioteca 
d’Igualada 

Manuscrit Dedicatòria a la 
Biblioteca d’Igualada 

Manuscrit 
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Penso que aquesta darrera possibilitat és més probable que l’altra, perquè la persona que 

posseïa el manuscrit, Jaume Rull, sí que tenia gairebé tots els números de la revista l’Escón, 

però no tenia tots els manuscrits de les obres que apareixien, de manera que, si l’editorial 

hagués proveït a Rull les revistes i els manuscrits, li hagués concedit totes. Això em fa pensar 

que va ser l’autor qui li va lliurar l’esborrany a Rull, i m’ho confirma el fet que la còpia impresa 

que tenia Rull fos dedicada i signada per Castellà, a Igualada, l’any 1943: 

 

 

 

 

 

 
 
Dedicatòria i signatura de Gabriel Castellà a Jaume  Rull  Jové en la seva còpia de Records de 
l’Avi 
Aquest manuscrit consta de dinou pàgines, tot i que només s’hi ha escrit a mig full. L’altra 

meitat mostra, excepte a la tapa, que el paper utilitzat per Gabriel Castellà no era blanc del tot, 

sinó que molt probablement va utilitzar la part de darrera de papers sobre la contribució 

territorial. En aquests papers consten diversos anys, comptats com a anys econòmics: la 

majoria són de l’any econòmic 1895-1896, i els darrers quatre fulls són del primer semestre de 

l’any 1903 i de diversos trimestres de l’any econòmic del 1893-94. Aquest reciclatge de Gabriel 

Castellà, vist ja en d’altres obres seves38, és fruit de la voluntat de no utilitzar papers bons, fet 

que ens torna a confirmar la seva austeritat i senzillesa. 

A la primera pàgina hi consta, en tinta blava, l’any en què va ser escrit39, el títol de l’obra i la 

firma de Jaume Rull Jové40, a més d’un nombre que devia servir per ordenar els títols de la 

seva col·lecció. Així, aquestes dues inscripcions són alienes al manuscrit.  

També apareix una inscripció que es desconeix si és de l’autor o d’algú altre, i que diu: ‘Escrit 

en maig de 1913’41. Aquesta inscripció no apareix a la còpia del manuscrit del treball, ja que el 

                                                 
38 Em refereixo al manuscrit de l’assaig històric sobre l’Escola Pia. 
 
39 Any que és probable que no fos escrit per l’autor, sinó per persones secundàries, com el 
col·leccionista Jaume Rull Jové. 

40 Jaume Rull Jové (1895-) va ser un arxiver de Barcelona, el qual l’any 1908 va iniciar una 
col·lecció que conté més d'onze mil obres impreses i de mil cent peces manuscrites. També s'hi 
conserven fotografies, programes, revistes i obres de tema teatral.  
Recull gairebé totes les obres teatrals en català aparegudes des de 1750, amb alguns 
exemplars únics.  
Acompanya el fons un fitxer amb més de 15000 fitxes amb dades biogràfiques dels dramaturgs, 
impressors, empresaris de teatre, directors escènics, actors, compositors i músics de teatre 
líric, escenògrafs i altres professionals del teatre. 

41 Cal prestar atenció en aquesta inscripció, ja que en el catàleg de consulta de la Biblioteca 
Nacional de Catalunya hi figura que el que hi posa és ‘estrenat en maig de 1913’. 
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tipus de còpia que s’hi va realitzar per aquest treball no era suficientment potent i no copià la 

lletra escrita més fluix. També cal dir que no s’hi ha produït cap mena d’avatar. 

 

5.1.2 Comparació entre la versió impresa i el manus crit ( collatio codicum ) 

Un cop feta la descripció, duré a terme la comparació entre el testimoni imprès (testimoni A) i el 

testimoni manuscrit (testimoni B). 

Una de les finalitats de l’edició de textos és la presentació d’un text depurat al màxim possible 

de tots aquells elements aliens o estranys a l’autor per mantenir un text amb un grau màxim de 

puresa i intel·ligibilitat. 

Així doncs, amb la possessió del manuscrit original mostraré tots els canvis que s’han fet del 

manuscrit a la versió impresa, ja sigui com a correcció o intent de fer-ho, o per altres causes.  

 

5.1.3 Descripció de la comparació  (examinatio i selectio ) 

Val a dir que no hi ha una lecció equipolent, i, en existir únicament el manuscrit i una primera 

edició del monòleg, no se’n poden extreure errors comuns entre diversos testimonis, a banda 

de fer una comparació entre manuscrit i primera edició. Així doncs, tal com ja he dit 

anteriorment, he transcrit i enumerat el testimoni base (testimoni A) per a poder citar les 

comparacions entre versió impresa i manuscrit. Així doncs, presentem aquí les diferències 

entre testimoni A i testimoni B: 

 

En primer lloc, la versió impresa consta d’una tapa o coberta, seguida de dues guardes que 

mostren un altre cop el títol la propietat de l’obra, i una portada, en la qual s’especifica, un cop 

més, el títol, el subtítol, l’autor, el concurs on ha estat premiada l’obra, l’organitzador del 

concurs i l’eslògan de l’organitzador. En canvi, el manuscrit consta d’una primera pàgina on hi 

ha escrit el títol de l’obra i un subtítol.  

El títol i el subtítol del manuscrit es correspondrien, a la versió impresa, amb la coberta. No 

obstant això, observem que l’impressor n’ha modificat algun aspecte: a la versió impresa el 

subtítol s’ha retallat. També veiem que a la versió manuscrita hi posa Recorts, monòlech i pera, 

mentre que a la impresa hi posa Records i Monoleg, i el pera no apareix. 

A continuació, en el text manuscrit hi torna a haver el títol i el subtítol, i a la versió impresa es 

pot relacionar amb la portada, en la qual aquest cop sí que el subtítol apareix íntegre. També 

trobem diferències: a la versió manuscrita, Recorts del avi, Monòlech i pera, i a la versió 

impresa Records de l’avi, Monóleg i per a. 

En començar la lectura del monòleg, trobem al voltant de cinc-centes diferències, de manera 

que apareixen a l’apartat de material complementari (annex, 5). 

D’aquests canvis, n’hi ha que són errors comesos pel copista, mentre que d’altres 

modificacions són fetes de forma voluntària. A continuació esmentaré les diferències més 

importants, de forma general. A causa de la nombrosa llista, aquestes diferències que 

especifico a continuació van acompanyats únicament d’alguns exemples: 
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Errors comesos pel copista 

El copista, a l’hora de transcriure de forma mecanografiada el text, ha comès, de forma 

involuntària alguns errors: 

 

a) Signes de puntuació mal col·locats en la versió impresa si ens fixem en com els va 

establir l’autor en el manuscrit: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula  en el manuscrit (testimoni B) 

¡¡Oh, ¡Oh, 

descárrega i... descarga... y... 

¡espaordida!... ¡espahordida...! 

, ¡arma gloriosa!, , arma gloriosa, 

El sò ...El so 

 

b) Canvis de paraules fets pel copista: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

¡Oh! ¡quina ¡Ah, quina 

 ne si 

 finestra finestreta 

 passavan 

 Don Antoni 

passaren 

D. Antoni 

 

c) Adhesió o substitució d’alguna lletra, símbol (p arèntesi, guió, espai...) o paraula en la 

versió impresa: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

desesperat.) deseperat. 

pogesos pagesos 

--fes fes 

(Pausa.) [no apareix] 

volèm [no apareix] 

      

d) Supressió de frases o paraules 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

[no apareix] ab la corresponent notació musical 

[no apareix] (Després d’una pausa per escoltar, millor á la 

fi [indesxifrable]) 

[no apareix] 

 

[no apareix] 

Ah i son els pageso, que passen el jornal 

d’avui- 

y 
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Modificacions del copista de forma voluntària 

Totes les altres modificacions que trobem entre els dos textos –i que en són moltes-, van ser 

fetes de forma voluntària pel copista, amb una intenció de correcció sobre el text de Castellà, 

encara que totes les correccions no fossin les correctes o adequades, ja sigui perquè 

actualment, amb el mètode fabrià no són correctes, o bé perquè Gabriel Castellà les va 

escriure bé segons el mètode fabrià i el copista les corregí i es convertiren en faltes. Així doncs, 

podem distingir tres tipus de faltes, amb exemples corresponents: 

