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En aquesta tribuna oberta que és Vademècum hi publico, per gentilesa de Maria Toldrà, 
l’edició digital d’un manuscrit històric, adquirit fa poc, per qui avui signa aquesta nota. 
Un particular de Girona se’n va despendre a un preu raonable i vam aprofitar 
l’avinentesa per fer-nos-el nostre. Sense poder-ho provar amb tota certesa, ben segur 
que l’original havia pertangut a Joaquim Botet i Sisó (Girona, 1846-1917), arqueòleg, 
numismata i historiador. Els seus papers es van dispersar a Girona, fa una trentena 
d’anys, per una venda capriciosa. Una part d’aquests foren adquirits per l’anterior pro-
pietari d’aquest document. Més que estudiar-lo a fons, el meu desig és que aquest catà-
leg en accés obert, sense restriccions ni permisos administratius, aquest lligall, pugui ser 
consultat i estudiat per historiadors d’una i altra banda de la ratlla.  

Es tracta d’un quadern de 16 folis de mides: 210 x 295 mm. La conservació és ir-
regular. Aquests 16 folis cosits, repartits en unitats de 6 + 4 + 4 + 2, formaven part d’un 
dossier més extens, avui perdut. Abans i després d’aquestes dates van arribar a Girona 
nous refugiats. Intercalada en el text, hi ha alguna nota de l’any 1791. El document, que 
només recull entrades del mes d’agost, setembre i alguns a l’octubre de 1792, té també 
un valor afegit perquè permet fer estudis d’onomàstica, de toponímia, de jerarquies 

                                                
1 Enviat el 17 de setembre del 2020. Publicat a Vademècum <https://mariatoldra.com/> el 22 de 

novembre del 2020. 
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eclesiàstiques. Hi ha noms i cognoms, topònims castellanitzats per l’escrivent del 
bisbat.  

El plec va cosit, sense encobertar. S’ha foliat a llapis, posteriorment. Algunes pà-
gines mostren a contrallum una marca d’aigua que no he sabut identificar. El títol del 
plec és: Catálogo de los presbýteros franceses, que con motivo de las revoluciones 
ocurridas en aquel reyno desde el año 1789, hasta el presente de 1792, se refugiaron en 
este Obispado de Gerona, por los años 1791 y 1792, y que son los siguientes [...].2 Sen-
se arribar-los a contar un a un, a la fi de la relació manuscrita, en una altra lletra, llegim: 
«Total expatriados 546» (f. 16r). És a dir, que entre 1791-1792 es van refugiar al bisbat 
de Girona aquest nombre de clergues i religiosos. A Girona ciutat, potser una cinquan-
tena. La lletra és prou curosa i regular. En aquesta llista hi trobem capellans, beneficiats, 
canonges, rectors, vicaris, xantres, pabordes, teòlegs de la Universitat perpinyanenca, un 
organista, monjos benedictins, mercedaris, dominics, mínims, un militar, un desertor, 
etc. S’observen, però, a l’interlineat d’algunes pàgines, noves inscripcions de persones, 
afegides amb una lletra més menuda, potser per manca d’espai. El document segueix 
una mena d’ordre alfabètic per noms de pila i no per cognoms. 

 
 

UNA MICA D’HISTÒRIA 
 

Cal assenyalar encara la importància de l’any 1789 per a la història d’Europa, amb 
l’esfondrament de l’Antic Règim a França? La Revolució va coincidir en el temps 
amb el regnat de Carles IV (1788-1808). Llavors a Girona hi manava el bisbe navarrès 
Juan A. Ramírez de Arellano (1798-1810). Durant l’ocupació napoleònica va cooperar 
amb el nou govern i va publicar diverses pastorals recomanant als seus feligresos 
l’acceptació de l’ocupant. Poc després del període revolucionari, començava un altre 
episodi que també va afectar considerablement les comarques gironines: la Guerra Gran 
(1793-1795). 

