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Ramón Bordas i Estragues, 
un dramaturg de Castelló 
en el temps de la Renaixen^a 
Esteve Ripoll 
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El 18 de marg de 1983 la Comissió 

Municipal Permanent de l'Ajuntannent de 

Castelló va acordar que la biblioteca 

municipal que es volia crear portes el nom 

de Ramón Bordas i Estragues. Uns meses 

abans s'havia signat el protocol corres-

ponent en forma de conveni amb el 

consellerde la Generalitat, i totfeia pensar 

que aquesta població de l'AIt Empordá 

comptaria ben avlatamb l'esmentatespai 

cultural. Pero el resultat de les eleccions 

municipals de 1983 i la possibilitat que 

Castelló pogués disposar de tota la 

documentado microfilmada de l'Arxiu del 

Comtat d'Empúries van obligar a dissenyar-

ho tot de cap i de nou. Com a 

conseqüéncia, van haver de passar quinze 

anys abans que Xavier Sanllehí pogués 

inaugurar finalment la biblioteca el 2 de 

febrerde 1998. Ara, és mes imprescindibie 

que mai explicar qui va ser Ramón Bordas. 
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Estigué a Taltura de qualsevol deis seus 
contemporaniSr peí gran coneixement que 

tenia del públic i deis múltiples trucs teatrals. 

Elsprimerspassos 

Ramón Bordas i Estragues va néixer a 
Castelló d 'Empúries el dia ][) de 
novembre de 1837, en un petic cárter 
que va de la plaga de les Monges a la 
pla<;a de la Llana i que avui porta pre-
cisamenc el seu nom, en una casa del 
cantó de Uevant que de sempre la nos
tra gent n'ha dit »a can Bordas». 

L'escola primaria la va fer a Casteüó, 
i la segona ensenyanga a Tlnstitut de 
Figiieres. De ben jove es relaciona amb 
el món literari de Figiieres i collabora 
publicanc poesies en els diaris d'aquella 
poblado, Després de cursar el batxillerat 
va completar el seus estudis a la Univer-
sitat de Barcelona, on va obtenir la üi~ 
cenciatura en filoso6a i lletres. Un cop 
acabats els estudis, es va dedicar a 
l'ensenyament cotn a professor, sobretot 
en escoles privades com Lo Peninsular i 
la de Don Francisco Fresas, Les assigna-
tures que va impartir preferentnient van 
és,ser la retorica, el Datí i les hunianitats. 

L'any 1B72 es va desplatear a les 
Balears, on participa en unes proves de 
selecció per accedir a la plaga de pro
fessor de llatí i retórica. Un cop reco-
neguts els seus iiiérits, se li adjudica 
plaga a l'Institut d'Eivissa. Resta aEí set 
anys, durant els quals va contraure 
niatrimoni amb Trinitat de la Cuesta i 
Falau, natural de l'iUa. D'aquest enlla? 
nasqueren tres filis: Josep. Mana deis 
Angels i María Dolors. 

Hem de remarcar que el sea fiU, 
Josep Bordas de la Cuesta, va ser un 
destacat polític i exercí un paper 
iniportant en la política local de Casce-
Uó durant les décades del 1920 i 1930. 

Retom a Catalunya 

Finalit2ada la seva estada a les Balears, 
torna a Barcelona el 1879. El seu 
retorn a la capital catalana fou luolt 
celebrat per tot el món literari, sobre
tot en Tentorn teatral. Es molt proba

ble que el motiu principal de deixar 
Eivissa fossin, precisamenc, les reitera-
des estrenes de les seves obres al teatre 
Romea, de Barcelona. De ben segur 
el nostre personatge sentia massa lluny 
Téxit de les representacions. La prova 
és que, a partir de la seva incorporado 
al món literari barceloní, la seva tasca 
com a meritori i rellevant autor teatral 
el va absorbir quasi per complet. 