 

a) Que Gabriel Castellà havia escrit bé i el copist a ho ha transcrit incorrectament 

� Accentuació 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

dèu deu 

tapies tàpies 

arrèu arreu 

hà ha 

francés francès 

 

� Ús d’apòstrofs, guions i la ela geminada: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

la escena l’escena 

al-hora alhora 

fa’l fa el 

rel·ligió religió 

--fes fes 

 

� Substitució de grafemes: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

passavan passaren 

paisanatje paisanatge 

l’espatec l’espetec 

tocan toquen 

exclamavan exclamaven 

 

� Ús dels signes de puntuació: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

¡Ira Ira 

 

� Altres expressions: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 
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sinó si no 

quins els quals 

d’altre modo d’altra manera 

Tú has estada Tu has estat 

 

b) Que s’han corregit correctament en la versió imp resa 

 

� Substitucions o adhesions d’un grafema o paraula sencera: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

Personatge Personatjes 

noi noy 

usança usansa 

eixit  exit 

 nerviós      nirviós 
 

� Supressió de les ‘h’ de final o entremig de paraula: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

únic únich 

cinc cinch 

banc banch 

on ahont 

Bruc Bruch 

 

� Correcció, supressió o introducció d’accents: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

pagès pagés 

veurà veura 

orgullós orgullòs 

manà maná 

vegem vegém 

 

 

� Separació de les preposicions o conjuncions amb paraules: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

a la ala 

per a  pera 

cap a capá 

ja mai               jamay  
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� Ús de guions i apòstrofs:  

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

desvaneixent-se desvaneixentse 

comunicant-hi comunicanthi 

guaytanse’l guaitant-se’l 

signant-lo signantlo 

d’aquella de aquella 

 

� Correcció de lletres, preposicions, determinants o paraules influenciades pel castellà o el 

llatí: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

i y 

amb ab 

el lo 

millors mellors 

 

� Correcció d’alguns signes de puntuació i majúscules: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

XIX. Portarà XIX portará: 

a sometent; á sometent: 

(Pausa curta) (transició) (Pausa curta. Transició.). 

l’infamia. Volèm l’infàmia; Volèm 

 

c) Que en cap dels dos textos figura correctament, tot i algunes modificacions 

 

� Barbarismes o paraules que no es poden utilitzar: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

pantalón pantalon 

desvaneixent-se desvaneixentse 

alabanses alabançes 

precís precis 

 

� Substitucions de grafemes: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

solei soley 

avençada avansada 

descárrega descarga 

s’extén s’exten 

mare’m mare me 
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� Ús de guions i apòstrofs 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

aixecar-se’l aixecarse el 

que’s que ‘es 

i’l y el 

 

� Ús dels accents: 

Paraula en el text transcrit (testimoni A) Paraula en el manuscrit (testimoni B) 

perque’l perqué lo 

s’extén s’exten 

énfassis enfassis 

desde dés de 

rápit rapit 

 

A més a més d’aquests tres tipus, hi figura alguna paraula que en el manuscrit és indesxifrable, 

a causa de la lletra de l’autor i de posseir una còpia del manuscrit: 

Línia en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 

(testimoni B) 

144 una [indesxifrable] 

197 esplicar [indesxifrable] 

199 jornada [indesxifrable] 

271 un [indesxifrable] 

 

Tampoc he pogut desxifrar una paraula que en la versió impresa no s’ha transcrit de cap 

manera, perquè forma part d’una oració no escrita en el testimoni A:  

Línia en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 

(testimoni B) 

[no apareix] [no apareix] (Després d’una pausa per 

escoltar, millor á la fi 

[indesxifrable]) 

 

Finalment, a continuació em faré càrrec de la cançó  que apareix a la meitat del monòleg.  

En primer lloc, si comparem la del testimoni A –la qual no he transcrit- i la del testimoni B, 

trobem algunes diferències, errors entre una i l’altra. 

En primer lloc, en el testimoni B apareixen dos errors: una falta al títol –pagessos en comptes 

de pagesos- i el nom de l’autor mal escrit –Castelló en comptes de Castellà-. En el testimoni A 

no hi figura el nom, sinó que apareix entre parèntesis, al costat del nom, ‘del mateix autor’. 
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La resta d’errors ja apareixen escrits en les anteriors parts, ja que la lletra ja ha aparegut 

entremig del monòleg. 

Així doncs, a banda d’aquests dos errors, la versió més correcta és el testimoni A, de forma 

que serà la que apareixerà en la meva versió, tot i que donant la correcció, tot i que sense dur a 

terme un aparell crític, d’aquests dos errors més importants. 

 

5.1.4 La constitució del codi ( constitutio stemmatis ) 

Està clar que l’arquetip del testimoni A –la versió impresa- és el testimoni B, ja que, a banda de 

diferències degudes a canvis fets pel copista o de caire ortogràfic, la resta del monòleg és 

idèntic entre ambdós testimonis.  

 

5.1.5 La constitució del text (constitutio textus)  

Observo que el testimoni base ha patit refoses42 i innovacions fetes pel copista43, tot i que  s’ha 

produït de forma lleu, a causa de, com ja he dit, diferències ortogràfiques i algun canvi lèxic. 

Però en posseir el manuscrit, aquests errors es poden depurar i substituir-los pel que el 

manuscrit diu, pel que fa als canvis lèxics. 

No obstant això, com ja hem vist dels canvis ortogràfics fets pel copista n’hi ha que són 

correctes, d’altres ara són incorrectes i d’altres, tot i haver-los corregit, continuen sent 

incorrectes. Del primer tipus no en faré cap canvi respecte al testimoni B, és a dir que 

mantindré els canvis que el copista va fer. Del segon tipus, és a dir, dels que el copista els ha 

convertit ara en incorrectes, els depuraré i els substituiré com el propi autor l’havia escrit 

inicialment. D’altra banda, de les paraules que estaven mal escrites i que el copista les ha 

corregit malament o simplement no les ha corregit no les tocaré, ja que vull mantenir l’escriptura 

pre-fabriana. Els únics canvis que faré únicament els duré a terme perquè seran substituïts per 

l’autor. 

  

5.2  Les rectificacions o esmenes (emendatio)  

Ja s’ha vist, doncs, que en el testimoni A  trobem variants respecte el testimoni B. Aquestes 

variants es poden justificar de la següent manera: 

- L’intent d’adaptació del copista sobre el text original de Castellà és a causa de que la 

impremta va voler fer la primera edició de Records de l’Avi amb un intent de depuració en 

l’ortografia -tenint en compte que aquesta edició fou feta encara en època pre-fabriana-.  

Així doncs, això és també una de les causes que jo agafés com a testimoni base la versió 

impresa, ja que, si ens fixem en Gabriel Castellà, és gairebé del tot probable que desitjava que 

se li corregissin tots els errors possibles. No obstant això, cal dir que el que no li devia agradar 

veure l’edició impresa amb paraules que ell havia escrit correctament escrites malament, i que 

foren les següents, aquest cop íntegrament: 

                                                 
42 Refer enterament (una obra literària, científica, etc.), donant-li nova forma i disposició. 
 
43 El que equivaldria a la lletra d del punt 4.3, en els criteris de l’edició crítica de textos. 
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Línia en el text 
transcrit (testimoni A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

22 primeríes primeries 
28 la escena l’escena 
28 masía masia 
39 dèu deu 
42 éll ell 
45 éll ell 
55 ¡Ira Ira 
62 tot-hom tothom 
64 sinó si no 
64 podía podia 
65 élls ells 
65/66 cavallería cavalleria 
66 d’artillería d’artilleria 
67 havía havia 
68 l’integritat la integritat 
71 qui que 
84 al-hora alhora 
93 tapies tàpies 
94 masíes masies 
98 importancia importància 
114 quins els quals 
122 tiran tiren 
126 Refería Referia 
127 resistencia resistència 
129 havía havia 
133 paisanatje paisanatge 
134 arrèu arreu 
135 eran eren 
135 havían havien 

139 fa’l fa el 
149 ¡¡Victoria!! ¡¡Victòria!! 
150 l’espatec l’espetec 
150 brunzía brunzia 
152 confonían confonien  
170 hà ha 
172 aquéll aquell 
172 es és 

