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Família, infantesa i adolescència

Josep Serra i Ràfols va néixer a Maó l’any 1900. El seu pare, Josep Serra i Batlló,
era originari de Sabadell i fill d’una botiga d’espardenyers; d’adolescent compa-
ginà la condició d’aprenent d’una barberia i l’estudi del batxillerat i marxà a Bar-
celona, on durant un temps treballà en una mena d’agència d’escriptura, on co-
piava textos durant jornades de dotze a catorze hores per un duro. Després fou
oficial de barberia i, finalment, es llicencià i començà a exercir de professor de se-
gon ensenyament en un col·legi privat (Col·legi Politècnic de Barcelona) amb seu
al Poblenou, dirigit per Pau Ràfols. En l’esmentat col·legi conegué la germana del
director i futura muller Josefa Ràfols i Baltà. Casat (1887) i amb la llicenciatura
acabada, exercí d’auxiliar de la secció de lletres de l’institut d’ensenyament secun-
dari de Maó per quinze duros mensuals. La mare, Josefa Ràfols, procedia d’una
família de boters d’aiguardents i vins de Vilafranca del Penedès, originària del mas
Ràfols i descendent de la mare Ràfols, sector de la família que es traslladà a Barce-
lona i invertí en una constructora catalana i donà estudis d’enginyer de camins,
canals i ports al primogènit Pau. La fallida de la constructora obligà l’hereu Pau a
canviar de perspectiva professional i, malgrat les pèrdues, cobrà, després de set
anys de plets, una quantitat que li permeté la compra del Col·legi amb alumnes
pensionistes posat sota la cura de la mare i les germanes de l’hereu Pau, una d’elles
l’esmentada Josefa.

A Maó neixen els cinc fills del matrimoni Serra i Ràfols segons aquest or-
dre, dues noies —Elionor i Concepció— i tres nois —Amadeu, Elies i Josep de
Calassanç. Elionor mor als quatre anys a Maó. El 20 de juliol de 1900, una vacant
de l’institut de secundària de Girona permetia a la família traslladar-s’hi i viuen de
lloguer al carrer de la Força i més tard al carrer dels Alemanys. A Girona, el 1904,
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tots els fills agafen l’escarlatina i mor Concepió, aleshores la germana gran, a l’edat
de quinze anys. Un dietari d’Amadeu explica que en el seu desvari, Concepció
parlava de la guerra russojaponesa. Entre els records, la família actualment enca-
ra conserva cromos de la xocolata Amatller de l’esmentada guerra. Amadeu, que
havia estat mestre interí a l’escola de nens de Castell d’Aro, de Selva de Mar i de
Mataró, el novembre de 1918 moria a l’asil del parc de la Ciutadella després d’ha-
ver estat uns mesos al manicomi de la Santa Creu del poble de Sant Andreu de
Barcelona, on havia ingressat el maig de 1918 i des d’on el mes de juliol recla-
mava a la seva mare l’arribada puntual de La Vanguardia, per tal com havien es-
tat pagades les dues pessetes de subscripció i feia cinc dies que no l’havia pogut
llegir.

En un ambient de desgràcies familiars per la mort de tres germans, i d’estudis
sota un pare sever, van créixer els germans Elies i Josep de Calassanç Serra i Ràfols.

Des de molt petits van viure la passió per la geografia. Ho poden explicar dues
coses. D’una banda el naixement de l’excursionisme científic en el marc de l’inci-
pient catalanisme (el 1876 s’havia creat l’Associació Catalanista d’Excursions Ci-
entífiques, de la qual no es pot separar Francesc Carreras i Candi) i de l’altra l’im-
pacte de la Primera Guerra Mundial, que estava trasbalsant i popularitzant el mapa
polític mundial. El cert és que Elies i Josep de Calassanç Serra i Ràfols van rebre un
accèssit de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana en un concurs obert
per aquesta per a la «publicació d’una Geografia de Catalunya de caràcter
elemental».1 El president del jurat era Carreras i Candi. Quan rebien aquest accès-
sit, d’una Geografia general de Catalunya, que encara la família conserva manuscri-
ta amb tots els seus mapes fets a mà, Josep de Calassanç Serra i Ràfols tenia setze
anys i el seu germà Elies, divuit.2

L’afer de l’accèssit l’he volgut comentar no sols com una curiositat que explica
molt l’època i el context d’estudis dels germans Serra i Ràfols, sinó també perquè
aquesta geografia manuscrita va tenir un paper anys després en un episodi de la

1. L’havien presentat amb el lema «Bon Cop de Falç». La intenció del concurs era «publicar una
geografia de text per a les escoles», segons diu el veredicte. El premi de 500 pessetes va ser provisional-
ment atorgat a Antoni de P. Aleu, que hi havia de fer millores. L’accèssit comportava com a premi els
sis grans volums de la Geografia general de Catalunya, que encara són a la casa familiar. Al final del ve-
redicte (que era signat per Francesc Carreras i Candi, president; Jaume Massó i Torrents, vicepresident;
Rossend Serra i Pagès, Francesc d’A. Mas, Ramon Porqueras i Crivillé i Alexandre de Tudela, vocals, i
Lluís Porres i Ullastres, secretari) els signants deien: «creiem de nostre deber indicar a l’Associació
Protectora de l’Ensenyança Catalana, quant convenient fóra l’absolut coneixement de totes les terres
de llengua catalana. L’ideal seria marcar una tendència de compenetració didàctica entre les mateixes,
que podria posar-se a la pràctica, publicant una geografia de tots els territoris on nostre idioma es
parla, adreçada a les escoles catalanes per a servir de text com a geografia de tercer grau superior. Bar-
celona, 14 de novembre de 1916».

2. Segons referència epistolar entre Gambús i Serra (27-XI-1916). La informació sobre l’accèssit
va sortir a La Veu de Catalunya del dia esmentat.

021-111829-JOSEP SERRA RAFOLS.indd 6 11/11/13 12:18



7

Universitat de Barcelona dels anys de la dictadura de Primo de Rivera. Els primers
mesos de 1927 Josep de Calassanç Serra i Ràfols es presentava al concurs d’una
plaça de professor auxiliar temporal; en el tribunal hi havia Bosch i Gimpera i An-
tonio de la Torre, i la plaça l’obtingué ell. Entre els mèrits que Serra i Ràfols al·legà
i aportà a favor seu hi havia l’esmentada geografia, la qual a més d’estar redactada
en català tenia un to poc adient al moment polític. Eduardo Pérez Agudo, catedrà-
tic de geografia de la Facultat, que no havia format part del tribunal dictaminador,
per curiositat hi féu una ullada, la qual cosa va provocar el que Serra i Ràfols expli-
ca en unes notes tardanes seves, «l’efecte d’una bomba d’explosió retardada». Don
Eduardo anà a protestar al rector del règim i catedràtic de medicina Andrés Martí-
nez Vargas i covaren la intenció de deslegitimar el veredicte del tribunal. «L’affaire
fou portada a terme de manera tan irregular que la Facultat de Lletres es sentí ve-
xada». L’assumpte de la geografia fou la guspira d’una confrontació en la qual
participaren, a favor de Serra i Ràfols i contra qualsevol interferència a un tribunal,
el secretari de la Facultat, l’ordenancista i meticulós Antonio de la Torre, el degà
doctor Daurella i Pere Bosch i Gimpera. L’afer acabava amb la destitució del rector
Martínez Vargas i el nomenament del catedràtic de dret doctor Eusebio Díaz. Si
Serra i Ràfols acabà sabent tot el paper que havia tingut la seva Geografia de Cata-
lunya d’adolescent en la destitució de Martínez Vargas, fou per les paraules que un
temps després li digué el mateix doctor Eusebio Díaz en ser-li presentat: «Ah!, ya le
conozco a Vd», «Yo le debo a Vd haber sido rector de la Universidad».