Més de 7.000 eclesiàstics i religiosos de diversos ordes monacals que durant la 
Revolució francesa no van voler jurar la constitució civil del clergat van entrar a la Pe-
nínsula pel País Basc, Navarra i Catalunya, entre els quals hi havia dinou bisbes. Això 
sense comptar els que van anar a Portugal i a altres països d’Europa: Anglaterra, Itàlia, 
Alemanya, Portugal, etc. 

                                                
2 El Catálogo de los presbýteros franceses [...] es pot consultar en versió digital a: 

<https://mariatoldra.files.wordpress.com/2020/11/catalogopresbiterosfranceses17911792.pdf>. 
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El juliol de 1790 la constitució civil fou votada per l’Assemblea francesa. Els go-
vernants espanyols temien que molts d’aquests il·lustres refugiats encomanessin al po-
ble les idees revolucionàries. També eren un termòmetre per mesurar un cert grau 
d’afrancesament de certes classes dirigents. Una reial cèdula de 2 de novembre de 1792 
va ordenar repartir-los per diòcesis, internar-los en convents, parròquies o rectories. 
Aviat van sorgir problemes econòmics derivats del cost de la seva manutenció en-
tre nosaltres. La pau de Basilea (1795), que va deixar sense efecte el conflicte bèl·lic 
entre França i el regne d’Espanya, no fou motiu d’expulsió d’aquests religiosos. Molts 
no van tornar a França fins al 1801, quan Napoleó i Pius VII van signar un concordat. 
D’altres visqueren entre nosaltres fins a la vigília de la guerra del Francès perquè no van 
acceptar la normativa concordatària. 

El 26 d’agost de 1792, l’Assemblea legislativa francesa votava a París el decret 
contra els eclesiàstics que el gener de 1791 havien refusat el jurament constitucional. 
Cas que no es retractessin, tenien quinze dies per deixar França. En cas contrari podien 
ser deportats a la Guaiana francesa. 25.000 o 30.000 capellans el van jurar; 60.000 o 
70.000 van refusar-lo; uns 40.000 s’exiliaren en diversos països d’Europa. 

Aquest document només recull noms, cognoms, procedència i destí de clergues i 
frares, però la immigració fou molt més important en personal civil. Ho explicava així 
Ferran Soldevila a la seva Història de Catalunya:3 

 
L’emigració havia començat l’agost. Cada esdeveniment trasbalsador de l’Estat veí [...] la 
constitució civil del clericat, el 10 d’agost, l’expulsió de sacerdots refractaris (1792), en-
viava noves onades de fugitius a Catalunya: hobereaux i gentils-homes camperols, nobles 
de Gascunya i de Llenguadoc i després de tot França, oficials i soldats desertors, sacer-
dots i bisbes, magistrats i burgesos notables, la corrua, finalment dels complicats en les 
temptatives contrarevolucionàries. Molts arriben amb llurs famílies. S’estableixen a les 
comarques frontereres, s’estenen després per tot Catalunya, especialment per la costa, de 
Roses a Barcelona, de Barcelona a Tortosa. [...] A Girona, segons un testimoni revolucio-
nari, «hi havia emigrats fins per les teulades i eren més facciosos i conspiradors que en-
lloc de Catalunya». [...] En una sola vila com La Bisbal viuen personatges o famílies tan 
brillants com els Montalembert, com els Laborie, comtes de Xampanya, com els comtes 
de Bertier, els Dubarri, els Boyer, els Calprade. Entre els expulsats eclesiàstics hi ha a Ca-
talunya l’arquebisbe d’Auch la Tour-du-Pin Montauban, el bisbe de Tarbes, el de Rieux, 
el de Lavaur, el de Comenges, el de Leictoure, el d’Alet, el de Saint-Omer. [...] Imaginem 
la influència que el contacte amb aquests milers d’emigrats, escampats arreu de Catalu-