175 O Oh 
179 Jo’t Jo et 
182 Se haurà S’haurà 
184 (Se apropan (S’apropen 
185 pogesos pagesos 
185 cantan.) canten.) 
197 sentía sentia 
208 victoria; victòria; 
208 d’altre modo d’altra manera 
214 de haver d’haver 
216 cavallería cavalleria 
221/222 s’entregavan s’entregaven 
224 al amo  l’amo 
231 Tocan ¡Toquen 
234 Tú has estada Tu has estat 
234 perillan. perillen. 
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236 las les 

238 sò so 
238 es de gloria, és de glòria, 
250 francés francès 
252 contan conten 
253 desconeixía desconeixia 
256 sentíen sentien 
279 invocavan invocaven 
279 exclamavan. exclamaven 
282 Volèm Volem 
284 rel·ligió; religió, 
285 volèm volem 
286 es  és 
286 herencia herència 
 

 

- D’altra banda, tampoc devia prendre de bon grat aquells errors comesos pel copista: 

 

� Alguna substitució que el copista va fer, les quals cito també en els errors comesos pel 

copista: 

� Signes de puntuació mal col·locats en la versió impresa si ens fixem en com els va establir 

l’autor en el manuscrit: 

Línia en el text 
transcrit (testimoni 
A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

54 ¡¡Oh, ¡Oh, 
54 vuit!! vuyt. 
55 ¡Ira Ira 
59 de cents... de cents, ... 
71 orgullós orgullòs, 
75 a sometent; á sometent: 
78 fosc fosch, 
79/80 ¡Oh! ¡quina ¡Ah, quina 
103 i... ... y... 
117 camí ral, camí ral 
119 , que que, 
134 a tandes de á tandes, de 
135/136 havían vingut recularen, havien vingut, recularen 
138 moviment, els moviment els 
140 desesperat.) desesperat. 
148 carretera... carretera 
148 ¡espaordida!... ¡espahordida...! 

Línia en el text 
transcrit (testimoni 
A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

53 passavan passaren 
79/80 ¡Oh! ¡quina ¡Ah, quina 
  
120 

 
Don Antoni 

 
D. Antoni 

217 finestra! finestreta! 
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148 sense esma!... ¡...sense esma! 
149 nostres. nostres: 
149/150 ¡Amb ells! ¡amb ells! ab ells, amb ells 
153 amb la cridoria general i ab la cridòria general, y 
153 enemic i’l enemich, y el 

154 combatents i’ls gemecs combatents, y els 
gemechs 

154 qui queian que queyen, 
160 Bruc, Bruch 
160 ¡fa horror! ¡¡fa horror!! 
169 i trabucs y trabuchs, 
178 Espanya. Espanya! 
179 , ¡arma gloriosa!, ,arma gloriosa, 
200/201 Bruc i de Manresa i 

Sampedor i  
Bruch, y de Manresa, y 
Sampedor y  

204 Franc Franch, 
206 sí, si! 
209 ¡¡Si’ls ¡Si ‘els 
210 França!! França! 
213 me’n recordo: m’en recordo; 
223 jornada,  jornada 
238 El sò ...El so 
245 llenguatje, llenguatje;  
246 que que, 
246 cloquer cloquer, 
278 del any vuit, de l’any vuyt; 
279 exclamavan. exclamaven 
280/281 serra, som vostres! Som 

vostres, 
serra!; som vostres, som 
vostres; 

 

� Aspectes que el copista va suprimir: 

Línia en el text 
transcrit (testimoni 
A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

[no apareix] [no apareix] ab la corresponent 
notació musical 

[no apareix] [no apareix] (Després d’una pausa 
per escoltar, millor á la fi 
[indesxifrable]) 

[no apareix] 
 
[no apareix] 

[no apareix] 
 
[no apareix] 

Ah i son els pageso, que 
passen el jornal d’avui- 
y 

    

�  Adhesió o substitució d’alguna lletra, símbol (parèntesi, guió, espai...) o paraula en la versió 

impresa: 

Línia en el text 
transcrit (testimoni 
A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

 
140 

 
desesperat.) 

 
desesperat. 

185 pogesos pagesos 
218 --fes fes 
219 (Pausa.) [no apareix] 
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284 volèm [no apareix] 
 

- D’altra banda, ens trobem també en la primera edició de ‘Records de l’Avi’ una llacuna: 

Línia en el text 
transcrit (testimoni 
A) 

Paraula en el text transcrit 
(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 
(testimoni B) 

32 M ntserrat Montserrat 
 
- Finalment també hem vist abans que algunes paraules del manuscrit són indesxifrables, i 

l’editor de l’Escon les ha transcrit. No obstant això, no és segur que la paraula que ha transcrit 

l’editor sigui la correcta: 

Línia en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el text transcrit 

(testimoni A) 

Paraula en el manuscrit 

(testimoni B) 

144 una [indesxifrable] 

197 esplicar [indesxifrable] 

199 jornada [indesxifrable] 

271 un [indesxifrable] 

[no apareix] [no apareix] [indesxifrable] 

 

 

5.3 L’ordre del text ( dispositio textus)  

En aquesta part hauria d’observar si en tots els testimonis s’ha fet un correcte ús de les grafies, 

de la divisió de paraules, accentuació i puntuació, així com també la mateixa divisió del text 

entre ambdós testimonis. Per un banda, el primer punt no es pot aplicar en Records de l’Avi, 

perquè en l’època pre-fabriana no hi havia cap mètode a seguir a l’hora d’escriure, i aquest 

mètode el conservaré en la meva edició. D’altra banda, Records de l’Avi és un monòleg, el qual 

és escrit en un sol acte: no s’ofereix cap tipus de diferència entre el testimoni A i el testimoni B. 

 

5.4 L’aparell crític (apparatus criticus)  

En aquest apartat explicaré tots els canvis que faré en la meva edició respecte els altres dos 

testimonis. Per especificar-los, citaré les línies on es troben en la nova edició, les quals 

coincidiran amb la seva situació en la primera edició. Aquests canvis, descrits per mitjà 

d’abreviatures, són els següents: 

 

a) a.c. (ante correctionem), abans de la correcció: es tracta d’especificar-hi aquelles paraules 

que Gabriel Castellà havia escrit en el manuscrit i que posteriorment, en la primera edició, es 

van substituir o corregir malament. 

22 primeries B a. c.: primeríes A  28 l’escena B a. c.: la escena A 

28 masia B a. c.: masía A   39 deu B a. c.: dèu A 

42 ell B a. c.: éll A    45 ell B a. c.: éll A 

53 passaren B a. c.: passavan A  55 Ira B a. c.: ¡Ira A 
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62 tothom B a. c.: tot-hom A   64 si no B a. c.: sinó A 

64 podia  B a. c.: podía A   65 ells B a. c.: élls A 

65/66 cavalleria B a. c.: cavallería A  66 d’artilleria B a. c.: d’artillería A 

67 havia B a. c: havía A    68 la integritat B a. c: l’integritat A 

71 que B a. c.: qui A    84 alhora B a. c: al-hora A 

93 tàpies B a. c.: tapies A   94 masies B a. c.: masíes A 

98 importància B a. c.: importancia A  114 els quals B a. c.: quins A 

122 tiren B a. c.: tiran A    126 Referia B a. c.: Refería A 

127 resistència B a. c.: resistencia A  129 havia B a. c.: havía A 

133 paisanatge B a. c.: paisanatje A  134 arreu B a. c.: arrèu A 

135 eren B a. c.: eran A    135 havien B a. c.: havían A 

139 fa el B a. c.: fa’l A    149 ¡¡Victòria!! B a. c.: ¡¡Victoria!! A 

150 l’espetec B a. c.: l’espatec A  150 brunzia B a. c.: brunzía A 

152 confonien B a. c.: confonían A  170 ha B a. c.: hà A 

172 aquell B a. c.: aquéll A   172 és B a. c.: es A 

175 Oh B a. c.: O A    179 Jo et B a. c.: Jo’t A 

182 S’haurà B a. c.: Se haurà A   184 S’apropen B a. c.: Se apropan A 

185 pagesos B a. c.: pogesos A   185 canten B a. c.: cantan A 

197 sentia B a. c.: sentía A   208 victòria B a. c.: victoria A 

208 d’altra manera B a. c.: d’altre modo A 214 d’haver B a. c.: de haver A 

216 cavalleria B a. c.: cavallería A  218 fes B a. c.: --fes A 

221/222 s’entregaven B a. c.: s’entregavan A 224l’amo B a. c.: al amo A 

231 Toquen B a. c.: Tocan A   234 Tu has estat B a. c.: Tú has estada A 

234 perillen. B a. c.: perillan. A   236 les B a. c.: las A 

238 so, B a. c.: sò, A    238 és de glòria, B a. c.: es de gloria, A 

250 francès B a. c.: francés A   252 conten B a. c.: contan A 

253 desconeixia B a. c.: desconeixía A  256 sentien B a. c.: sentíen A 

279 invocaven B a. c.: invocavan A  279 exclamaven B a. c.: exclamavan A 

282 Volem B a. c.: Volèm A   284 religió B a. c.: rel·ligió A 

285 volem B a. c.: volèm A   286 és B a. c.: es A 

286 herència B a. c.: herencia A 

   