Hem d'assenyalar que molt abans 
de desplagar-se a Eivissa ja bavia estre-
nat al Romea -acabat d'inaugurar, el 3 
d'octubre de 1857, amb Ui osa hinucí], 
obra de Frederic Soler Piíami-. i cal dir 
que amb un destacat exit, quacre obres 
de teatre: Les DÍICS Nohlaes (7 de 
desembre de 1867), Un íTijrcx'íi/ de Iwiss 
(1868), Coics del dio (1868) i UJlor de 
la niuiiuwya (1871). La primera tou 
dedicada ais seus progenitor? Josep i 
Lluísa, amb la íMusió de compartir 
amb ells la Joia de l'estrena. La quarta, 
Lajlor de h miinlíinyú, obra de coscums 
catalans, fou un cxitas, tant, que es va 
representar arreu de Catalunya i es va 
passejar triomfalmeni per tots els esce-
naris. Les alires dues son obres de les 
qualificades com a bilingües, conegu-
des aixi perqué durant un temps -arran 
d'un decret publicat al butUetí oficial 
del 29 de gener de 1857 i signat peí 
governador de Barcelona Cayetano 
Bonafós, seguint una ordre del minis
tre de la Governació— s'obligava els 
autoni a incorporar-hi algtm actor par-
lant en casteUa. 

En la seva primera estada a Barcelo
na, Ramón Bordas i Estregués va parri-
cipar amb el seu talent i entusiasme en 
el desenvolupamenl del teatre cátala, 
juntament amb una serie d'autors de 
répoca que no podem deixar d'esmen-
tar. E] que liderava tota la colla era en 
Federic Soler Pitariíi. Al seu entom bi 
bavia un estol d'autors que, amb un 
teatre molt mes modernitzat del que 
s'acostumava a fer llavors, varen donar 
un inipuls decisiu a la Renaixenga cata

lana en rámbit teatral, tant amb la Uen-
gua com amb les seves obres históri-
ques. Es tracta de gent com Josep Martí 
i Folguera, el figuerenc Damas Calvet, 
Francesc Pelai Briz, Francesc Ubach i 
Vinyeta o Manuel Ribot i Serra, entre 
altres, anomenats histórícament "els 
fonfenohers». 

Les millors obres 

Com a autor teatral. Bordas contribuí a 
la consagració del teatre cátala amb un 
seguit d'obres que varen despertar 
l'interés general. En niencionarem a 
continuado les que consideren! mes 
interessants: Un homcpolític {\H^2), que 
produí una enorme impressió en el 
públic de répoca, per Toriginalitat i 
valentía en el tema que tractava; Polífka 
i honra (18H3), que plantejava rexigén-
cía de preservar l'etica i l'honestedat en 
les persones que es dediquen a la vida 
política; Lii Comif d'Empúries, una obra 
histórica situada en l'epoca medieval 
que fonna part del teatre d'exaltació 
patriótica catalana; Set de Justicia (1888), 
on reincidí en els temes de la pérdua de 
valors socíals i del desíg de Iluitar per 
una societat mes justa; Lti pagesa d'lbisa 
(1887), drama rural en una masía del 
teríne de Sant Jordí, obra dedicada a 
Joaquím de la Cuesta, el seu sogre; La 
fifíí de Den (1872), relat que té lloc en 
una horta prop de Castelló; Diui 
Mallorca (1881), en que l'acció es 
desenvolupa a Binissaleni, poblé de 
Tilla de Mallorca; i L'curredairc. 

A l'estrena d'aquesta darrera obra, 
el Diayio de Barcelona va constatar: 
('Obtuvo un merecido éxito a la habi
lidad y soltura de la trama, reúne la 
comedía cualidades notables de len
guaje, así por la naturalidad y cultura 
como por su movimiento y chiste en 
el diálogo. Su autor obtuvo los bono-
res del pacto escénico». 

Altres obres estrenades de Tautor 
son Mon de mones, obra d'un sol acte 
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Fragment del discurs de Ramón Bordas i Estragues 
com a presiden! del Certamen Literari de Girona de 1889 

..,No espereu de mi un discurs pura y exclusivament literari... 
Una qüestió politica-social, de molta trascendencia pera riostra 
estimada Catalunya... m'obliga a entrar avuy en un altre ordre 
d'ideas que crech mólt del cas exposara ia vostra considerado. 