A Girona tingué com a professors el senyors Ballester, Estalella, López i Sagre-
ra.3 D’aquesta etapa infantil i adolescent gironina fou l’amistat amb Lluís Pericot.
L’any 1916 Elies i Josep de Calassanç eren a Barcelona, on s’examinaven de batxi-
ller, i coincidiren amb Lluís Pericot, amb qui s’intercanviaven una i altra vegada els
llibres de text.4 És l’any 1916 que en la correspondència familiar es pot observar,
no sense dificultats, la necessitat cada vegada més imperativa d’escriure la llengua
que es parla. Els oncles masculins Ràfols s’escriuen en castellà, però Lluís Rà-
fols escriu a la seva germana en català.5 Dels germans Serra i Ràfols Amadeu es-
criu en castellà però Elies i Josep de Calassanç ho fan sempre en català. El setembre
de 1917, per una carta de Josep de Calassanç al seu germà Amadeu, sabem que els
germans Elies i Josep de Calassanç són a Barcelona a punt d’ingressar a la Univer-
sitat, que la mare viu amb ells al carrer de la Marina i el pare, fins aleshores profes-

3. Josep de C. a Josep pare, Girona, 16-I-1917. En aquesta mateixa carta s’observa que el sou de
Josep pare és de 260 ptes., i a més ingressen 32 ptes. de bons, alguns lloguers de Barcelona i aspiren a
llogar la segona de Girona, que era pròpia, per 15 ptes.

4. Correspondència, capsa d’anys 1916-1918. Carta d’Elies als pares, 7-VI-1916.
5. Correspondència sobre un plet familiar de 1916. És a dir, som davant d’una diglòssia molt

freqüent.
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sor a Girona, és a Lleida, on ha obtingut la càtedra.6 Sabem que el novembre de 1917
estudien francès i ja han participat en les protestes d’estudiants,7 demostren una
gran curiositat en la lectura dels diaris i un gran interès per tot allò relatiu a la guer-
ra del 1914.8

6. Josep pare i Josep de C. a Amadeu, Lleida, 31-I-1917, en castellà, en què Josep pare lamenta
la càtedra de Lleida: «de lo que yo ya estaba convencido, es decir, de que era un disparate la cátedra,
ya están convencidos todos y en efecto en Gerona lo gastábamos todo y no llegaba y aquí lo mismo
pero sin las comodidades de allá». La carta mostra l’estretor d’una família que viu de l’ensenyament
amb un fill amb dificultats de sobreviure del seu treball per raons de malaltia i dos de menors en edat
d’estudis. Josep Serra es lamenta del trasllat a Lleida («quin terratrèmol, eh? Que en vares ésser de
bèstia de voler ser catedràtic. Per la paga rai!, cara l’anada de Lleyda» (Josep pare a Josefa mare, Giro-
na, 16-I-1917, en ple trasllat). «Pepeta: yo no sé si estás ya convencida, pero si no ya te convencerás
desgraciadamente de que entre todos los disparates e imprecisiones que hemos cometido en este
mundo, el más gordo y el más irreparable es el de haber obtenido cátedra fuera de Gerona. A una
vanidad estúpida hemos sacrificado la tranquilidad de toda nuestra vida y el bienestar sosegado que
nos ofrecía la casita con un sueldo que ya no era despreciable y que podía mejorar. Hemos amargado
estúpidamente los últimos tiempos de nuestra vida. He dicho estúpidamente porque la cátedra nada
cambiará. No ha de curar nuestro estado de salud, antes ha de agravarlo y por otra parte los 17 duros
más que produce ya se gastarán sin utilidad manifiesta en la nueva vida. Siento contra mí vergüenza
y rabia por haberme dejado alucinar de este modo [...] es realmente un suicidio, lento si se quiere
pero verdadero suicidio [...]. Mira como volarán los 50 duros: Amadeo 6 duros, Elias 10 duros, Pepi-
to 10 duros, alquiler 8 duros, quedan 16 duros para comer tú y yo, es decir la miseria...» (Josep pare
a Josefa mare, Lleida, 15-I-1917). Durant l’any 1917 els laments sobre l’error de la càtedra de Lleida
no paren, el 14 de febrer Elies escriu al seu germà Amadeu: «Es tanta la diferència entre lo que ens
havíem figurat i la realitat que amb el sou de catedràtic és impossible no ja mantenir-nos a nosaltres
dos (en Josep i jo) a Barcelona sinó ni tan sols a un. Aquest Lleida és horrorosament car: paguem 10
duros de pis i fins ara no n’hem trobat cap de més econòmic que ens convingui [...]. Els productes
alimenticis escruixeixen. Girona era més barata. La pensió Font [de Lleida on havien estat mentre
buscaven pis] ens ha costat 3 pessetes diàries per cap o sigui 35 duros. A més aquí a Lleida tant la roba
com el calçat es fa malbé molt, doncs sortir al carrer i posar-se fang fins al genoll és lo mateix, encara
que faci setmanes que no caigui una gota d’aigua». Amb l’atabalament pel canvi de Lleida arriba a dir:
«Demanes que et diguem algo sobre el que pensem del cataclisme mundial. La veritat és que atrafagats
amb el nostre cataclisme no tenim temps de pensar gaire amb l’altre. Lo pitjor de la nota d’Alemanya
és que sembla serà causa de la puja o supressió del bacallà i deixarà gent al carrer per falta de carbó, lo
qual de rebot ens tocarà a nosaltres. Però en quant al punt de vista internacional no és més que con-
tinuar la conducta europea des del començament de la guerra amb el seu tradicional respecte a la
paraula empenyada. Lo de Wilson no és més que una de les seves comèdies. Els EEUU faran lo de
sempre, es a dir fer diners i foris. Aquesta és la meva opinió». També diu que a Lleida hi ha molts que
parlen una mena de castellà difícil d’entendre i acaba amb la postdata: «Ara no estem d’humor per a
retratar-nos». Més endavant arriba l’adaptació i Serra i Batlló escriu que la mare ja s’ha adaptat a Llei-
da i l’Elies també, «els condemnats es deuen adaptar a l’infern» (Josep Serra i Batlló a Josep de C.,
Lleida, 6-VII-1921).

7. Deixen el carrer de la Marina perquè el tramvia representa 0,80 ptes. diàries (Josep de C. a
Amadeu, Barcelona, 30-IX-1917) i, finalment, viuen al carrer Manso a tocar de les rondes de Sant Pau
i Sant Antoni (Elies a Amadeu, Barcelona, 28-XI-1917).

8. Carta de Josep de C. a Josefa mare, Lleida, 18-I-1917: «Quan l’Elies revisi (si ja no ho ha fet)
els diaris referents a la guerra, que mostri un criteri conservador», és a dir que conservi el màxim de
diaris per a una futura lectura.
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La trajectòria vital de Serra i Ràfols, com en el conjunt de la seva generació, té
dues etapes, l’anterior a 1939 i la posterior a l’entrada de Franco a Barcelona.

