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Eduard Rodeja rodejai d'aviics davant la .sei'a moto BSA,

Cent anys d^Eduard Rodeja^
primer cronista oficial
de Figueres
Josep M. Bernils Mach

i lia diversos fíguerencs que cns
donen extenses i especifiques
n o t i c i e s h i s t o r i q u e s sobre
aquesta pohlació. PoJríem parlar de Serra i Causa, autor de
VAlmanaque de Figiteras l'any
1871, de Baltasar Torras que el 1883 va
publicar el Ilibre NoticicLS hisióricas de Fígiieras
que li va meréixer un premi en el Certamen
Artístic Industrial, de Joan Papel! i Llenas o
de Ramón Noguer i Bosch amb els volums,
respectivanient. Itinerarios fiara i'iages y excursiones por el lemiorio del Am¡nirdcin i Guia de
Figueras y pueblos del Ampurdán que també
foren ^uardonats en el 1888 en el Certamen
Científic Lirerari. Peto Eduard Rodeja i Galter és el primer que ha ostentat el títol de
Cronista Oficial de la Ciutat de Figuetes que
li va atorgar l'Ajuncament de Figueres en sessiü del 16 de desembre de 1960. Cap de tots
els esmentuts ha estat Ilicenciat en histíitia.

Revista de Girona / luiíu. 177 juliol - ;i^iist 1996

Eduard Rodeja i G a l t e r va néixer a
Figueres el 29 d'agost de 1986, a la casa
número 27 de la Pujada del Castell, fill de
Josep Rodeja i Gay, de Figueres, i d'Octavia
Galter, de Llanca. Per part paterna es tracta\'a d'una familia de propietaris de Vilanant
encara que molt arrelada, de temps immemorial, a Figueres. Entre els seus avantpassats hi
havia ramificacions amb els Roma, que
tenien títol de noblesa de sang, i amb els
Gay, nocaris. A les eleccions municipals del
1868 Pavi del nostre cronista, dit també
Eduard Rodeja, va sortir elegir regidor municipal de Figueres peí partir república i posteriorment designar alcalde. Va fer plantar
l'Arbre de la Llibertat, de 40 palms d'al{;ada,
a la plai^a de l'Ajuntamenr amb motiu de
l'obertura de les Corrs Constituents i com a
símbol del finangament de les conquestes de
la Revolució de Serembre del 68 i els regidors d'aquell consistori van aprovar unes pri37 h85]