                                                
3 Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona: Editorial Alpha, 1963, p. 1238-1240. 
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nya, hagué d’exercir en el nostre poble. [...] Al costat d’aquesta influència social, més for-
ta encara, es desenrotlla la influència política. Els catalans assisteixen a la tragèdia dels 
emigrats, palpen els efectes de la Revolució o s’exalten amb les relacions verídiques o de-
formades dels fugitius. L’arribada dels bisbes expulsats produeix arreu escenes d’emoció, 
que, com deia el prelat de Tarbes, donaven a llur camí un aire de triomf. «El ressò de les 
nostres malaurances» afegia, «propagat per Catalunya, atreia al nostre pas un poble nom-
brós, que venia àdhuc dels indrets més allunyats de la nostra ruta; ens seguia llançant crits 
d’alegria, demanant la nostra benedicció i oferint-nos els seus vots per la fi dels mals de 
l’Església i per la nostra prompta tornada a la nostra pàtria... Es feien un plaer de proveir 
als nostres allotjaments; ens oferien refrescos, fins i tot, de vegades, malgrat les nostres 
instàncies, érem descarregats de tota despesa».  

 
Una de les preguntes a fer és quina fou la veritable influència a Catalunya 

d’aquests centenars d’immigrants, ben preparats, cultes, la majoria provinents de Pro-
vença, Llenguadoc i Rosselló, que arribaven amb unes condicions físiques i materials 
pèssimes. Molts d’aquests homes d’Església, a més del francès i el llatí, coneixien 
l’occità, el català i el castellà. Com que eren francesos de nació, sembla que per recels 
que venien d’antic no foren gaire ben rebuts ni per les autoritats ni tampoc pel poble ras. 
Hom en desconfiava. El seu gran nombre podia arribar a contaminar el clero català i 
espanyol, el poble més ben preparat. D’aquí que se’ls obligués a viure en parròquies 
petites, allunyades dels centres de decisió on hi haguessin seminaris i escoles. L’any 
1792 Pedro Pablo Abarca, conde de Aranda, va publicar una cèdula reial on demanava 
extremar les mesures de seguretat contra aquest col·lectiu. L’Antic Règim era immobi-
lista i això explicaria algunes reaccions del clergat i del poble durant la Guerra Gran i 
més tard en la guerra del Francès. La monarquia espanyola, llevat del període il·lustrat, 
no donava gairebé cap valor a l’escolarització; això només feia que es reproduïssin les 
condicions socials i els clixés culturals de cada moment.  

Si ens fixem on eren enviats els clergues refugiats, ens adonem que la majoria ho 
eren a pobles petits, que a la fi del segle XVIII resultaven prou insignificants: Aiguaviva, 
Agullana, Amer, Arenys, Avinyonet, Baget, Bordils, Cadaqués, Capmany, Cassà de la 
Selva, Llers, Malgrat, Massanet de Cabrenys, Palau Savardera, Pedret i Marzà, Setca-
ses, Tortellà, Vilafant, Vilatenim, etc. Els monjos, de diversos ordes, eren enviats al 
monestir de Sant Feliu de Guíxols, a Camprodon. Al f. 14v llegim que Pedro Carrero, 
rector de Sant Esteve d’Elna (dia 2 d’octubre), i Pedro Privat, cura de Salan (dia 16 de 
maig), foren enviats al monestir de Sant Pere de Roda. Trobem també en aquest catàleg 
clergues que no tenen una destinació encara fixada. Desconec fins a quin punt aquest 
personal podia anar d’una parròquia a l’altra, sortir dels límits del bisbat de Girona. 
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Rafael d’Amat, el baró de Maldà, va deixar escrit en el seus dietaris: «se’ls exa-
mina amb tota escrupolositat perquè no sembrin en aquest regne catòlic ni en aquesta 
província cap sedició i alteració en la santa doctrina».4 A voltes també hi havia proble-
mes de convivència amb la gent del lloc. D’altra banda, què hi feien tot el dia ociosos, 
aixoplugats en cases parroquials de pobles i ciutats? Alguns, per guanyar-se les garro-
fes, es van veure obligats a treballar en feines mecàniques i en condicions penoses, feien 
de preceptors en domicilis particulars. Que vinguessin entre nosaltres, era un indicatiu 
que a França passava quelcom d’important. No tothom tenia, però, informació de prime-
ra mà dels fets ocorreguts un centenar de quilòmetres enllà. Els bisbes no els deixaven 
predicar, i es vigilava de què parlaven. Alguns, com el de Girona, els criticaven perquè 
havien deixat les seves parròquies sense pastor. Es defensaren amb la publicació 
d’aquest fullet que no hem pogut consultar: Réponse aux reproches que l’on fait au 
clergé de France pour avoir quitté ce royaume, pendant le temps de l’horrible persecu-
tion qui l’agite. La majoria dels clergues opinaven que el seu sacrifici havia estat ben 
inútil. 