Els anys d’estudi a Barcelona

La correspondència de Serra i Ràfols des de Barcelona, on fa els estudis univer-
sitaris, amb els seus pares instal·lats a Lleida, permet conèixer detalls quotidians
d’aquests anys, els problemes de diners constants, la recerca de pis o pensió, els
preus de menjars en les fondes, els preus dels lloguers a la Barcelona de la segona
dècada del segle xx o la condició de Barcelona de ciutat en creixement.9 Permet
també observar els avalots d’estudiants de 1917 i 1918,10 les dificultats econòmi-
ques en què es troben tot i buscar classes per compensar els esforços dels pares i
sobretot el drama d’haver d’assumir i frenar la malaltia mental del germà Amadeu.

L’etapa d’estudis a Barcelona ve marcada per la participació en els esdeveni-
ments culturals del catalanisme, l’interès per la política nacional i el descobriment
com a professor de Bosch i Gimpera.

L’accèssit al concurs geogràfic de la Protectora va ser l’ocasió perquè ambdós
germans se’n fessin socis per primera vegada amb la quota mínima d’una pesseta
mensual11 i que participessin activament en les «campanyes escolars», de les quals
«quasi som dels promotors». Mesos després, Josep de Calassanç, amb divuit anys, i
Elies, amb vint, assistien al Segon Congrés Universitari Català12 i Josep de Calassanç
des de 1924 era soci de l’Ateneu Barcelonès, inscrit en la Secció de Literatura.13 El

9. La Popular era una agència que facilitava la llista de pisos de lloguer. No existeixen lloguers
de 5 duros, és difícil trobar-ne de 6 o 7 duros, de 10 és dificultós però possible, de més de 10 a 15 és
senzill. Es dina per una pesseta en una fonda del carrer dels Tallers i en un altre lloc per 5 rals però peix
passat. «A Barcelona es construeix moltíssim. A l’eixample hi he comptat 30 o 40 cases en construcció.
En el districte sexte no es pot donar un pas sense trobar una casa en construcció», «la població creix
d’una manera ultraràpida», «Les fondes estan abarrotades». Josep de C. feia «caminades exorbitants»
a la recerca d’allotjament. És aleshores que neixen en ell el costum de comptar les distàncies per pas-
ses, prou important per a un arqueòleg, i l’interès per la demografia. «Segurament» —li escriu Elies
el 13-IV-1917— «que ara ja coneixes Barcelona més que un barceloní de naixement, doncs, n’hi ha
probablement molts que no han corregut tant».

10. L’any 1918 ha estat «un curs mig perdut», «Ja han obert la Biblioteca de Catalunya i si la
Universitat no s’obre potser demanarem a en Bosch que ens faci classes a l’Institut [d’Estudis Cata-
lans]». «Tots els vespres a la Rambla hi ha gresca que és una barreja de manifestacions aliadòfiles, re-
publicanes, revolucionàries i també separatistes. De manera que els guàrdies de seguretat no s’entenen
de feina. Però no hi ha hagut res de seriós». Carta d’Elies al seu pare, Josep Serra i Batlló (13-XI-1918).

11. Documentació familiar, capsa i. Més endavant, el 26 de juny de 1923, Josep de Calassanç
Serra i Ràfols és acceptat com a soci individual de l’Associació.

12. Carnet de congressista efectiu de 8-III-1918 signat per Josep Codolà, secretari de la Comis-
sió organitzadora.

13. Carnet de 24-XI-1924 a proposta de P. Bosch i Gimpera, E. Cubas i A. del Castillo. Carnet
signat per Pompeu Fabra, president, i Francesc Pujols, secretari general.
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seguiment de la política consisteix en el seguiment del regionalisme: «No estem
satisfets de la solució de la crisi» —escriuen el 6 de novembre de 1917 a llurs pa-
res—, «doncs creiem que els regionalistes han obrat molt contra els interessos de
la pàtria i especialment contra els seus propis, separant-se de l’Assamblea i col-
laborant amb un govern que no ha acceptat íntegrament els acords presos en les
sessions del 19 de juliol i darrers d’octubre d’aquest any. Creiem que si tota l’As-
samblea s’hagués mantingut unida hauria pogut portar a cap una obra molt més
eficaç que no pas ara, inclòs des de fora del govern i ademés hauria estat impossible
governar prescindint d’ella. Ara és impossible conèixer com acabarà tot això. Em
sembla que aquest govern lo que hauria de fer és portar a cap unes eleccions since-
res i immediatament presentar al parlament la dimissió. Probablement no hi hau-
rà vaga estudiantil aquest any degut a la falta d’ambient i a la campanya que alguns
han portat en contra».

Hom també té ocasió d’observar a través d’aquestes cartes la importància que
tingué per als estudiants la Biblioteca de Catalunya, creada el 1907 i oberta al pú-
blic el 1914. «La Biblioteca de Catalunya èxit total, mai no hi ha lloc». Ambdós
germans estudien junts a la Universitat, tot i la diferència d’edat, i les cartes als seus
pares són intercanviables. El 26 de setembre de 1917 escriuen: «Les dues històries
[la Universal antiga i mitja i la d’Espanya antiga i mitja que es donen diariament de
2,30 a 3,30 tarda i de 4 a 5 tarda] les fa un mateix catedràtic, Bosch i Gimpera, si no
recordo malament». El 12 d’octubre ja són més explícits: «El que més m’agrada
dels catedràtics» —escriu Elies— «és el de les històries: Bosch i Gimpera. Va dir que
com que els títols d’aquestes assignatures seves són absurds avui dia [...] explicaria
història antiga general en una càtedra i en l’altre prehistòria, matèria de la qual
sembla és una autoritat. Té uns 27 o 30 anys només i com que sempre explica amb
uns mapes històrics que són lluny de la taula s’asseu en un banc amb nosaltres i ens
explica d’un modo tan persuasiu que sense cap esforç s’aprèn moltíssim. Això no
fóra possible amb una classe nombrosa, però com que som només 9 o 10 és molt
factible. Els oficials som 7 dels quals 2 són noies. A més vénen 2 o 3, o més, lliures».
Per aquestes cartes sabem que un dels textos que estudien pertany al geògraf fran-
cès Paul Vidal de La Blanche, que compren per 6 pessetes, i que Bosch i Gimpera
«ha recomanat ens matriculem i assistim al curset d’Arqueologia catalana que do-
narà a l’Institut d’Estudis [Catalans]. Com siga que la matrícula és gratuïta i que
gairebé tots els companys hi assistiran, pensem matricular-nos-hi».14 En els anys
universitaris no sempre havien participat en els avalots d’estudiants. El 17 de no-