meres bases peí m a t r i m o n i civil ;i
Figueres. Una noticia curiosa d'aquesr
alcalde és que va presidir l'única sessió
municipal que al llarg de la historia ha
hagut de celebrar-se fora de la Casa de
la Vila i que s'hagué de fer a un despatx
de l'Hospital de Caritat, al cárter Nou,
en estar ocupades les oficines de l'Ajuntament per l'autoritat militar el mes
d'octubre del 1869. Aixo va motivar el
seu cessament d'alcalde.
La casa de la Pujada del Castell fou
construida el 1862 segons projecte de
l'arquitecte municipal Josep Roca i
Bros. La fa^ana hagué d'avangar-se Ileugerament per posar-se en línia oficial,
amb previ pagament de cinc tais de
terreny ocupat. Aquest edifici avui
encara es manté dempeus en [íioít bon
estai i en els seus baixos hi ha establerta
l'oficina de la Caixa Postal del gtup
Argentaría. Per la part posterior la finca
tenia un gtan pati amh un jardf vuitcentista que donava al camí de ronda, avui
dita de mossen Cinto Verdaguer i una
part va ser edificada no fa gaires anys.
Eduard Rodeja va íer els primers
estudis a l'Escola deis Germans Maristes
que hi liavia hagut a principis de segle a
la Rambla, a l'antiga casa deis Vilallonga. Va cutsar el batxillerat a l'lnscitut de
Segon Ensenyament, avui denominat
de Ramón MuntancT. Acabats els estudis
de grau mig va iniciar els universitaris
d'arquicecte a l'Escüla de Belles Arts de
Barcelona, pero quan ja havia acabat el
tetcer curs una malaltia del seu pare el
va obligar a retomar a Figueres a fer-se
carree deis negocis familiars de Vilanant. Posterionnent es va treure el títol
de professor de dibuix a 1'Academia de
Sant Caries de Valencia. A Figueres va
aconseguir una plai;a d'ensenyant de
dibuix a rinstitut de Scgon Ensenyament. juntament amb el seu company
Ramón Reig van publicar Métodos de
dibujo que durant forf a temps fou un llibre de text pels alumnes de batxillerat
de tot Espanya. Personalment també va
fer una serie de dibuixos d'aspectes
urbans molt interessancs de la Figueres
de principis de segle.
Fora d'aquesta activitat d o c e n t
Rodeja tenia cura de les propietats patrimonials, entre les quals sobresortia el
mas de Vilanant, on anava cada tarda
conduint una moto molt antiga de la
marca BSA a la qual tenia una gtan
estima i la cuidava de forma excepcional. El mas és una casa pairal del segle
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D'esquena a dreta, Vicenf Burgas, ]os¿p M. Bemils
i Eduard Rodeja, en el Ir. aniversari de la revista Canigó.
XV amb abundosos hoscos de pi i d'alzina i del qual es feíen explotacions unitaties de carbó i de fusta. El mas era també
el lloc de residencia de tota la íamíUa en
els meses d'estiu.
Es va casar amb Rogetia de las Fieras
Nasatre, filia del general de brigada i
govemador militar del castell de Figueres
en els anys 1924 al 1928. Aquest general
hagué de presentar honors durant la visita que va fer a Figueres el rei Alfons XII!
i en la qual va concedir el títol de Magnífic a lAjuntament.
Durant molts anys va treballar en
silenci en una afició t¡ue li era poc
coneguda. Va consultar habitualment
els llihres de l'arxiu i de les memóries
de la Parroquia de Sant Pere de Figueres i l'arxiu particular de la casa Fages.
El primer va ser cremat en la seva
totalitat peí Comité Antifcixista de
Figuetes el dia 21 de julio! del 1936, al
cap de tres dies d'esciatar la guerra
civil. El de la casa Fages román tancat
amb pany i ciau, per decisió deis hereters, sense possibilitat de consulta.
Les trágiques circumstancies de la
Guerra Civil (1936-39) van restringit i
en alguns moments immobilitzar les
activitats no solament academiques sino
turáis d'Eduard Rodeja. Llavots es va
tancar al despatx de casa seva i a penes
sortia. Era una inactivitat que el cenia
presoner ¡ per guanyar-la necessitava fer
alguna cosa. En el despatx tenia una
gran quantitat de papers i documents
sobre Figueres recolHts amb paciencia
amb el pas deis anys. A l'habitació hi
havia prestatges per tots costats i Ilibres
a cada racó. Tenia una gran biblioteca,
una part de la qual va desaparéixer ja