 
 

ALGUNS EMIGRATS ROSSELLONESOS IL·LUSTRES 
 

En el Diccionari de la Literatura Catalana5 hi podeu llegir biografies d’alguns 
d’aquests clergues rossellonesos o familiars seus que van venir a Catalunya i que surten 
consignats en aquesta relació. Les entrades foren redactades per Jordi Carbonell. 
L’historiador i publicista Nicolau d’Olwer defensava que la seva estada entre nosaltres 
havia estat beneficiosa en el primer ressorgiment cultural iniciat al Principat durant la 
primera meitat del segle XIX. Pere Marcé i Sentaló, prevere rector de la parroquial es-
glésia de Sant Marti de Cornellà de la Ribera, bisbat d’Elna, publicà Los Set Salms peni-
tencials en versos catalans segons lo sentit literal ([Barcelona]: per la Compañia de 
Jordi Roca y Gaspar, 1806). Alguns membres de la família Balanda, per exemple, havi-
en col·laborat amb l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Per contra, la marxa del 
Rosselló d’homes destacats de les famílies Balanda, Banyuls, d’Antoni Molas (Oleta, 
segona meitat del segle XVIII), que formaven part del cercle d’escriptors neoclàssics ros-
sellonesos que treballaven amb l’impressor, mestre i editor Guillem Agel i Barrière (Tu-

                                                
4 Vegeu el treball d’Enric MOREU-REY, «L’afrancesament d`un dietarista antifrancès: Rafael 

d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà», Anuario de Filología, 9 (1983), p. 301-328. 
5 Diccionari de la Literatura Catalana, Barcelona: Edicions 62, 1979. 



PEP VILA 

 6 

ïr, 1753-1832), va suposar la desaparició d’aquest grup cultural que amb el seu teatre, 
les traduccions, havien fet donar un tomb a la literatura rossellonesa en la nostra llen-
gua, abans de la Revolució francesa. No tots, però, d’aquest grup que emigraren i mori-
ren al sud van restar al bisbat de Girona. 

Així, llegim en aquest catàleg: 
 
F. 1r: Dia 18 de setembre. Entrada d’Antoni Molas, cura de «Palaudas» (sic). Sa-
bem que aquest emigrant ja no va tornar al Rosselló. Molas va recrear el penedi-
ment de sant Pere en un soliloqui intitulat Sant Pere deplora son pecat, un monò-
leg solemne en dotze cants. 
 
F. 9r: Dia 8 de setembre. Entrada de «Juan Bautista Bañuls de Monferrer», ca-
nonge de la Catedral d’Elna. Destinació: Tossa. Aquest Joan Baptista havia estat 
sotsdiaca de Joncet, poblet al costat de Serdinyà. N’havia comprat el delme fins 
que la revolució de 1791 el va abolir. Un Antoni de Banyuls i de Forcada (Perpi-
nyà, ? – Barcelona, 1795?) era l’escriptor neoclàssic anomenat abbé de Montfer-
rer, canonge d’Elna, rector de la Universitat de Perpinyà, prior de Cornellà de 
Conflent (1767). 
 
F. 11r: Dia 26 de setembre. Entrada de Josep Balanda («Joseph de Balanda»), sa-
gristà major de la catedral d’Elna. Destinació: Olot. Un Josep Balanda i Sicart 
(Perpinyà, 1721-1787) fou jurisconsult, professor i dramaturg. Podria ser aquest, 
però Jordi Carbonell el dona ja com a difunt en aquesta època en l’entrada del 
Diccionari de Literatura Catalana. 
 