14. Les alegries com els excel·lents de Bosch coincideixen amb el drama de l’hospitalització del
germà Amadeu. El 7 de novembre de 1918 Bosch i Gimpera va escriure a Josep Serra i Batlló: «No tie-
ne Vd porque darme las gracias por las calificaciones que merecieron sus dos hijos en mis asignaturas
pues al dárselas no hice otra cosa que tener la satisfacción de reconocer su trabajo durante el curso».
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vembre de 1917 expliquen l’existència de càrregues i la mort d’un guarda de segu-
retat de peu, atropellat per un altre de cavall. «Nosaltres» —escriuen— «no hem
presenciat aquests fets [...] doncs érem a Arqueologia». La vocació arqueològica
començava, doncs, sota els auspicis d’un jove i captivador Bosch i Gimpera. Els
germans Serra, però, no semblen desentendre’s de la situació política i l’octubre
de 1917 són convidats a assistir a una reunió «para lograr la libertad del ilustre
Julián Besteiro». Cal dir que Josep de Calassanç ja en aquests anys no té convicci-
ons religioses, com manifesta en la seva carta a un company d’estudis, el futur es-
criptor Humberto Pérez de la Ossa: «De ti sé más o menos que eres periodista y
literato que haces versos y publicas artículos que trasnochas mucho y madrugas
poco. Es este un oficio que en teoría me gustaría pero para el que jamás serviré
pues supone mucho trato con el mundo y con las gentes trato que me repugna y
me molesta». «Ya sabrás de la comedia de la vida y que si el alma humana es ima-
gen de Dios éste no es un buen Dios sino un ‘feo diablo’». «Supongo debes conser-
var aquella fe sincera que entonces tenías y que yo con ser un pagano reconozco
era una de tus mejores cualidades. Yo a pesar de tratar poco con las gentes y de
vivir con una familia la mayor parte de cuyos miembros son tan sinceramente ca-
tólicos como tú, continúo creyendo en que dentro de nosotros sólo hay el espíritu
burlón de un animal dotado de instintos maliciosos...».

El 3 de juliol de 1919 es llicenciava en història a la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat de Barcelona i el 30 de novembre del mateix any li era concedit el
premi extraordinari de llicenciatura. Ja anteriorment, el 25 de juny de 1919 l’IEC,
a proposta de la Secció Histórico-Arqueològica, el designa ajudant del Servei d’In-
vestigacions Prehistòriques, adscrit especialment a l’inventari arqueològic, amb
una gratificació anual de 1.500 ptes. Amb el títol expedit (4-II-1920), des del 30 de
març de 1921 comença a substituir Bosch i Gimpera en les classes d’història uni-
versal i història d’Espanya antigues i medievals durant les temporades que Bosch
viatja a Alemanya o París, és a Madrid en tribunal d’oposicions o surt d’excursió
arquelògica al servei de l’IEC (Tivissa, Tossa, Alcoi, Calaceit).15 Aquestes classes
pertanyen a una auxiliaria gratuïta i no són cap solució econòmica. Els anys 1921
i 1922 la disjuntiva d’anar-se’n a Lleida o quedar-se a Barcelona és econòmica;
d’una banda no pot quedar «malament amb la gent d’aquí, és a dir amb en Bosch
a qui dec tants favors», de l’altra si es queda a Barcelona ha de pagar-se l’estada. La

15. Josep de Calassanç Serra i Ràfols el 1921 escrivia a Humberto Pérez de la Ossa, amb qui ha-
via compartit estudis: «He tenido la suerte de encontrar en nuestro profesor Dr Bosch no solo un
maestro sino un amigo como pocos. Bajo su dirección y protección he estudiado prehistoria y más
prehistoria, he hecho algunos pequeños trabajos, uno de los cuales está a punto de publicarse en tirada
aparte que ha aparecido en una revista. Gracias a él y a una modesta subvención en el Institut [IEC]
vivo en Barcelona. Soy igualmente auxiliar en la Universidad y como debes saber por Elias [era a Ma-
drid preparant oposicions] he examinado y todo».
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correspondència d’aquests anys revela les estretes relacions d’infantesa i de joven-
tut amb Lluís Pericot16 i de joventut amb Albert del Castillo. Fa incursions a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó i a la Casa de l’Ardiaca entre la documentació del se-
gle xv per al seu germà Elies, que és a Madrid en estada de doctorat i oposicions
juntament amb Lluís Pericot. Censat a Sabadell, on viuen familiars del pare, acon-
segueix la declaració d’inútil per al servei militar en un moment molt dur de la
guerra del Marroc.17

Els inicis professionals

Resolt l’afer del servei militar, a més de les classes de Bosch, treballa en la cata-
logació de materials arqueològics reunits a l’IEC i destinats al futur Museu d’Ar-
queologia, una iniciativa de Bosch assumida per l’IEC i per la qual Bosch busca
pressupost com pot a compte de l’IEC i de la Mancomunitat amb explícites tensi-
ons amb Josep Puig i Cadafalch, ja sigui pels endarreriments dels anuaris de l’Ins-
titut ja sigui per la distribució del pressupost, si bé Bosch per a l’IEC de «tolerat» ha
esdevingut «indispensable».18

Acabada la carrera, Serra i Ràfols, ja amb un bon francès, s’esforça amb l’ale-
many i l’anglès, s’aplica en la fotografia i el revelat de clixés i va a la recerca d’una
pensió per a l’ampliació d’estudis a l’estranger; se sent atret per París i Berlín,19 on
sovint va Bosch i on ja hi és Albert del Castillo, mentre el germà Elies és amb Peri-
cot a Madrid pendents de doctorats i oposicions arxivístiques o universitàries, el
que es presentés. La distància engendra cartes d’aquests a Josep de Calassanç a

16. Quan va morir el pare de Josep de C. Serra, Josep Serra i Batlló, Pericot, en enviar a Serra
el condol, li recorda que Josep Serra i Batlló «va ser el meu primer professor de geografia i història»
(5-IX-1931).

17. Josep de C. als pares, 11-III-1921. Els pares pensen amb influències o amb redempció. La
redempció eren 500 ptes. inabastables. Des de Llanos del Rey un cert Morales, segurament company
d’estudis, escriu les experiències marroquines, parla de cinc-centes baixes en un combat, «allí me vi
cara a cara con la muerte» (13-X-1921), i el 30 de gener de 1922, Josep de Calassanç, que ha fet inda-
gacions a instàncies del seu germà, diu que «en Morales està bo, escaguerrinat de tal vegada d’haver de
tornar al Marroc, on ha estat en diversos combats i no ha vist cap moro i on la brutícia és pitjor que les
bales».

18. Carta d’Elies a Josep de C., Madrid, 19-V-1921: «m’alegro infinit que en Bosch vagi passant
paulatinament de la situació de tolerat a la de indispensable en el si de l’Institut. Però i aquest viatge a
Alemanya per compte de l’estat, no haurà causat un efecte deplorable?». Puig i Bosch, dos personatges
hiperactius, tendeixen a la topada. Bosch a J. de C., Barcelona, 2-X-1921: «l’Anuari és una olla»; Bosch
a J. de C., Barcelona, 9-IX-1921, anomena Puig l’iber, l’iberosemita, i es queixa que posa obstacles als
pagaments i que es rodeja d’incompetents. «Els patriotes que vagin a conquerir Melilla», «Millor ens
governarà un moro». De fet, Bosch acusa a la Mancomunitat de la manca de recursos per a l’Anuari de
l’IEC i per a la Universitat. En aquests moments l’Exposició del 1929 ja forma part de les previsions i
Bosch posa esperances en una autonomia (carta a Josep de C., Barcelona, 27-IX-1921).