que durant la guerra civil Tobligaren a
cremar un bon nombre de volums reía'
cionats amb temes religiosos.
Alguns deis centenars de papers
que guardava procedien deis seus avantpassats i els altres els havia copiat en els
esmentats arxius. Ai.xó el va fer concebre la idea d'escriure unes notes histori'
ques sobre Figueres. A través deis fami'
liars consultava Uibtes a la Biblioteca
Popular de Figueres i a la Biblioteca
Central de Barcelona. Alia hi havia la
bibliotecária tiguerenca Lola Carré que
li va oferir tota classe de coMaboracióAcabada la guerra ci\'il va teñir accés a
i'Arxiu de la Corona d'Aragó, on el
director Dr. Martínez Ferrando li va
brindar el maxim ajut. També va consultar l'arxiu municipal i les actes de
l'Ajuntament de Figueres que es conserven de tot el segle passat, on el seu amic
el secretan municipal Onofre Santaló li
va facilitat un despatx. Al final, Eduard
Rodeja es va adonar que disposava
d'una extensa i notable documentació
que va posar en ordre; el producte fou
quatte volums de Figitcnts. Noücias Hi5u'mcas que es van publicar cronologícament: l'any 1942, el Uibre referir al perí'
ode entre els anys 1753 i 1832, amb
200 pagines imprés en La Rápida de
Figueres. Aquest volum corresponia a
i'época de la Guerra de la Independencia en uns anys que p o l í t i c a m e n t
s'exhortaven les gestes d'aquesta conflagració. El Uibre fou un éxit de venda ja
que l'edició va quedar exhaurida en
poques setmanes. Dos anys després es va
publicar el tom comptés entre els anys
1832 i 1900, de 266 pagines, fet a
l'imprenta Montserrat de Figueres.
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L'any 1957 i patrocinat per l'Institut
d'Estudis Enipordiinesos va sortir el
volum deis anys 1387 al 1753, imprcs a
Tipografía Carreras de Girona i, fínalment, en el 1960 rúlcim volum corresponent des de la Prehistoria al 1386, de
184 pagines fer ais tallers d'Arts Grafiques Trayter de Figueres í patrocinar per
l'lnscitur d'Estudis E m p o r d a n e s o s .
Aquest últim havia estat presentar al
Certamen Hisióric-Licerari de l'any
1958, organitzat per aquest instituí i el
jurat li va atorgar el primer premi. Es va
publicar com el volum número dos del
Annals de l'anomenat Institut d'Estudis
Empordanesos.