No estranyeu, donchs, qu'en cátala os parli; perqué, si be la 
lienga oficial de Tassociació no es pas la catalana, com jo pensó 
que deuria serla, es, n'obstant, per son origen, essencialment 
catalana la festa que celebrem; catalans sóu la gran majoria deis 
que componéu aquest ilustrat concurs, y cátala es nostre 
llengatge, mes encar que lo articulat lo mental, puig que 
d'aquest nos seivim pera dar, al acte de concebirlos, fornia ais 
nostres pensaments, fins cuan per gust o per deber los 
manifestém, parlant o escribint en cualsevol altra lienga que per 
afieló o per necessitat haguem aprés; no habent'hi lienga millor, 
pera qui de son naixement no renéguia, que la lienga en que 
parlaren sos avis, la en que parlan sos pares y sos germans, la en 
que sempre déuhen parlarsosfilis; la lienga de la patria! 

Sentatalxo, segur de que aixisho penseu y iiosentiu, entro 
en l'obgecte de mon discurs. 

-No es prou, se dirian individual y colectivament los primers 
pobladors de la mare térra, al constituirs en societat, que 
tinguém una lley grabada en nostre cor, per la qual haguem de 
regirnos, per mes qu'ella nos ensenya clarament lo que debém 
fer sempre y lo que no podem fer may: es, á mes, necessari 
imposamos una lley que vinga a fer respectar ios drets de cada 
un,- y aixis ho feren; mes hem de créurer que aquella lley pera 
teñir la deguda forsa, no podia menys que ser dictada, com 
segurament ho fou, en harmonía ab los usos, costums y 
necessitats d'aquella societat primitiva. 

Cresqué la rassa humana, s'escamparen las familias, 
s'estengueren los pobles, se barrejaren los llengatges se 
formaren nacionalitats distintas, y d'aqueixas diferentes 
comunitats d'ideas, de sentiments y d'interessos surgí 
necessariament lo nom de patria. 

Segons lo distintiu carácter deis habitants d'un país, 
degut per una part a la influencia del clima y per altra a la 
educació, rebuda, déu lo llegisiador fer lo codich per lo qual 
aquellshan de regirse.,, 

Catalunya, regida y gobernada en altre temps persi mateixa, 
tingué sos comtes soberans, tingué sos concellers, y si sostingué 
terribles guen'as, fou sempre per la defensa de sos drets o per sa 
natural independencia, amenassada per Invassor estranger. 
Sucumbí en la guerra de succesió, baix lo poder de Felip V. perdé 
sas franquicias Catalunya per la forsa de son conqueridor, 
vegent lo Ilibre de sos furs cremat per la ma del butxí en mitj de la 
plassa de SantJaume de Barcelona y las respectables grama lias 
de sos concellers posadas per escarní ais porters de la casa: 
mes aqueix mateix Felip V, si bé li va imposar las lleys de guerra, 
com á poblé vensut, no s'atrevi a donarli novas lleys civils per las 
quals degués diferentment de regirse la familia catalana. 

S'entronisá y arrelá la dinastía borbónica á Espanya y fóu 
respectada.,. Los senyors de Madrit, encara de tant en tant nos 
donan baix la forma d'una lley una nova coltellada, com si obehís 
al impuls d'aquell antich ressentiment 

No fa pas tants anys, lo gobern de D. Uuis González-Bravo vá 
publicar un decret per lo qual se prohibía escriurer exclusivament 
en cátala. Recordé-ho. 

Aquell decret vá perdrer ben aviat tota sa forsa al fomnarse 
una creuhada d'autorsdramátichs catalans que compongueren 
sas obras, fént recáurer l'antipatía del púlich en un personatge 
que no era cátala.,. 

De llavors ensá, ha sigut Catalunya mes o menys atesa y 
considerada por los gobemants de Madrit; mes no han deixat 
per aixD de guardar com si diguéssem estutxadas sas ideas 
pera sempre que los ha semblat ocaslo oportuna donarlas 
com á lley, hi haya ó no hagutforta y formal protesta de part 
n ostra. 