19. Josep de C. als pares, 6-XI-1921 i 10-II-1921.
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través de les quals esbrinem les idees i els neguits d’aquella generació. Elies escriu
que l’opinió general de Madrid és que l’atemptat contra Dato ha estat obra dels
«sindicalistas catalanes com a contestació al sistema Martínez Anido, frustrats com
han estat els atemptats contra aquest», diu que no ha tingut ocasió de veure Dato
al Parlament, que un dia que va obtenir una invitació hi anà a treure el nas i no hi
era «ni cap altra peix gros, només Sánchez Guerra sol al banc blau, en Cambó mig
dormitant al seu escó i en Lerroux passejant avorrit. Era un debat d’aranzels».
«Avui és Sant Patrici» —escriu Elies en una altra carta— «dia de festa nacional a
Irlanda. Dediqueu un record a la nació dels màrtirs» i també «suposo debies aplau-
dir el patriarca Guimerà al Dorado» o «Allò de las Juntas de Defensa» —escriu en
una altra ocasió— «s’ha tornat aigua poll. No hi ha cap ministre ni Cierva, ni
Cambó, ni cap home civil a Espanya que tingui huevos per a no tremolar davant
d’un sabre encara que sigui rovellat» o ironitza sobre els somnis de Bosch i les po-
ques pessetes.20 Per la seva banda Castillo, des de Berlín, diu de Bosch que «és un
àngel de paisà sort d’ell amb els temps que corren no sé que faríem nosaltres els
guillats que ens dediquem als pots i cranis vells». «Les conferències d’en Bosch han
estat senzillament d’allò de ‘unico’ i ha demostrat que a Barcelona es fan coses al-
menys tan bé com a Berlín, quan hi ha mitjans» i aprofita per criticar La Vanguar-
dia, on ha començat a col·laborar, i per parlar del Marroc.21 Pel que fa a Bosch, a
Alemanya desplega una activitat ingent col·locant les conferències que pot i discre-
pa de l’opinió negativa de Castillo sobre Alemanya. «El mètode tornar a despertar-
se i les ganes de treballar són grans. Hi ha que veure lo que és, mostres d’una guer-
ra com la que han tingut que soportar (no em fico amb les causes), amb la fam que
han passat i amb lo que ara tenen que pagar. I, a més, és que (també que em perdo-
ni en Castillo) jo no he sapigut veure enlloc odi als francesos. He parlat expressa-
ment de França i de les relacions amb els homes de ciència francesos a la gent
d’aquí [...] el mateix Kossina i tothom està molt trist que els francesos estinguin
tant pelmes [...]. A França, en canvi, fins els més simpàtics com un Cartaillac em
deia que el congres històric internacional no es podria celebrar perquè com que el
tema que presidiria el marquès de Cerrallo seria tant germanòfil, els francesos no
hi podien anar decorosament».22 Tot plegat mostra les dificultats polítiques per a

20. Madrid, 9-II-1921, 17-III-1921; Lleida, 18-X-1921, 28-X-1921, 12-XII-1921.
21. «La Vanguardia que és el diari més antipàtic i infecte del món, no vol publicar els tres articles

que té meus sobre les Universitats modernes alemanyes, organització, estudis, costums, vida estudian-
til, etc. Em sembla que plego» i parla del Marroc: «Lo del Marroc es veu que ha sigut i continuarà essent
una pallissa monumental digna de posar-se al costat de tantes altres com han rebut els tercios espanyo-
les. Jo ho sento perque les conseqüències les paguem tots i per en Morales i altres xicots barcelonins
que estan corrent la pólvora amb el pretexte de defensar una cosa tan indefensable com el “honor na-
cional” que està més emmerdat que a can Felip».

22. Carta de Bosch a Josep de C. Serra, Berlín, 28-V-1921.
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una represa de les relacions científiques després de la Primera Guerra Mundial, tot
i que la mateixa carta ens diu que Charles Picard de l’Escola Francesa d’Atenes ha
tornat a establir relacions amb Alemanya. L’activisme de Bosch neutralitzant el
tàndem universitari Daurella-Parpal («alies societat recreativa La Peña») situa les
maniobres, amb vista a una autonomia universitària, per col·locar, sense èxit, a
Josep de C. Serra en geografia i a Lluís Pericot en numismàtica.23

«Els mestres de l’auxiliaria gratuïta continuem, doncs, encarregats de les res-
pectives classes. Mèrits per entrar al cel» —escriu Serra als seus pares el 15 de no-
vembre de 1921. L’empipava la utilització impròpia que La Torre feia dels auxiliars
en tasques d’exàmens.24 La precarietat de l’època es manifesta en la mancança de
màquines d’escriure en els despatxos universitaris.

Josep de C. fa pocs extres25 i compensa les dificultats econòmiques amb articles
a l’Enciclopèdia Espasa que Bosch i Gimpera li proporciona començant per l’arti-
cle sobre la prehistòria.26 L’activitat de Bosch per publicar els treballs dels seus dei-
xebles queda demostrada en la carta de Serra als seus pares del 25 d’octubre de 1921
quan aquest parla de l’envejable optimisme de Bosch: «Pel demés sembla que s’han
concedit 4.000 (quatre mil!) pessetes per Facultat per a publicacions per aquest
any, a més de 300 que resten de l’any passat amb les que en Bosch pensa publicar:
treball Castillo sobre la ceràmica d’incisions a la Península, treball meu dels fasci-
cles de les Fontes Hispaniae Antiqua dirigides per en Schulten i que són una publi-
cació monumental de totes les fonts etc. amb comentaris i estudi en llatí i en caste-
llà publicades a Alemanya a on costen molt més barates, memòria doctoral d’en
Pericot sobre cultura pirenaica etc. etc.». Serra no sols fa alguna excepcionalitat
lúdica, també assisteix a un curs de Goméz Moreno sobre ceràmica aràbiga que
aquest dóna a Barcelona i que troba «interessantíssim».

Catalunya té tants projectes com Serra però la dictadura i la intervenció de la
Mancomunitat complica les situacions generals i particulars. Les esperances es re-
freden i algunes relacions personals s’agreugen. «Com veieu» —escriu als seus pa-
res i al germà— «la Mancomunitat està en perill» (1923), fustiga els polítics i es la-
menta del catalanisme. «Cada dia crec menys en els catalans [...] quins patriotes,
quins irlandesos. Jo no sé què faria en semblant cas, però per similitud amb els
meus compatriotes, començo ja a no creure ni en mi mateix». «En Puig també fa un
paper ridícul estant-se a l’estranger en aquests moments i donant lloc a que se sos-

23. Carta de Bosch a Josep de C. Serra, Barcelona, 2-X-1921.
24. J. de C. als pares, 22-V-1921. «De les classes d’en La Torre t’aconsellaria que no et deixis

estafar. Si aquests malalts no n’estan que les facin ells les classes» (Elies a Josep de C., Lleida, 2-II-1922).
25. Un extra és l’anada al Liceu el 25 d’octubre amb Pericot a veure Die Valkirien. «Aquest ves-

pre vaig al Liceu amb en Pericot a veure Die Valkirien». L’endemà en la mateixa carta escriu: «La Val-
kirien esplèndida i amb ganes de tornar-hi. A Madrid dirien ¡bestial!».