 

b) uett. (ueteres editores), els antics editors: s’hi inclouen aquells canvis que es 

van fer en la primera edició, i que ara s’han suprimit per restaurar-los segons la 

versió original (el manuscrit). 

54 ¡Oh B: uett. ¡¡Oh A    54 vuyt. B: uett. vuit!! A 

55 Ira B: uett. ¡Ira A    59 de cents,... B: uett. de cents... A  

71 orgullòs, B: uett. orgullós A   75 á sometent: B: uett. a sometent; A 

78 fosch, B: uett. fosc A    79/80 ¡Ah, quina B: uett. ¡Oh! ¡quina A 
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103... y... B: uett. i... A    117 camí ral B: uett. camí ral, A 

119 que, B: uett., que A    120 D. Antoni B: uett. Don Antoni A 

134 á tandes, de B: uett. a tandes de A  135/136 havien vingut, recularen B: uett. havían 

vingut recularen, A 

138 moviment els B: uett. moviment, els A 140 desesperat. B: uett. desesperat.) 

148 carretera B: uett. carretera... A  148 ¡espahordida...! B: uett. ¡espaordida!... A 

148 ¡...sense esma! B: uett. sense esma!... A 149 nostres: B: uett. nostres. A 

149/150 ab ells, amb ells B: uett. ¡Amb ells!  153 ab la cridòria general, y B: uett. amb la 

¡amb ells! A      cridòria general i A     

153 enemich, y el B: uett. enemic i’l A  154 combatents, y els gemechs B: uett. 

combatents i’ls gemecs A 

154 que queyen, B: uett. qui queian A  160 Bruch B: uett. Bruc, A 

160 ¡¡fa horror!! B: uett. ¡fa horror! A  169 y trabuchs, B: uett. i trabucs A 

178 Espanya! B: uett. Espanya. A  179 , arma gloriosa, B: uett. , ¡arma gloriosa!, A 

200/201 Bruch, y de Manresa, y   204 Franch, B: uett. Franc A 

Sampedor y B: uett. Bruc i de Manresa i 

Sampedor i  A 

206 si! B: uett. sí, A    209 ¡Si ‘els B: uett. ¡¡Si’ls A 

210 França! B: uett. França!! A   213 m’en recordo; B: uett. me’n recordo A 

217 finestreta! B: uett. finestra! A  223 jornada B: uett. jornada, A 

238 ...El so B: uett. El sò A   245 llenguatje; B: uett. llenguatje, A 

246 que, B: uett. que A    246 cloquer, B: uett. cloquer A 

278 de l’any vuyt; B: uett. del any vuit, A 279 exclamaven B: uett. exclamavan. A 

280/281 serra!; som vostres, som vostres;  

B: uett. serra, som vostres! Som vostres, A 

 

c) def. (deficit), falta: s’hi inclouen aquelles línies que l’editor es deixà a la 

primera versió de Records de l’Avi, respecte al manuscrit.  

Peu de pàgina  def. ab la corresponent notació musical B  

186 def. (Després d’una pausa per escoltar, millor á la fi [indesxifrable]) B 

187 def. Ah i son els pageso, que passen el jornal d’avui- B 
1224 def. y B 

 

d) excl. (exclusit), exclòs: s’han exclòs algunes paraules que havien estat afegides pel primer 

editor. 

219 excl. B: (Pausa). A    284 excl. B: volèm A 

 

e) lac. (lacuna), llacuna: s’ha corregit el buit d’una lletra. 

32 Montserrat B: lac. M ntserrat A  
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Finalment, duta a terme la correcció de proves, a continuació mostro el text que he editat. Totes 

les innovacions que hi he afegit estan senyalades en color gris. A més, al peu de pàgina 

trobareu també l’aparell crític anterior. 

 

6. El text editat  

La meva pròpia edició, la qual es basa en el testimoni base –és a dir, afegeixo canvis respecte 

a la versió impresa de l’Escon-, a més d’haver-la enumerat, tindré en compte sis aspectes 

nous: 

- L’adhesió d’aquelles paraules i frases que Gabriel Castellà escrigué en el manuscrit i que en 

la primera edició no aparegueren o foren canviades, tot i que conservaré tota la resta 

d’ortografia pre-fabriana que apareix en el text. 

- La modificació d’aquelles paraules que Gabriel Castellà va escriure de forma correcta, i que el 

copista va corregir de forma errònia. 

- La correcció de la llacuna. 

- L’especificació de les paraules indesxifrables com a paraules proposades pel copista de la 

primera edició. 

- Les acotacions en els llocs i els personatges que apareixen en el monòleg per a donar-ne una 

informació. 

- La incorporació de la cançó sense transcriure, sinó que extreta del testimoni A, assenyalant 

les correccions dels dos errors més importants. 
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Biblioteca “L’Escón” – Obra n.º 77 
Gabriel Castellá i Raich 
-- 
RECORDS DE L’AVI 
Monoleg 
- 

5 0’50 ptes. 
 
 
------------------------------------------------------ 
(Pàgina següent) 
----------------------------------------------------- 
 
 
Records de l’Avi 
 
 
---------------------------------------------------- 
(Pàgina següent) 
---------------------------------------------------- 
 
 
-- 
La proprietat editorial d’aquesta obra 
es de la Biblioteca L’ESCÓN; peró 
l’obra es propietat de son autor, i sense 

10  el seu permís ningú la podrà traduir, re- 
imprimir, ni representar-la. 
  Queda fet el dipòsit que marca la llei 
-- 
 
 
-------------------------------------------------- 
(Pàgina següent) 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
RECORDS DE L’AVI 
Monóleg curt per a infants 
 

15  Original de 
 
GABRIEL CASTELLÁ I RAICH 
 
Premiat en el 
 
CONCURS DE OBRES TEATRALS PER A’L TEATRE CATÓLIC 
 
Organitzat per la revista L’ESCON l’any 1913. 
 
 
------------------------------------------------ 
(Pàgina següent) 
------------------------------------------------ 
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20 PERSONATGE ÚNIC 
 
-- 
 

Jordi, noi de 11 anys, que anirà vestit a la 

usança de les primeríes44 del segle XIX. Portarà  

pantalón de vellut, ermilla curta, barretina  

  morada i espardenyes de tres penques. Anirà  

25 arremengat de braços. 

 
-- 
 

 Epoca: Agost de l’any 1814 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44  22 primeries B a. c.: primeríes A 
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ACTE ÚNIC 
-- 
 

L’escena45  passa en l’interior d’una masia del terme del Bruch. Habitació  
  modesta. A la banda dreta del espectador hi haurà la llar de foc. Al foro  
30 porta d’entrada i al costat en un clau de la paret hi haurà penjat un tra- 
  buc i alguna eina de pagès. A la banda esquerra, una finestra que repre- 

sentarà ésser de cara  a la montanya de M ntserrat46, i algún quadro penjat  
a la paret. També s’hi veurà en escena alguna cadira usada i un banc  

  escón. Es hora baixa de la tarde. 
 

35 JORDI 
 

  Al aixecar-se’l teló es trovarà assegut al escón, i com desvaneixent-se d’un   
apesarat ensomni. Després de curta pausa i continuant assegut. 
 