Miréu, sino, los tractats de comers á quinas provincias 
d'Espanya causan mes dany que á las provincias catalanas.,. 
Sufrim y traballem, diem n'obstant nosaltres, pus no queda 
altre remey, fins igualarnos a las altres nacions que, 
favorescudas per semblants tractats, nos fan tan funesta 
competencia, minbantnostrariquesa... 

Mes no pó't cantar victoria: li faltaba encara un altre colp 
mes terrible y contundent que ¡a desconcertés, destruint sa 
contitució, interna, son social organisme, son essencial modo 
de ser. Fa poch mes de mitj any que los gobernants de la 
Nació, compongueren un nou códich civil, pe'l qual no 
solament se'ns obligaba a ser ants que tot espanyols, sino 
que fins se'ns venia a privar d'un modo indirecte de dirnos 
catalans, com si volguessen esborrar per complet y pera 
sempre del cor de nostres filis l'amoránostra térra, 

L'article 15 d'aqueixa lley, tal y com lo dictaren, destruía 
nostra llegislacio, desfeya losfonamenísde la casa payral, 
trencaba la comunitat d'intereresos entre marit y muller, 
descomponía la familia, tiraba pe'l llot l'autoritat paterna, 
mataba, enterraba y extingia la societat catalana. 

Una nació pot regirse, encara que estiga composta de 
diferents paisos, agregats per tractats ó per conquesta, per unas 
mateixas lleys políticas; pero voler fóndrer en una sola las 
diferentas lleys civils, per las quals, de temps inmemorial, ve 
regintse cada una de las provincias que la componen, es donar 
lloch á que s'establescan rivalitats, que s'entáuli una Iluyta de 
rencors entre ellas y que d'aqueixa Iluyta encamissada vinga la 
natural é indispensable disgregació, y de la disgregado de las 
parts, la descomposicio y la mort del congunt. 

Voler cambiar lo carácter y lo modo de ser de un país, de una 
manera repentina y brusca, es tant com somniar un Impossible... 
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Elegit president del Certamen 
de i'Associadó Literaria, va 
pronunciar un vibrant discurs en 
defensa de la Catalunya. 

Recull de deu obres 
dramátiques 

de Ramón Bordas 
(1889). 

q u e té ]]oc en un p o b l e t d t l Baix 

Empordá; Lo nioiineití coiilitmo (1882), 

comedia en tres actes i escrita en vers; 

La Uei de l'cmbut (1882), comedia en 

U]i acte i en vers; Lo deshcretat (1895), 

drama en Ires actos i en prosa dedicac a 

l'accriu Adela Clenie t i te , Tacció del 

qual transcorre a Girona; Llwn del cc\ 

(1895), drama en tres actes i en vers. 

d e d i c a t a l ' ap laudic ac to r d r a m á t i c 

Francesc Javier G o d o ; Aii'os y crciaiis 

(1888), drama en tres actes i en vers; i, 

finaJnient, Casicll de fanc i CÍV\V<:UÍC\K\Í'S. 

Les seves primeres obres van acón-

seguir mes éxic que les daiTeres. T a m -

poc va produir en quantitat extraor

dinaria, com alguiis deis seus conten i -

poranis, pero estigué a l'altura de qual -

sevol d'ells pe r la facilitat a m b q u e 

concebia les obres i peí gran coneixe-

ment que deniostrava teñir del públic 

i deh múltiples trucs teatrals. 

Es evident q u e amb el reguitzell 

d 'obres enumerades queda suficient-

m e n t consagrada la personal i ta t del 

nostre autor. Tota la seva prodúcelo 

teatral es va publicar. T a m b é edita un 

íilbunr espléndid q u e recull deu obres, 

l 'any 1889, i un Ilibre de poesies, el 

1891. A mes, va coMaborar a la Revis

to áí' Giiona, on el n ia te ix 1H91 li 

publicaren h poesía Li harrallada. 