26. Josep de C. als pares i al germà, 14-XII-1921, i Bosch a Josep de C., Barcelona, 2-X-1921.
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piti que ha fugit. Ni que l’haguessin d’empresonar i afusellar, el seu lloc en aquests
moments era Catalunya. També sembla que en Rovira Virgili i en Nicolau d’Olwer
s’han posat a bon recapte a París pretextant fer propaganda separatista, però jo
crec, en realitat, per a viure tranquils. El cas de Jesús Sanz [Poch] ja et deu ésser
prou conegut i és suficientment exemplar» (16-I-1923). «Llàstima, cada moment
s’ha de creure menys en els catalans [...]. Tot bon catalanista per ésser-ho ha d’ésser
covart física i moralment» (13-X-1923), i comencen a observar-se les discrepànci-
es amb Pericot, encara plantejades en to irònic: «En Lluís deu estar entusiasmat
amb el bombardeig d’Alhucemes i demés glòries pòstumes de l’exèrcit heroic, va-
lent, invencible, grans victòries, immens, formidable, piramidal, infatigable, sobri,
gloriós mai vencedor i sempre vençut exèrcit espanyol (amb «ñ»). Viva el Rey!!!,
Viva el Ejército!!! Viva, Viva la Pepa!!!!!!!!!!» (2-IV-1922). «En Pericot entusiasmat
amb el règim militarucho i entonant odes a les seves excel·lències [...] és fàcil que els
renovadors del sabre suprimeixin les Diputacions i Mancomunitat i que sigui no-
menat president de Catalunya el ranchero mayor de la caserna de ‘Atarazanas’».27

«La disposició del nomenament dels governadors de partit judicial és la primera
disposició del directori militar, que el gran Pericot no s’ha atrevit a calificar de
completament encertada, bé que diu que és possible que en la pràctica doni bon
resultat, donat el tradicional preu d’honor i honradesa de la ‘família militar’, cosa
en les que ell creu, sostenint són l’única col·lectivitat d’Espanya que no està poc ni
molt podrida» (13-X-1923). «En Pericot diu (hi ha gent que viu a la lluna) que es-
pera que el directori arreglarà la situació dels auxiliars lo mateix d’Universitat que
d’Institut» (25-IV-1923). Les referències al Marroc també són amargues: «El heroico
surt a pallissa per dia. Llàstima que hi hagi els pobres soldats que rebin que si no
encara hi ha poca llenya» (2-VI-1923), i verifica que la població treu foc pels quei-
xals: «Ja heu vist com han anat les eleccions a Barcelona. Una tupinada com feia
anys no havia passat a la capital. Realment és lo millor que podia passar doncs la
Lliga pot considerar-se definitivament a l’aigua. El dia de les eleccions havent sopat
vaig anar a la Lliga i hi havia que veure la indignació de la gent contra els dirigents.
Hi havia temperaments enèrgics i es parlava d’anar a agafar en Cambó i l’Agulló

27. Serra als pares i al germà (5-X-1923). De fet, ja des de l’any 1920 les cartes de Pericot a Serra
expressaven un pensament en aquest sentit: «Renuncio a fer cap comentari polític, després de tot lo
que passa la dictadura ja em sembla poc, se n’imposa una altra i per mi que vingui demà mateix. Ara,
si tarda massa la Universitat ja serà morta, tant bona manya s’hi han donat els grupets d’estudiants
ximples i inconscients» (20-XI-1920); «no us heu fet càrrec de la crítica situació del nostre país que fa
que tota la gent d’ordre (almenys aquí a Madrid) anyori la dictadura i desitgi que torni, però els cata-
lanistes són incorregibles»; en la mateixa carta Salvador Roca Lletjós afegeix a les paraules de Pericot
«aneu en compte amb les teories polítiques d’en Pericot. No ho cregueu pas això que vos diu de la gent
d’ordre. A Madrid hi ha més fermentació política del que sembla. Hom veu sobretot un cert avenç del
republicanisme. M’he adherit a la Liga laica, vosaltres ho hauríeu de fer també; en Pericot no s’ha vol-
gut adherir: és un capellanoide».
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(Pol) i tirar-los pel balcó etc. etc. No hi van haver discursos en què s’acaba tota
victòria perquè els haurien apedregat. Ja haureu llegit a en Nicolau d’Olwer li han
fet una cara nova i que en resum s’haurà fabricat un bon nombre de separatistes
que és ço que cal» (4-V-1923). No només parla de política catalana també interna-
cional. «Encara tinc alguns francs i parlo d’això perquè penso conservar-los a veure
què passa, doncs ara amb la terrible baixa que han experimentat (i que en veritat
cada dia és més grossa) valen ben poca cosa. És la consequència primera de la ocu-
pació del Rhur!» (2-II-1923) i el mateix 1923 escriu: «També les eleccions angleses
són un tema d’actualitat en favor de l’esperit del poble anglès refusant el proteccio-
nisme. Cal ésser anglòfil, avui que ja no es pot ésser francòfil ni germanòfil. En
canvi, ara més que mai, s’ha d’ésser ‘antiyanki’. He llegit el missatge del president
dels EEUU al Congrés. No hi ha document més antipàticament egoista. Crec és una
manifestació ben típica d’aquest poble de dollars, de cine i de maquinària».28

En aquest marc general i personal, els anys vint Josep de Calassanç obtenia un
petit suport econòmic,29 viatjava a Madrid, Portugal (primavera de 1922) i feia
un periple complet per França (hivern de 1922-1923).30 A París entra en contacte
amb l’Institut International d’Antropologia, d’on esdevé membre titular el 1923.
Un poc més tard també fa una excursió arqueològica per Tunísia i Algèria (a cavall
de 1930 i 1931). Pel que fa a la seva situació laboral professional, compartia amb
Lluís Pericot l’auxiliaria docent universitària de la càtedra de Bosch i Gimpera,
pagada des de juny de 1921, seguia fent articles per a l’Espasa i traduïa i adaptava de
l’alemany llibres de prehistòria per a la Labor. Però professionalment tenia sobre-
tot els seus interessos en les excavacions de l’IEC i en el projecte del Museu d’Ar-
queologia de Barcelona; aquest projecte estava vinculat a la propera exposició i
l’any 1922 el Museu ja tenia assignat edifici.31 El projecte de Museu l’any 1923 vivia

28. Cartes de Serra als pares i al germà del 16-I, 13-X, 5-X, 25-IV, 2-VI, 4-V, 2-II de 1923.
29. La Universitat de Barcelona li concedí una pensió de 3.000 ptes. per a estudiar els problemes

del Neolític i l’Eneolític a França i Portugal i Bosch era designat director científic del treball (11-II-
1922). De fet, una «ombra de pensió», import líquid de 2.613,60 ptes., «havent de viatjar, sols m’allar-
garà per 6 o 7 mesos» i confia amb algun suport més de l’exposió (2-IV-1922).

30. El visat l’obtingué ràpid i sense necessitat de permís patern gràcies, diu, al catedràtic Balcells,
cosí de Martínez Anido. A Portugal visita almenys Èvora i Lisboa i a França visita almenys Dijon (Pont
l’Abbé, Finisterre, i Narbona). Segons Serra, Lisboa és més pobre que Barcelona (20-V-1922), Madrid
és una ciutat «pueblerina» [1922] i fins a Narbona es «xapurreja» el català.