Ves qui ho diría; (Pensant) en aquesta setmana…justa; 

  aquesta setmana deu47 fer un any sencer i cabal (A) que l’avi  
40 se’n anà d’aquest món per no tornar-hi més. 
   Res; (Conformat.) Nostre Senyor va volguer-lo i amb  

ell48 s’ens emportà un munt de histories i de recorts de  
totes menes. 

    ¡Pobre avi! ¡tan bo qu’era!  
45   No obstant i el pes feixuc de sos seixanta anys, ell49 se 
  cuidava del corral, vigilava l’hortet, repassava la quadra, 

observava’l solei…li agradava que totes les coses estessin 
conformes i en son lloc. (Pausa.) 

    Encara l’estic veient. Era alt, escardalenc, de poques  
50 carns; pro era nerviós, i les seves venes semblava que se 
  li inflavan al contar anécdotes i fets del temps de la guerra 

dels francesos; d’aquells malehits futres (B) que arreu on 
passaren50, deixaren rastre de sos crims i malvestats. 
  ¡Oh,51 i quan s’entussiasmava parlant-nos del any vuit. 

55    Ira52 de Deu!—deia;---per allà’l día cinc del mes de  
Juny tota la contornada estava presa del més viu estupor 
i gros aclaparament. Les noves que arrivaven eren tris— 
tes…esglaiadores… 

                                                 
45   28 l’escena B a. c.: la escena A  II masia B a. c.: masía A 
  
                                        32 Montserrat B: lac. M ntserrat A  
 
47
 39 deu B a. c.: dèu A 

 

     (A)  just  
 
48
 42 ell B a. c.: éll A 

 
49
 45 ell B a. c.: éll A 

 

     (B) lladres (francesos) 
 
50
 53 passaren B a. c.: passavan A 

 
51
 54 ¡Oh B: uett. ¡¡Oh A  II vuyt. B: uett. vuit!! A 
 
52
 55 Ira B a. c. uett.: ¡Ira A  
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    Un grapat de cents,…53de mils…; no ho sé lo que deian. 
60 Tot un exèrcit de gavatxos desde’l cantó de Martorell 

s’atansava pel camí-ral. 
  En el poble tothom54 tirava plans i conjominava càlculs 
per veure d’una o altra manera de molestar als imperials, 

  si no55podia impedir-se son pas i plantar-los cara. 
65   ¡I qu’es cas! ¡Si ells56 anaven amb esquadróns de cava- 

lleria i pesses d’artilleria57 i bona infantería! 
  Mes per altra part comprenc que hi havia58 l’amor propi; 
la integritat59de la patria que cridava socorro per les vides 

  i les hizendes amenaçades de mort. Era qüestió de batre’s 
70 fins amb els punys. Era precís intentar un escarment als 

que60 venían fent esqueneta a un home orgullós,61qui volía  
fer-se amo d’Espanya. 
  I del dit al fet. Tal com ho contava l’avi. Prompte les 

  campanes del veí cloquer (C) del Bruc i d’altres pobles  
75 començaren mandrosament a repicar a sometent (D):62el seu 

ressò repercutía pels plans i serralades, com si sigués un 
esgarrifós crit de la patria. 
  En sent ja entrada de fosc,63arrivaren al Bruc de dalt (E) 

  una avençada de igualadins amb destrals y serres. ¡Ah, 
80 ¡quina pensada!64Comensan a escapçar pins i més pins, 

i’ls posan atravessats al mitg del camí ral desde can Solá 
de la Roca (F) fins a can Llucià de les Parres (G). Amb això i 
amb feixugues pedres formaren una verdadera barricada, 

  mentres que alhora, 65una partida de manresans obríen 

                                                 
53
 59 de cents,... B: uett. de cents... A  

54
  

     62 tothom B a. c.: tot-hom A 
 
55
 64 si no B a. c.: sinó A  II podia  B a. c.: podía A 

 
56
 65 ells B a. c.: élls A  II /66 cavalleria B a. c.: cavallería A 

 
57
 66 d’artilleria B a. c.: d’artillería A 

 
58
 67 havia B a. c: havía A 

 
59
     68 la integritat B a. c: l’integritat A 
 

 
60
71 que B a. c.: qui A  II orgullòs, B: uett. orgullós A 

 

     (C) Campanar 
 
 
62
75 á sometent: B: uett. a sometent; A 

 

    (D) En senyal d’alarma 
 

63 78 fosch, B: uett. fosc A 

 

   (E) Zona més alta del poble del Bruc. Actualment aquesta part és, de forma aproximada, el 
carrer del Bruc de Dalt. 
 
64 79/80 ¡Ah, quina B: uett. ¡Oh! ¡quina A 

 
65
(F) Casa del Bruc situada a la part  oest del poble 
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85 una gran fossa en el camí que dirigeix a Manresa, no 
gaire lluny de can Massana (H). 
  Fetes aitals operacions per a assegurar la retirada en 
cas convenient, se avençaren a esperar als imperials. 

    L’endemà, que s’esqueia aquell any dilluns de Pasqua 
90 granada (I), per allà a les nou del matí la columna del 

general Schwartz (J) eixía d’Esparraguera dret al poble, on 
se deturà per a descansar i fer ranxo per a dinar. ¡Gran 
mal! Aviat ho tingueren arreglat: saltaren les tàpies66d’al- 

  gunes masies67 i robaren les gallines i cunills que’ls va 
95 semblar. ¡Mal profit els hi va fer el dinar! 

   Vetaquí que a les onze els va soptar una escopetada 
que’s diu si era de la gent d’Igualada. 
  La tropa francesa no hi devía donar prou importància68 

  al primer esclat del paisanatje, perque’l gros de la co-- 
100 lumna enemiga ocupà la carretera, si be que la vanguar-- 

dia anava pel revolt de més amunt. 
  De prompte, els nostres, parapetats dintre’l bosc, els 
hi engegan una formal descárrega… i…69¡ira de Deu!; el foc 

  s’extén contra’ls terribles coracers (K), encaixonats pot dir-se 
105 per la gran fondalada de l’esquerra i la espessa bosquina 

de la part dreta. 
  Els paisans havían ben parada la emboscada, i aquells 
homenassos, de fatxa horrible, uns queian de cavall morts 

  o mal ferits…; els altres depressa i prestament recularen 
110 per a agregar-se a la columna. 

  Li soptà no poc al general francès la desfeta dels cora- 
cers, mes se veu que no s’intimidà gota: mana destacar 
més força, carretera amunt, cap al altre revolt, per a atacar 

  als nostres, els quals,70boi escopetejant recularen cap a can 
115 Massana. Allí sí que s’hi feren forts un rato els paisans. 

  Retirats els francesos per a reunir-se amb el gros de 
la columna, al desembocar en el camí ral (L)71 topen amb un 

                                                                                                                                               

   (G) Casa del Bruc situada a la part oest del poble 
 

   84 alhora B a. c: al-hora A 

 

   (H) Casa del Bruc situada a la part nord-est del poble. 
 
   (I) Segona Pasqua, Pasqua de Pentecosta 
 
   (J)  General francès que, per encàrrec de Napoleó va sortir, el 4 de Juny de 1808 de Barcelona, amb un total de 
tres mil vuit-cents homes. S’havia de reunir amb Lefevre prop de Saragossa. 
 

  66
    93 tàpies B a. c.: tapies A 
 
6794 masies B a. c.: masíes A 
 

6898  importància B a. c.: importancia A 
 
69103... y... B: uett. i... A 
 
  (K) Cuirassers, soldats armats de cuirassa 
70
  

  114 els quals B a. c.: quins A 
 
71117 camí ral B: uett. camí ral, A 
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nombrós i fornit estol de paisans amb bandera alsada: 
  (Aixecant-se.) eran els d’Igualada que,72capitanejats per 
120 D. Antoni Franch (M), 73acabavan d’arrivar de la sua vila. 

