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Imatges i documents de Lloret

El passat 15 d’octubre de 2015 es compliren 75 anys de 
l’afusellament del president de Catalunya Lluís Companys, una 
figura cabdal en la història del nostre país. El president Companys 
va tenir una certa relació amb Lloret de Mar. Intentarem fer-hi una 
aproximació a partir de les escasses dades de què disposem.

Lluís Companys va tenir un fill del seu primer matrimoni amb 
Mercè Micó, Lluís Companys i Micó, nascut el 1911, conegut com 
a Lluïset. Va patir una esquizofrènia severa, fet pel qual depenia 
d’assistència psiquiàtrica. En aquella època, Lloret disposava 
d’un equipament pioner en la matèria: la Torre Campderà, clínica 
psiquiàtrica fundada el 1844, que a la dècada de 1930 dirigia 
el Dr. Manel Bernat i Carreras. En Lluïset, doncs, va ser atès pel 
Dr. Bernat, ingressat a la Torre Campderà. Aquest fet, sens dubte, 
va comportar la presència freqüent del president Companys al 
nostre municipi, en visitar sovint el seu fill.

En els seus desplaçaments a Lloret, el president Companys es va 
allotjar a la masia de can Saragossa, segons testimonis encara 
amb vida actualment. Els meus avis paterns van ser els masovers 
d’aquesta finca des de l’any 1929 fins al 1984, quan l’Ajuntament 
la comprà. En aquells moments hi vivien els meus oncles Maria 
Palaudelmàs Giralt i Joan Carbó Vilà. Ells i els meus pares en 
conreaven els camps. Aquests dos fets −les visites del president 
Companys i la presència dels masovers durant més de mig segle− 
lamentablement van passar per alt en el llibre Can Saragossa, de 
la col·lecció “Els Frares” (2007). L’any 1934, Companys devia 

ser hoste de la Sra. Conxita Font Marlès, usufructuària de can 
Saragossa, atès que el seu marit, Narcís Saragossa i Botet (darrer 
home d’aquesta llarga dinastia, documentada des de 1265), va 
patir també una malaltia mental que, a la dècada de 1930, va 
comportar el seu ingrés a la clínica psiquiàtrica de Salt, on morí 
el juliol de 1938. El president Companys venia acompanyat dels 
seus assistents i personal de seguretat, que s’allotjaven igualment 
a can Saragossa.

Aquest vincle de Companys amb Lloret probablement va 
comportar tot un seguit de visites de membres del Govern de 
la Generalitat de l’època al nostre municipi. Ventura Gassol es 
va hostatjar a l’hotel de Santa Cristina i Martí Barrera estiuejava 
en una casa del centre de Lloret. Hi ha constància de diverses 
visites de membres del govern a Santa Cristina, una d’elles la 
que il·lustra la imatge que publiquem, cedida a l’Obreria de 
Santa Cristina per Manel Bernat Tymen. La roba que vesteixen els 
personatges és la mateixa que porten en una altra fotografia del 
dia 7 d’agost de 1934, en què la Generalitat va celebrar Consell 
de Govern a Santa Cristina, segons van deixar constància la 
premsa de l’època (La Vanguardia, L’Autonomista) i el llibre Santa 
Cristina de Vallarnau, editat per l’Obreria (pàg. 111). Per tant, la 
imatge deu ser del mateix dia.

Els Fets d’Octubre de 1934 es produïren el 6 d’octubre, quan el 
Govern de la Generalitat va proclamar unilateralment l’Estat Català 
“dins de la República Federal Espanyola”, el que va comportar la 
suspensió de l’autonomia catalana i l’empresonament de tot el 
Govern. Pel solapament de les dates, no seria agosarat suposar 
que la gestació de la idea de la proclamació d’independència 
pogués haver tingut lloc a la plaça del Pi de Santa Cristina, on 
s’havien reunit justament dos mesos abans... 

Visita de Lluís Companys 
a Santa Cristina. 
A la imatge podeu veure, 
d’esquerra a dreta,  
Manel Bernat Llobet i  
el seu pare el Dr.  
Manel Bernat Carreras;  
Lluïset Companys i Micó; 
el president Companys 
i Joan Comorera 
(conseller d’Economia i 
Agricultura).  
Data: 7 d’agost de 1934. 
Procedència: Fons Obreria  
de Santa Cristina, cessió de 
Manel Bernat Tymen