31. «Sembla que a l’exposició comencen a tornar a tenir pessetes i hi ha l’esperança que la situ-
ació esdevingui més bona. Tot el personal exclusivament expositori [del futur Museu] ha sigut traslla-
dat a Montjuïc a l’edifici de les oficines, un edifici de color rosa amb esgrafiats que construïen al carrer
de Lleida quan vivíem al de Manso y del que el Dia gràfic va publicar-ne una fotografia no fa molt de
temps. Sembla que hi havia la intenció de traslladar-hi també les capses de fotografies, perill que per
ara s’ha conjurat, i dic perill perquè tot aquest material, que avui dia s’aprofita principalment per la
universitat, el dia en que estiga en un lloc tant excèntric serà pràcticament inutilitzable». Serra als pares
i al germà, 16-I-1922.
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una rivalitat tremenda per 15.000 pessetes que es disputaven Pere Bosch i Gimpera 
i Joaquim Folch i Torres, director dels museus d’Art i Arqueologia, i que finalment 
anaren a parar al projecte arqueològic. La participació de Serra en campanyes d’ex
cavacions explica la compra de la primera màquina fotogràfica per 50 pessetes.32 El 
març de 1922 visita amb Bosch les obres del metro de Barcelona per raons ar queo
lò gi ques, l’abril del mateix any fa una excursió arqueològica als dòlmens de Tàr
rega, el març de 1923 dirigeix excavacions al poblat ibèric de Valls, la primavera 
de 1923 fa excursions arqueològiques amb Bosch i Gimpera i Josep Colominas 
(Llavaneres i Mataró). L’estiu de 1923 visita amb Bosch i Roca Lletjós diverses esta
cions ibèriques dels termes de Vallderoures i Cretes al Matarranya i amb Bosch fa 
excava cions a Calaceit (Matarranya): Bosch excava el poblat de Castellans i Serra, 
el d’Humbries. Bosch viu en una masia i Josep de C., al poble i quan acaben van a 
excavar La Mirabeta, lluny de Calaceit, on viuen en un mas. «La brigada es compo
sa d’uns 20 homes. El país té gran misèria doncs no hi ha ni una oliba que és el que 
constitueix l’única riquesa de la comarca. Els jornals es paguen a 4 pessetes»,33 la 
tardor de 1923 fa excavacions a Torre Cremada de la Vall del Tormo. El juny 
de 1924 en fa a les coves de Torroella i Gils, l’agost de 1925 fa prospeccions ar queo
lò giques al Pirineu amb Josep Colominas i el setembre del mateix any, ex ca va cions 
al Forat del Puig (Sant Julià de Cerdanyola) i el novembre i desembre de 1926 en fa 
a Puig Castellar. Aquestes són les conegudes, entre d’altres.

En carta del 22 de gener de 1923 als pares i a Elies, Serra i Ràfols explica que 
s’ha fundat a Barcelona una Societat Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehis
tòria, presidida per Telesforo de Aranzadi; en són vicepresidents Bosch i Batista [i 
Roca] i entre els membres de la qual hi ha, entre d’altres, Pi i Sunyer, Colominas, 
Pericot i Serra i Ràfols. Ell en fou secretari. Tot sembla encaminarse cap al previst 
Congrés Internacional d’Antropologia i Arqueologia que s’havia de celebrar a l’Es
tat espanyol. Bosch, segons explica Serra, és a Ginebra i a París a negociar que el 
congrés es celebri a Barcelona i no a Madrid i «sembla que ho treballa amb èxit».34

Bosch, que —segons Serra— és més home de ciència que patriota i amb una 
gran capacitat negociadora, el 1924, en plena Mancomunitat intervinguda, asse
gurava l’existència de les investigacions arqueològiques i la del Museu35 i l’any se

32. I el 1931, en un moment econòmicament més bo, per a les necessitats imposades per les 
campanyes i excursions arqueològiques, arribà a disposar d’auto (Pericot a Serra, 26IX1931). 

33. Josep de C. als pares i al germà, agost de 1923.
34. Serra als pares i al germà (23 i 24IV1923). Cal entendre que es tracta del IV Congrés Inter

nacional d’Arqueologia celebrat a Barcelona el 1929.
35. Aconseguia totes les consignacions: 250.000 ptes. més 20.000 d’augment amb què quedava 

assegurat «l’estiueig excavatori». Segons aquesta carta de Serra als pares i al germà (9V1924), els èxits 
es devien al nomenament de Gonzalo del Castillo, pare d’Albert del Castillo, com a regidor i president 
de la comissió de cultura «o el que hagi vingut a substituirla», el qual nodria les institucions on plana
va el seu fill i Serra deia això tot deixant clara l’honestadat amical de Castillo fill.
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güent, la dedicació excavadora de Serra quedava completada amb la constitució
dels comitès del Congrés de 1929 (gener de 1925) en la qual la distribució de res-
ponsabilitats feta per Bosch assignava el Museu a Colominas, el Servei d’Excavaci-
ons a Serra i la Societat d’Antropologia a Pericot.36 El 29 de juliol de 1925 Serra
explica que l’exposició segueix endavant i que Bosch «va ser cridat per a posar-se
davant de tot lo artístic i arqueològic, des de l’homo neardenthalensis fins a la pin-
tura neocubista! És épatant!». L’actuació i el paraigua de Bosch el beneficiava.37

Així el juliol de 1924, pensionat per la Institución Escolar de Estudios Superiores
de la Mancomunidad de Cataluña, assistia al Congrés Arqueològic de Tolosa i vi-
sitava les principals estacions arqueològiques d’art rupestre del sud de França.38

Qui més pateix la Mancomunitat intervinguda és l’IEC.39 Aquest no admet cap
inspecció i l’abril de 1924 Serra escriu: «L’Institut crec desapareixerà» (30-IV-1924).
Per aquesta raó sent tanta simpatia pel fisiòleg Charles Robert Richet, de qui coneix
el seu Traite de Metapsichique i «és un dels principals promotors a París de campa-
nyes de cultura catalana i a favor de l’Institut quan aquest anava a ser dissolt, és doncs
una personalitat integralment simpàtica» [1925]. La situació de l’IEC era peremptò-
ria per a Serra, que el novembre de 1923 havia estat nomenat ajudant tècnic del Ser-
vei d’Investigacions Arqueològiques, annex a l’IEC, amb un sou de 2.400 ptes. anu-
als. En intervenir la dictadura les institucions de cultura i entre elles l’IEC, l’any 1925
va ser confirmat interinament en el càrrec i la interinitat esdevingué temps indefinit
el 30 de maig de 1930. El 29 de juliol de 1925 escriu: «Una altra cosa bastant impor-
tant, el pas del Servei d’Excavacions de l’Institut a la Diputació va provocar una re-
organització. En primer lloc la Catalogació i Conservació de Monuments i el Servei

36. Bosch a Serra, 3-I-1925. Serra, el 5 de gener de 1925, rebia carta del duc d’Alba en la qual aquest
explicava que el Congrés Internacional d’Antropologia, Arqueologia i Prehistòria de Ginebra de 1914
havia pres l’acord de celebrar el següent congrés a Espanya a instàncies del marquès de Cerralbo i de don
Manuel Antón. La guerra ho havia impedit. Ara, privats del marquès de Cerralbo, que n’hagués estat el
president, restablertes les relacions científiques i represes les tasques dels congressos internacionals, pen-
saven que aquest també s’havia d’activar i constituïen un comitè provisional format per Mélida, Antón,
Obermaier, Bosch i ell per a celebrar-lo el 1927 i demana el concurs de Serra assistint a una reunió al
Palau de Líria, de la qual reunió preliminar ha de sortir el comitè organitzador. Serra contestà afirmati-
vament si bé, per manca de temps, delegà la seva presència al membre del comitè provisional senyor Pere
Bosch i Gimpera, a qui li comunicaria immediatament.