(Jordi s’anirà animant i aixecant la veu.) 
  Els igualadins s’hi tiren74 com a lleons; no estigueren 
en vaga les destrals, ni les gavinetes, ni’ls trabucs i esco-- 

  petes ¡¡fins les eines dels oficis duian a falta d’arma!! 
125  (Cada vegada més entusiasmat:) 

  Referia75 l’avi moltes vegades que fou tant heroica la 
escomesa com feréstega la resistència.76Els imperials em-- 
paitats, desordenadament van a juntar-se amb son exèrcit, 

  comunicant-hi el pànic i esverament que tant havia77 de 
130 contribuir a sa total derrota. 

  El general francès endevades trevalla per a posar en  
joc els variats recursos de que disposa. Irat, vol defensar 
la posició; mes el paisanatge,78armat en sometent, hi acut 

  a tandes, de per tot arreu.79 
 135 En això eren 80les set de la tarde i pel camí que havien 

vingut, recularen, boi fent foc aquelles tropes ¡¡¡que’s 
deien invencibles!!! 
  Al iniciar-se tal moviment els81nostres s’en donen 

  compte. Pro el general francés fa el82derrer esforç: amb 
140 rabia mal comprimida pren una ofensiva de desesperat.83 

Els nostres s’enardeixen; les sancs bullen; un sol apla-- 
nador cau sobre aquestes serres i caminals (signant cap 

                                                                                                                                               

 

     (L) Camí públic principal del poble, amb una importància equivalent a una carretera actual 
 

 
72
119 que, B: uett., que A 

 
73
 120 D. Antoni B: uett. Don Antoni A 

 

     (M) (1778-1855). Terratinent militar igualadí, que va ser el cabdill del grup que participà a la 
batalla de la ciutat d’Igualada, a més de ser un dels primers igualadins a organitzar la 
resistència. 
 
74
 122 tiren B a. c.: tiran A 

 
75
 126 Referia B a. c.: Refería A 

 
76
 127 resistència B a. c.: resistencia A 

 

   
77
  129 havia B a. c.: havía A 
 

78  133 paisanatge B a. c.: paisanatje A 
79
 

    134 á tandes, de B: uett. a tandes de A II arreu B a. c.: arrèu A 
 
80
135 eren B a. c.: eran A   II  /136 havien vingut, recularen a. c. B: 

   uett. havían vingut recularen, A 
 
81
138 moviment els B: uett. moviment, els A 

 
82139 fa el B a. c.: fa’l A 
 
83140 desesperat. B: uett. desesperat.) 
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a la finestra.) Allà, d’enllà se sent un tambor batent  
  marxa i una trompeta cridant atac. I vetaquí que embes— 
145 tint amb coratje, boi invocant al Totpoderós… en aquells 

moments suprems i d’entussiasme i d’acalorament… se 
vegé (amb énfassis) la tropa invasora, en massa, reculant 
per la carretera84¡espaordida...! ¡…sense esma! 

    ¡¡Victòria!! ¡¡Victoria!!85Exclaman els nostres:86amb ells, 
150 amb ells; enrera l’enemic. I l’espetec87de les bales brunzia 

per l’ambent, i’l repic de la campana i els crits de ¡Verge 
de Montserrat! i ¡Sant Crist, ajudaunos! se confonien88 
amb la cridoria general, 89i les malediccions del enemic, i el 

  fumeral dels combatents, i els gemecs90 dels que queian, i’ls 
155 visques dels qui avançavan. (Pausa. Transició.) 

  En fi, ja està passat. 
  Deu els perdoni tot el seguit de mals que van ocasio— 
nar en les nostres izendes, i més que res, els sacrilegis 

  que dugueren a cap aquella gentota. 
160   Aixís meteix, al poble del Bruc91fins ¡¡fa horror!! gosa— 

ren profanar i trepitjar les sagrades Hosties. Això es 
horrible; es un crim que clama venjansa al cel (Pausa 
curta. Transició.). 

    El meu avi recordo que no s’hi va fer pas el sord, no, 
165 en aquell devassall d’entussiasme patriòtic; era dels 

encesos. 
  Ell va parlar amb alguns homens de la rodalía, i aquí, 
en aquesta masía, a la cambra de dalt (signant) se reuni- 

  ren bona colla amb escopetes i trabucs,92decidits i enco- 
170 ratjats… (girantse envers la paret aont hi ha93penjat el 

trabuc del seu avi.) 
  Sí… (guaitant-se’l) aquell94(signant-lo) aquell és el 
trofeu que tant apreciava l’avi. 

    Veiàm, examinem-lo… (Va i despenja el trabuc.) 
175   (Boi bufant-lo per a treure la pols.) ¡Oh95venerable tra— 

                                                 
84
148 carretera B: uett. carretera... A  II ¡espahordida...! B: uett.  

   ¡espaordida!... A  II ¡...sense esma! B: uett. sense esma!... A 
 

85 149 Victòria B a. c.: Victoria A  II nostres: B: uett. nostres. A  

   II  /150 ab ells, amb ells B: uett. ¡Amb ells! ¡amb ells! A 
 

87 150 l’espetec B a. c.: l’espatec A  II brunzia B a. c.: brunzía A 
 

 88 152 confonien B a. c.: confonían A 
 
89153 ab la cridòria general, y B: uett. amb la cridòria general i A  II enemich,y el    
   B: uett. enemic i’l A 

 
90154 combatents, y els gemechs B: uett. combatents i’ls gemecs A  II que queyen, B: uett. qui queian A 

 
91   160 Bruch B: uett. Bruc, A  II ¡¡fa horror!! B: uett. ¡fa horror! A 
 
92
                169 y trabuchs, B: uett. i trabucs A  
 

   170 ha B a. c.: hà A 
 

94 172 aquell B a. c.: aquéll A  II és B a. c.: es A 
 

95 175 Oh B a. c.: O A 
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buc de l’avi! Qui pogués contar-ne les peripecies que has 
presenciades, dés de les bullangues del noranta cinc (N) fins 
a la actual situació de nostra estimada Espanya!96 

    Jo et97venero, arma gloriosa, sempre empleada en 
180 causes nobles i enlairades. Jo penso i vull conservar-te 

entre’ls millors recorts de la família, i mostrar-te a tot— 
hom… a tothom… (S’haurà98anat sentint taral�lejar una 
cançó de part de fora de la casa.) 

    ¡Callem! Sembla gent que canta. (S’apropen99 les veus 
185 d’un grupu de pagesos100que canten.) 1 

 (101(Escolta a la finestra i continua sentint la cançó.) Sí, 
sí; cantan aquella cançó tant popular de la comarca, que 
diu: 

      “Ja’n baixava’l sometent 
  190   de la vila d’Igualada 

  amb el sant Cristo arbolat 
  que’s general de l’armada. 
  ¡Valga’m Deu! i quin estol 

     de gent brava i decidida! 
195   per lluitar amb aligots 

  no’ls racava pas la vida.” 
 
  Vaya que sí. Sempre ho sentia102 esplicar al avi, que’l 
sometent dels d’Igualada s’havía distingit ferm en aquella 

  memorable jornada del sis de Juny. 
200   Amb tot i que d’assí del Bruc, i de Manresa, i Sampedor 

i altres paratjes103ne acudiren força gent, l’avi, com dic, 
se desfeia seguit en incontables alabanses dels iguala— 
dins, per haver-hi contribuit amb més armes i homens 

  manats per lo cavaller Don Antoni Franch104sota l’ombra 
205 de la bandera de Jesús crucificat. 

  Oh sí!105 jo no’n dubto. La imatge del Crist d’Igualada i 

                                                                                                                                               

 

96  (N) 1695; any en què es va signar l’Aliança de l’Haia, en el qual Àustria, Holanda i Anglaterra  
es van oposar a Lluís XIV de França i que el seu nét Felip fos rei d’Espanya. Catalunya es va posar a favor dels de 
l’Aliança, els quals defensaven a Carles d’Àustria. Amb això, li va suposar la derrota, i una posterior crisi.   
 