La Bib l io t eca P o p u l a r d ' A u t o r s 

Cata lans ded ica a R a m ó n Bordas i 

Estragues el quadern número 154, que 

Jnclou una breu biografía i la seva obra 

Mon de tnotm. 

Unhomeestimat 

Els anys 1886-1889 Bordas fou p ro -

fessor en el coMegi de Sant Narcis de 

Girona, fundar el 1873. U n seu exa-

lumne el descriu així: "La seva figura 

no la podrem oblidar mai mes, cami-

nava molt lentament i sempre absent i 

pensatiu; pe r l'ivern anava excessiva-

n i e n t abr igar a m b niol tes peces d e 

roba i no deixava mai. com era cos-

t u m aqne l l t e m p s , T i n d i s p e n s a b l e 

capa. Sense esser vel] per l 'edat dona -

va la sensació d 'esser-ho en aprenda 

mes vell del compte . La barba blan-

que li ajudava. Tenia una mirada viva, 

i n q u i e t a , p e r o s e m p r e car inyosa, el 

seu tráete era franc, sencill i b o n d a -

dos. La seva presencia resultaba sem

pre seria i respectable». 

U n altre deis seus deixebles, Josep 

Grahi t i Grau, explicava d'ell: «Ates 

que ell tenia el títol de Llicenciat a m b 

Filosofía i Lletres, en els examens de 

r i n s t i t u t se li pe rme t i a formar part 

de l T r i b u n a l j u n t a m e n t a m b els 

catedrátics d'aquell centre docenc. Si 

veia que algún deixeble deis seus, es 

posava n e g u i t ó s en el n i o m e n t d e 

contestar les tres lli^ons del programa, 

amb moita babilicat els ajudava a sor-

tir del atzucac i el salvava, amb recur 

sos enginyosos, propis del seu saber i 

de la Seva llarga experiencia». 

Estava tan ben considerat en tots els 

a]nbients literaris que sovint el cridaven 

per fomiar part de tota niena de jurats: 

Jocs Floráis, tribunals de premis literaris, 

consclls de selecció de treballs poetics, 

jurats qualificadors.,. En aquest sentii 

cal destacar el Certamen Llterari convo-

cat a Figueres l'any 1882 pe] Cen t r e 

Artíst ic Industr ia l . R a m ó n Bordas i 

Estragues hi consta c o m a vocal del 

jurat, i u n altre castelloni hi participa 

amb un treball, que niereix un accéssit. 

Es ti'acta de Lluís Ruiz Contreras. 

A G i r o n a , l 'Associació Literaria 

(1872-1901) convocava cada any u n 

certamen de trebaUs, en prosa i poesía, 

q u e pos t e r io rmen t publicava en uns 

Ainiflh. Dones bé , l'ajiy 1889 Bordas 

fou elegit pres ident del C e r t a m e n i 

pronuncia un vibrant i espléndid dis

curs en defensa de la Catalunya. H e m 

c r e g u t q u e sería o p o r t ú d o n a r - l o a 

coné ixer , tal c o m fou publ icat . Per 

raons d 'espai , n o m é s p o d e m r e p r o -

du l r - lo pa rc ia lment , en un apénd lx 

adjnnt a aquest article, 

Aquesi és el perfil del nostre home , 

un personacge que avui presentem ais 

gironins. U n empordanés cuite, recte i 

noble que ha sigut doblement honrat 

en la seva vila natal, CasteUó d ' E m p ú -

ries: el rétol d 'un carrer ens el recorda, 

i la Biblioteca Munic ipa l s 'honora a 

designar-se amb el seu nom. 

R a m ó n Bordas i Estragues va dir 

l'últim adéu a la vida ais 68anys , el dia 

14 d e g e n e r de 19(>6, a C a s t e l l ó 

d'Empúries. Fou un bonie molt del seu 

temps, un positiu valor del teatre cátala 

i un poeta enamorat de la seva térra. 

EsteveRipollMctrrfrfíoj 
ílc kmes aiítelloneims. 
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