va acordar atorgar-li el nomenament
honorífic de Cronisra Oficial de Figueres amb motiu de la publicació del quart
i últim volum de Figiíeras Notos Históricos i en consíderació ais mérits contrets
en la investígació histórica de Figueres.
La poeressa figuerenca Montserrat Vayreda diu que tenia ben merescut el títol
de Cronista de la Ciutat, car no parava
de furgar en els arxius de les cases particubrs a les quah tenia fácil accés, a fi d'aplegar tota la ciocmnentocíó que ton lítíl fou
per a doriar vida ah seus ¡libres. L'escriptor
Joan Guillamet també diu que aquest
tito! refl¡me7it a ningú no podia correspondre amb mes propietat que a eli Pocs dies
després d'aquest nomenament el van
Tota aquesta obra de noticies histoinvitar al primer actc oficial que fou el
riques es cracta, mes que d'una historia
d'estar
present a la signatura de diverses
de Figueres, d'una crónica deis fets
Caricaiura de Rodeja, origina! de Felip Vílá. escriptures de compra de finques per
histories. Com va dir en la seva nota
part municipal en el barri del Garrigal,
n e c r o l ó g i c a el c a t e d r a t i c i d o c t o r
que van augmentar les que ja tenia
d'historia Albert Compre: «en Rotíeja és
lau per l'ensenyament gratuu deis joves
l'Ajuntament per tal de sanejar el barri.
i'amor al sen país, méi que la seva prepara- de la població interessats en un ofici.
do prrofessiorial, superada per la seva plena
El mes de mar? de 1954 es va funU n costum h a b i t u a l d'Eduard
dedicada, d motoi" de la seva obra».
dar a Figueres la revista mensual Canigó
Rodeja era havent dinat anar-se'n cada
de carácter literari, cultural i esportiu.
día al Casino Sport, al carrer de MontuEl també professor i escripcor Joan
Rodeja va comentar a col-laborar en
riol, del qual fou president de! 1940 al
Guillamet, el qual fou alumne de Rodéaquesra publicació amb treballs histories
1948. Allá es crobava amb una colla
ja i després col-lega de claustre de l'Instien el mes de maig del mateix any i pard'amics entre els quals hi havia l'escriptut, diu que aquest íi ha\-ia explicat que
cicipava activament, juntament amh
tor Manuel Brunet, l'advocat Bech de
es «pl£in)ii£i Je la manca d'ajut en la seva
Ramón Reig i Manuel Brunet i la resta
C a r e d a , el c a t e d r a t i c Josep Bosch,
lasca, que li costava el seu es/orf i eh diners
de col-laboradors de la revista, en el
l'engínyer Gustavo Cusí i altres on feien
de la seva hutxaca».
una gran tertulia diaria. Durant el períoEn el 1961 va escriure el Lliirre de «café de nit de la redacció» que es feia
de de la seva presidencia en aquesta
Pi^l^ueres que va ser guardonar amb el cada mes. Aqüestes sessions eren molt
i n t e r e s s a n t s i agradables i l'autor
societat va gestionar l'adquisició de
premi P. Maspons i Camarasa en els liced'aquest treball, que hi participava i que
l'immoble, fins llavors emprat amb
raris de Santa Llúcia, que li va ser publillavors era molr jove, recorda que els
carácter de llogaters. Era l'antiga casa
car i'any se^'üent ccmi el volum 334 de la
deixaven cnibadalits.
pairal deis M o n t u r i o ! , en aquells
Biblioteca Selecta. Joan Guillamet diu
moments propietat del pianista Enric
que «és un reciúl de notes sobre esdeverúAmb ocasió del sopar del primer
Monturiol. La cessió de la propietat es
ments que s'cscaigueren dins un peri'nde
aníversari d'aquesta revisra es va planteva signar el 1943 en régim vitalici al
/lisiüiTC dctermhiai i posáis en un ordre ero- jar una curiosa controversia sobre l'oripreu de cent jomáis mensuals de paleta.
nologic ai^nent per a orientado del lector».
gen deis mots etimologics de Peralada i
de Figueres enrre Rodeja, Subias, SolerEduard Rodeja v^ morir el 30 de
Itíualment va publicar una biografía
vicens.
Mares
i
altres
que
van
donar
lloc
maig
de 1963. Tenia tres filis: Eduard,
sobre Gaspar de Portóla, que íou govera
una
rica
aportació
de
posteriors
opiIlicenciat
en Física i Química, Francesa,
nador de la península de California en
nions de diversos erudits, entre els quals
metge i estomatoleg i Guillermina. La
tcmps de la colonirzacíó i aprofítant que
hi havia Pelai Negre Pastell, Joan Corociutar lí ha dedicar el nom d'un carrer.
un deis seus descendents residien a
minas, Felip Mateu, Ferran Garrido,
Figueres, un opuscle sobre el centenari
mtinsenyor Gríera i alrres que van esclade rinstitut Ramón Mimianer i nombroJosep M. Bernils Mach és cronista
rir l'origen del nom.
sos arricies histories ais setmanaris locáis
oficial de Figueres.
Anxpurdán i Vida Parroquial i després al
L'any 1956 es va crear l'Institut
mensual Canigó.
d'Estudis Empordanesos i en fou elegir
Fonts d'investígació:
presiden! l'escultor Frederic Mares í
J u n t a m e n r a m b aquesta tasca
Joan Giiillamt:r. Cose.s t Geni de l'Emporda. Pri;mi
vícepresident Eduard Rodeja que, de fet,
d'investigador Eduard Rixleja va seguir
Cacalonia, 197!. Biblioti?cii Selectü,
va
ser
qui
va
porrar
ror
el
pes
inicial
de
de professor de díbuix i, fins í tot, en els
josep M. Bernils. Revústa Cañifla, juny Je 1954.
l'entirat a la llunyana residencia de
prímers anys de la postguerra, impartía
Qira a Cara, cntruvista amli EdiinrJ Rodeja.
Mares
a Barcelona.
Mont.serr.u Vavreiia. FÍJ^UCTCS. Art 3, 197S.
classes de matematiques. Albora fou
Allieri Compce. Necrolójjiai. Annals Instituí
nomenat director de l'Escola d'Arts i
El 16 de desembre de 1960 l'Ajund'Estui.lis Empordanesos, 1963.
Oficis, institució fundada el 1933 peí
tamenr de Figueres, presidir en aquella
Actes municipals.
benefactor figuerenc Joan Clerc i Nicoépoca per l'alcalde Ramón Guardiola,
Testimoni delfiUFranctsc Rodt^ja.
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