F. 11r: Dia 28 de setembre. Entrada de «Juan Balanda», canonge de la col·legiata 
de la Real de Perpinyà. Destinació: Figueres. Balanda fou capellà, sagristà d’Elna, 
professor de Dret canònic a la Universitat de Perpinyà. 
 
En els llibres de Jean Capeille (Dictionnaire de biographies roussillonnaises) i de 

Philippe de Lazerme (Noblesa catalana: cavallers i burgesos honrats de Rosselló i 
Cerdanya), ben segur que hi trobaríem dades sobre molts d’aquests clergues rossellone-
sos emigrats que pertanyien a velles famílies ennoblides del Rosselló. 
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EL CAS DE L’ABBÉ MILLET 
 
L’abbé Antoni Millet, beneficiat de la comunitat eclesiàstica de Cotlliure, va patir deu 
anys d’exili que el van portar a peregrinar per Barcelona, València, Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) i Madrid. Va retornar uns dies a Cotlliure l’any 1794. Després fugí altra 
volta a Barcelona fins a la signatura del Concordat. L’any 1802 fou nomenat vicari i 
després capellà del poble des del 1810 fins al 1835. Pels volts de 1805 Millet va escriu-
re, en català, un petit quadern amb notes personals on va deixar constància de les seves 
peripècies a l’exili. El text fou publicat per Eugeni Cortade l’any 1961.6 Llegim-ne un 
fragment: 
 

Lo clero y los bons catòlics patiren la major persecució; per realisar llur instint los mal-
vats de la assemblea demanaren un jurament que fou condemnat tant per los senyors bis-
bes com per lo summo Pontífice. De 143 bisbes o arquebisbes, 4 solamen adoptaren las 
màximas de la assemblea y tots que foren resistents foren desterrats de la Francia. 

Lo il·lustríssim senyor Antoni de Liris Despenxes (sic) [Antoine-Felix de Leyris 
d’Esponchez], bisbe d’Elna, marxà de París ab el senyor Abat Mauri, nunc Cardenal, y lo 
pàrroco de sant Pau de Fenollet interes[s]at en la silla d’Elna, lo qual per formar lo seu 
consell fou tingut de préndrer frares apòstatas; y molt pochs capellans en tems que dit 
bisbe intrús, anomenat Devile, estigué en Rosselló, pochs foren los pàrrocos que le reco-
negueren. Envià a totas parts una circular per llegir-la en la missa major. Jo me refusí a 
llegir-la, havent-me-la presentat lo senyor Comas, procurador de la comuna, a la ausència 
del senyor Joan-Baptista Sitgé, prior de esta Iglesia. 

Comensaren a las oras los majors traballs, fins que foren remplasats per capellans 
constitucionals, los quals arrivaren en esta lo 13 juny 1792. Me resolguí a las oras de es-
capar-me ab un altre sacerdot nomenat lo reverent Frere, després de haver-nos prohibit to-
ta funció eclesiàstica. Y lo dia 8 de juliol 1792, accompagnats de 5 personas, marxarem 
en España, passant per la montaña de la Massana; arrivarem 89 a Figueras lo mateix dia; 
lo dia següent anàrem a Girona, demanaren los «exeat» al señor Vicari General Denon-
tells que residia en eixa ciutat; lo qual nos feu despatxat per lo reverent Alexis Deler, be-
neficiat de Coplliure y ja emigran, lo qual serví de secretari per lo dit il·lustre Denontells, 
canonge, archidiacre y vicari general del Bisbat de Elna. Així despatxats, marcharem per 
Barcelona, ahon nos detenguerem deu dias en casa lo señor Salvador [...]. 

 

                                                
6 Eugeni CORTADE, «L’exil de l’abbé Millet en Espagne [1792-1802]», CERCA, 11 (Perpinyà, 

1961), p. 87-91. 
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Catálogo de los presbýteros franceses, que con motivo de las revoluciones ocurridas en aquel reyno des-
de el año 1789 [...] se refugiaron en este Obispado de Gerona, por los años 1791 y 1792, f. 1r  

(Girona, ms. de col·lecció privada) 