  178 Espanya! B: uett. Espanya. A 

 

97179 Jo et B a. c.: Jo’t A  II , arma gloriosa, B: uett. , ¡arma gloriosa!, A 
 

98182 S’haurà B a. c.: Se haurà A 
 

99184 S’apropen B a. c.: Se apropan A 
 

100 185 pagesos B a. c.: pogesos A II canten B a. c.: cantan A 

 

101 186 def. (Després d’una pausa per escoltar, millor á la fi [indesxifrable]) B 
 

 187 def. Ah i son els pageso, que passen el jornal d’avui- B 
 

102197 sentia B a. c.: sentía A 
 
 
200/201 Bruch, y de Manresa, y Sampedor y B: uett. Bruc i de Manresa i Sampedor i  
 

104204 Franch, B: uett. Franc A 
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la celestial Madona de Montserrat hi tingueren part en 
la victòria;106d’altra manera era materialment un impossible 

  lograr la derrota dels imperials. ¡Si’ls nostres107 eren deu 
210 per cada cent dels de França!108 Ademés que els gavatxos 

estaven ensinestrats en la guerra i feian una mena d’es— 
glai al veure’ls montats a cavall… 
  Jo m’en recordo;109era petitet; tindría cinc anys i mitx. 

  Al poc rato d’haver110eixit els homens d’aquesta casa, la 
215 mare i jo vegerem venir per la carretera un escamot de 

cavalleria111francesa ¡i quina por me van fer, boi guaitant— 
los per lo porticó de la finestreta!112 La meva mare’m digué:  
fes113la senyal de la creu, Jordi, que aquesta gent son 

  els mals esperits.114  
220   Jo sempre n’he sentit contar mal dels futres, perque 

ells no feien la guerra honradament, si no que s’entre—115 
gaven al pillatje i al assessinat. 
  D’aquella mateixa mai prou alabada jornada116se sab 

  que alguns imperials anaren a can Vallés, y117mataren l’amo118 
225 i feriren el fill; a can Jorba també hi havía’l vellet a 

l’entrada, i veient als francesos, aixecant els braços, va 
exclamar: ¡Jesús, quánta gent!; doncs els criminals li 
enjeguen una bala i cau mort; i altres, i altres fets per 

  l’istil. (Se sent la campana del cloquer un poc apartat,  
230 tocant l’Angelus.) 

  (Amb agradable sorpresa.) Toquen119l’Angelus! 
  (Deixant el trabuc arrimat a la paret.) ¡Oh, campana 
beneida! jo m’extremeixo al sentir ton màgic ressò. 

    Tu has estat120la veu d’alerta pels pobles que perillen. 

                                                                                                                                               
 
 206 si! B: uett. sí, A 
 

106208 victòria B a. c.: victoria A II d’altra manera B a. c.: d’altre modo A 
 

107209 ¡Si ‘els B: uett. ¡¡Si’ls A 
 

108210 França! B: uett. França!! A 
 

109213 m’en recordo; B: uett. me’n recordo A 
 

110214 d’haver B a. c.: de haver A 

 

111216 cavalleria B a. c.: cavallería A 
 

112217 finestreta! B: uett. finestra! A 
 

113
 218 fes B a. c.: --fes A 

 
114219 excl. B: (Pausa). A 
 

 221/222 s’entregaven B a. c.: s’entregavan A 
 

116223 jornada B: uett. jornada, A 
 

118224 def. y B    II l’amo B a. c.: al amo A 
 

119231 Toquen B a. c.: Tocan A   
 

120234 Tu has estat B a. c.: Tú has estada A II perillen. B a. c.: perillan. A 
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235   Tos drincs llastimosos en els díes tristos semblan els 
crits de les121mares demanant a llurs fills; la veu del germà 
responent a la invocació de altre germà… 
  …El sò de la campana a voltes és de glòria,122a voltes  

  sembla una crida de socorro, o un gemec, o un toc 
240 d’agonía. 

  Jo’l recordo forsa be aqueix retrinc de la campana. 
Hores i més hores vaig sentir ses batallades clares en 
aquells jorns de lluita. 

    Els francesos no l’entenían la seva veu i el seu llen- 
245 guatje;123pro nosaltres, sí; els paisans sabían la força po— 

poderosa d’aquell bronzo que,124penjat dalt del vell cloquer, 
fa sentir sa veu potenta i fascinadora… com si’l batall se 
mogués per un impuls invisible, sobrenatural. 

    I es cert que’ls enemics de la patria no les comprenen  
250 les nostres campanes. El general francès125 prou pregun- 

tava: ¿què es això que sona a mes orelles amb horrible 
martelleig? Fins conten126que a Martorell, foll d’ira, manà 
que callessin les campanes. ¡¡Infelís!! Ell desconeixia127la 

  força màgica del entussiasme que covava en els pits dels 
255 fills de la terra. Van callar aquelles campanes, més s’en 

sentien128repicar d’altres en els cloquers de la rodalía i 
de més lluny. 
  Sí: amb la fe al cor i amb la pregaria als llavis, l’avi i 

  tothom se tirà contra’l malvat invasor, foragitant-lo del 
260 nostre terrer, i que Deu vulga que mai torni. 

  Jo cada cap-vespre prego a la Regina d’aqueixa mon- 
tanya (signant cap a la finestra) que axoplugui sota de 
son esguart tota aquesta encontrada, i la de allà, i de més 

  enllà, de tot Catalunya, de tot Espanya… per a que mai 
265 més vegem aquella gentota que la meva mare diu que 

són els mals esperits. 
  I els sagrats recorts de l’avi, amb les seves narracions 
sobre la desfeta del pas del Bruc, els tinc ben presents, 

  per a que se m’esborrin fàcilment. (Guaitant i ageno— 
270 llant-se de cara al costat de la finestra en que hi haurà 

penjat un quadro de la Mare de Deu de Montserrat). 
  Oh Verge Santíssima de Montserrat, protectora d’a— 
questa llar pairal, no’ns oblidèu en les tribulacions i  

  trevalls de la vida. 
275   Intercediu per a que ja mai més l’extranger s’atansi 

                                                                                                                                               

 

121236 les B a. c.: las A 

 

122238  ...El so B a. c.: uett. El sò A  II és de glòria, B a. c.: es de gloria, A 
 

123245 llenguatje; B: uett. llenguatje, A 
 

124246 que, B: uett. que A   II cloquer, B: uett. cloquer A 
 

125250 francès B a. c.: francés A 
 

126252 conten B a. c.: contan A 
 

127253 desconeixia B a. c.: desconeixía A 
 

128256 sentien B a. c.: sentíen A 
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per aquestes afraus, i perque si nostres pecats ho merei- 
xessin, sapiguém batre’ns amb el mateix coratje que ho 
feren els del any vuit;129amb la mateixa fe i esperança amb  

  que os invocaven130de cor i exclamaven ¡Verge de Mont— 
280 serrat, salvau nos! Afora l’invasor. ¡Moreneta de la serra!; 

som vostres, som vostres; no’ns deixèu, no’ns deixèu. 
Volèm ésser lliures; no volem131pactar amb l’esclavatje ni 
l’infamia. Volèm la fe dels avis i la pau de nostres llars;132 

  volèm la religió;133volèm el nostre rei que l’han enganyat  
    285 vilment (M). En fi: volem134lo que’ns pertany;135 lo que 
  és136 ben nostre: la herència gloriosa dels passats, el caliu 

de nostres venerandes tradicions. 
 
TELÓ RÁPIT 
    
 
------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  La tonada i estrofes d’aquesta cançó, van posades al final del quadern, ab la corresponent notació musical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

129278 de l’any vuyt; B: uett. del any vuit, A 
 

130279 invocaven B a. c.: invocavan A  II exclamaven B a. c.: uett.  exclamavan. A 
 

131280/281 serra!; som vostres, som vostres; B: uett. serra, som vostres! Som 
vostres, A 
 

132132282 Volem B a. c.: Volèm A 
 

133284 religió B a. c.: rel�ligió A  II excl. B: volèm A 
 
135(M) Napoleó va citar a Carles IV i al seu fill Ferran VII a França i els va fer abdicar per a nomenar rei d’Espanya a 
Josep Bonaparte. És per això que el protagonista diu que han enganyat al rei. 
 
135285 volem B a. c.: volèm A 
 

136286 és B a. c.: es A II herència B a. c.: herencia A  
 

Peu de pàgina def. B 
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( 1)  pagesos 
 
(2) Castellà 
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7. Conclusions  

 
Un cop realitzat el treball, puc verificar força descobriments que inicialment desconeixia per 

complet. 

Per començar, la hipòtesi que he presentat al principi del treball, és a dir, la verificació del 

mètode crític com a estri positiu per a l’estudi d’un text per a dur a terme en ell una interpretació 

objectiva m’ha portat, en Records de l’Avi, (1) a afirmar que l’editor pot arribar a percebre molts 

coneixements amb l’estudi del text i de la seva genuïnitat i la seva història.  

Així doncs, (2) confirmo que per a dur a terme l’edició s’ha de fer un estudi previ de l’època, de 

la seva història i de l’autor per a una correcta interpretació, fet que anteriorment pensava que 

era prescindible per a la posterior edició crítica. D’altra banda, feta la interpretació, (3) l’edició 

és també útil per la recerca literària, ja que el text és el que realment en dóna les 

característiques pròpies: es descobreixen així qualitats del text, com per exemple el seu 

llenguatge o el seu context. 

Dins la recerca històrica i literària de l’obra, he descobert (4) que Records de l’Avi es troba en 

una transició de corrents de l’època, (5) que es tracta d’un monòleg citat, (6) que reprodueix 

perfectament l’escena històrica de la Batalla del Bruc i (7) que es publicà en una revista 

centrada en el teatre catòlic. 

A part de l’estudi previ, pel que fa al procés de l’edició en el primer pas, la descripció dels 

testimonis, m’he adonat, després de dur a terme una correcció ortogràfica del testimoni A, (8) 

de la importància d’una normalització del català, ja que, observant un exemple sense 

normalitzar no se seguia cap pauta a l’hora d’escriure, i això podia crear greus confusions 

lèxiques o l’escriptura de les paraules de diverses formes, tal com es veu en el text. 

Pel que fa al testimoni B o manuscrit, he pogut autentificar el text, que no estava signat, 

mitjançant altres textos sí signats per l’autor, i els quals són dedicatòries. Així, (9) he pogut 

observar la semblança d’algunes lletres entre el text d’un lloc i el d’un altre. A més, també 

gràcies a l’estudi anterior (10) he pogut donar dues hipòtesis sobre l’origen del manuscrit: tan 

podia ser que es tractés del manuscrit enviat al concurs com que es tractés de l’original del text 

que l’autor guardava, i que el que es va enviar al concurs fos extraviat. Aquesta última 

possibilitat l’he justificat amb la probabilitat d’una trobada de Gabriel Castellà amb el que havia 

guardat el manuscrit temps enrere, Jaume Rull. També he pogut veure (11) que hi ha una 

observació mal escrita al catàleg de consulta de la Biblioteca Nacional de Catalunya, en la qual 

hi figura que a la portada del manuscrit hi està escrit que fou estrenat el maig de 1913, mentre 

que el que realment hi figura és que fou escrit el maig de 1913. 

Posteriorment, amb la comparació dels dos testimonis, he pogut veure (12) que amb l’edició es 

poden reconèixer tots els errors d’un text. A partir d’això, he tret dues conclusions. 

En primer lloc, m’he adonat (12.1) que el testimoni A no va complir exhaustivament la finalitat 

de l’edició crítica, perquè no es va ajustar completament a la voluntat de l’autor. Així, en primer 

lloc l’editor es va deixar línies respecte al testimoni A, així com també que en l’intent de 
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correcció del text l’editor va substituir els grafemes mal escrits per altres que tampoc són 

correctes, ja sigui de forma voluntària o involuntària.  

A més, (12.2) l’editor de l’Escon va cometre errors en grafemes que havien estat ben escrits 

per Gabriel Castellà originàriament, fet més greu encara que la conclusió anterior.  

D’altra banda, (13) penso que el testimoni B, en ser de mà directa de l’autor, és el més 

correcte, ja que el testimoni A, tot i que és presentat gràficament conté molts errors. Aquesta 

conclusió, abans de l’edició pensava que era a l’inrevés. 

També he vist (14) que en el testimoni A apareixen unes línies indesxifrables a causa de no ser 

escrites clarament amb la lletra de l’autor, i que l’editor de l’Escon les va substituir segons el 

seu criteri. 

Cal dir també que el fet que el text fos curt m’ha facilitat la manca de necessitat d’alguns 

passos, com és ara la verificació de la constitució del codi o de l’ordre del text. A més, m’he 

adonat (15) de la dificultat d’una edició crítica, art que inicialment desconeixia totalment. Val a 

dir que si s’hagués tractat de l’edició crítica d’un text més extens a Records de l’Avi, el qual 

únicament té 288 línies m’hagués resultat impermissible, ja que no partia de cap coneixement 

sobre el tema, el qual és una de les tasques de la filologia. 

En l’anàlisi de la comparació he pogut descobrir (16) que la versió feta del text per la Biblioteca 

l’Escon no es tractava d’una simple impressió, sinó d’una primera edició, ja que, tot i no tenir 

una pauta ortogràfica en què fixar-se, la Biblioteca l’Escon va intentar fer una correcció dels 

errors del text que Gabriel Castellà envià al seu concurs. 

Així, amb l’experiència del testimoni A (17) he pogut fixar algunes pautes de correcció per 

ajustar-me a la màxima fidelitat possible a la voluntat de l’autor. Aquestes pautes s’han basat 

en la restauració de paraules i l’adhesió de línies que s’eliminaren en el testimoni A, en la 

modificació d’aquelles paraules que Gabriel Castellà va escriure de forma correcta i el copista 

les va corregir de forma errònia i la correcció d’una llacuna. A més, la resta de l’escriptura, tot i 

ser incorrecta, l’he conservat tal i com era a l’època pre-fabriana. D’altra banda, he especificat 

que les paraules que apareixen en la versió de l’Escon únicament són una proposta dels antics 

editors. 

Amb aquestes conclusions, he vist (18) necessària una edició actualitzada, per ajustar de forma 

més precisa la voluntat de l’autor. Així doncs, he introduït la correcció d’aquests errors del 

testimoni A acabats de mencionar. No obstant això, sóc conscient que és molt probable que la 

meva edició no s’ajustarà màximament a la perfecció, a causa de tots els errors involuntaris 

que pot cometre tot editor. 

També vull afirmar de nou (19) que una edició crítica ajuda a una interpretació objectiva del 

significat del text, perquè, a banda de les fonts exteriors que s’empren per a la correcta edició, 

el propi text, després de fer-ne l’estudi, presenta unes proves de valor històric que poden 

aportar o confirmar hipòtesis o coneixements a l’editor respecte al text. Així, en Records de l’Avi 

s’hagués pogut fer una interpretació del text per justificar algunes de les seves característiques, 

com és ara (A) si el manuscrit era un esborrany que un gran arxiver va voler aconseguir en la 

seva col·lecció o bé si es tracta del text que l’autor envià al concurs; (B) l’estudi dels criteris que 
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va utilitzar el primer editor en l’edició del text; (C) si realment hi va haver una mínima influència 

de l’ortografia de la llengua catalana tot just escrita per Pompeu Fabra; (D) els orígens encara 

més inicials de la cançó que apareix en el monòleg, i com van arribar a l’autor; (E) com va 

arribar la notícia d’un concurs d’obres teatrals a l’autor; (F) per què Gabriel Castellà escriví un 

monòleg amb aquesta temàtica, (G) quines influències rebé – (20) una de les quals he proposat 

com l’eslògan de la revista l’Escon, tal i com apareix a la portada d’aquest treball. No obstant 

això, aquesta conclusió s’hauria de justificar i documentar- (H) i amb quines fonts es basà per 

escriure’l, entre d’altres dades que es poden extreure de l’edició crítica. Això torna a confirmar 

el grau d’ajuda que té l’edició crítica per a l’estudi d’una obra. Així doncs, l’estudi de Records de 

l’Avi, tot i ser un monòleg en un acte únic, encara no ha finalitzat amb aquest treball de recerca.  

 

Finalment, vull dir que el que també m’ha aportat aquest treball ha estat (21) la valoració de la 

recerca en si, i del que es pot arribar a conèixer gràcies a ella. Certament, al principi d’aquest 

treball el que únicament posseïa era un fulletó d’un monòleg premiat, el nom del seu autor i el 

del grup organitzador del concurs. No obstant això, fent recerca en aquets tres únics camps, ha 

volgut aparèixer molt més que demanava d’ésser cercat, després de molts anys –gairebé un 

segle- de romandre arxivat en documents coberts ja de pols i un xic esgrogueïts. 
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