37. Sobre les activitats entorn de l’exposició, Serra fa sovint comentaris: «tothom tira de veta per
coses allunyades però sovint útils», «L’arxiu Mas ha indignat al comissari interí sr Martorell. En Bosch
queda bé doncs fa despeses proporcionalment petites» (12-III-1924). «La vergonya més gran és a l’Ex-
posició secció Martorell en la que tothom fa el vago però de la manera més absoluta van al despatx tard
i sistemàticament passen el dematí no fotent absolutament res» (3-XI-1924).

38. Algunes referències bibliogràfiques, laborals i de serveis professionals, es troben en un ma-
nuscrit del mateix Serra i Ràfols del 22 de febrer de 1927 que porta el títol «Lista de méritos y servicios»,
una relació curricular destinada a algun concurs de la Universitat de Barcelona.

39. Sobre la història de l’IEC, Albert Balcells i Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis
Catalans, Catarroja, Afers, 2002-2007, 2 v.
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s’uneixen formant un Servicio de Excavaciones y de Conservación de Monumentos
sota la direcció general d’en Bosch, que és l’home del dia sense buscar-ho. En l’or-
ganització jo vaig ésser incluït en el personal amb el sou de 3.000 pàfies anuals que
són 50 duros cada mes. No sé si començaré a cobrar a partir de l’1 de juliol o del
primer d’agost (és a dir tocaré diners? a primers d’agost o a primers de setembre)».
Finalment, Serra explica que hi han hagut «interminables negociacions burocràti-
ques que han acabat amb l’agregació a la Diputació de les dependències de l’Ins-
titut».40 És interessant el joc organitzat per la dictadura en l’afer dels interins de
les institucions intervingudes. Serra tingué sis interinatges: un d’un mes, dos de tres
mesos, un de cinc mesos, un altre de sis mesos i un darrer d’un any fins al contrac-
te indefinit de 1927.41 Poc abans de la República és nomenat membre de la Junta de
Museus de Barcelona (28-II-1930) i quan es normalitza l’IEC és designat sotsdirec-
tor del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (14-X-1931).

L’any 1925 és el de la jubilació de Serra i Batlló i el 1926 la marxa d’Elies a la
càtedra de Canàries obtinguda en les oposicions.42 Josep de Calassanç Serra, doncs,
des de finals dels anys vint viu a Barcelona amb els seus pares. D’ençà d’aleshores
les cartes sistemàtiques desapareixen. Amb tot, el 1924 i el 1925 al costat de les
notícies més o menys professionals en suren de polítiques, que permeten observar
el seu tarannà ideològic: catalanista i d’esquerres i atent a la situació internacional.
Es fa soci de l’Ateneu Barcelonès (1923-1924), fa una relació a Elies de les princi-
pals revistes en català [1925],43 compra a mitges amb el seu germà la biblioteca
popular (23 i 24-IV-1923). En les seves cartes els breus comentaris polítics no fa-
llen mai: l’assasinat de Matteotti li serveix per dir que no tothom és feixista a Itàlia,
els grans homes es moren, escriu, parlant de Wilson i Lenin, s’entusiasma amb els
èxits d’Édouard Herriot i d’Aristide Briand enfront de Raymond Poincaré i Ale-
xandre Millerand. Pel que fa al període polític, la dictadura i el Marroc formen
part dels seus comentaris, s’enfada amb els socialistes francesos i elogia els comu-
nistes a propòsit del Rif: «el Rif no pot ésser més que dels rifenys»; pel que fa a la

40. 25-VIII-1925.
41. L’1 de febrer de 1926 rebia una circular destinada al «personal interino que hoy presta sus

servicios en las oficinas provinciales como empleados procedentes de la disuelta Mancomunidad de
Cataluña con el bien entendido de que al terminar la mencionada prórroga cesaran definitivamente en
el desempeño de las funciones interinas que tienen encomendadas». La Diputació es reservava el dret
de revisar-ho tot fins a l’extrem de suprimir allò que li semblés inadequat, adaptar el personal acceptat
i posar les vacants a oposició. Ningú —acabava dient la circular— no pot al·legar ignorància i ha de
reconèixer el precepte constitucional de ciutadans espanyols.

42. Serra i Batlló obtingué el passiu abonable que tant el preocupava i el 1925 s’acceleren les
gestions de Serra per abandonar la vida de pensions i buscar casa a Barcelona per a ell i els seus pares.

43. Bella Terra, D’Ací d’Allà, Gaseta de les Arts, Revista de Catalunya, La Paraula Cristiana i La
Ciutat i la Casa, aquesta darrera —diu— acaba de sortir i és òrgan de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya. Sembla que busquin revista per publicar coses.
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dictadura, s’indigna per la notícia de la supressió de l’estàtua de Casanova, fa seves
paraules de Nicolau d’Olwer sobre «l’obligació de lluitar» dels catalans, dibuixa un
vaixell enfonsant-se i un cementiri amb la llegenda «hic iacet Hispània» a propòsit
del cuirassat España i d’un afer de dones i drogues de la dictadura, informa de la
tancada del Barça i l’Orfeó Català i dels visques a Catalunya en els èxits esportius,
de la censura sobre la Revista de Catalunya i del fracàs d’una manifestació organit-
zada per la dictadura. «El Marroc és l’únic lloc pel que hi ha una possibilitat d’en-
derrocament més o menys proper» del dictador. «El poble espanyol» —escriu a
propòsit d’informacions d’Elies sobre Madrid— «és un poble sense remei ni salva-
ció. Lo tràgic és que nosaltres catalans estiguem lligats i condemnats a viure amb
aquest cadàver putrefacte que és possible que acabi per gangrenar-nos» i tem so-
bretot el militarisme espanyol, tot citant L’Europa Nouvelle, «una revista molt in-
teressant per a la política estrangera», que llegeix a l’Ateneu i que en el seu núme-
ro 353, del 22 de novembre de 1924, diu: «La repression contre les catalans est un
autre témoignage du militarisme espagnol. Pout-etre même y a-t-il dans l’esprit de
bien des militaires espagnoles le désir de reprendre la guerre en Catalogne le jour
ou l’armée péninsulaire serait définitivement chasse du Maroc».

En aquests anys, al costat dels treballs professionals arqueològics, llegeix la
Histoire de Perpignan, de Pierre Vidal, i col·labora amb algun article polític tant a
Justícia Social com a La Publicitat.

Els anys republicans

Un cop els pares a Barcelona, la correspondència es fa més escassa i sabem
menys coses però continua amb les tasques del Servei d’Investigacions Arqueolò-
giques, segueix exercint la docència interina de la càtedra d’història universal anti-
ga i medieval i desplega una intensa activitat durant el IV Congrés Internacional
d’Arqueologia de Barcelona de 1929, del comitè organitzador del qual fou mem-
bre, col·labora en els repertoris arqueològics de la secció «España Monumental y
Artística» de l’Exposició de Barcelona. La seva participació científica en el Congrés
són les comunicacions Die Balearen i, conjuntament amb Bosch i Gimpera, Das
Archaologische i Arqueologia grega i romana.

Amb la proclamació de la República, Serra consolida la seva posició profes-
sional com a tècnic del Servei d’Excavacions, com a conservador del Museu d’Ar-
queologia de Barcelona (Secció Clàssica), creat definitivament el 193244 i inaugu-

44. Nomenament del 3 de juny de 1932, a l’inici es posa a disposició de la Junta de Museus per
a la catalogació i instal·lació del Museu de Santa Àgueda. El 26 d’octubre de 1932 el Patronat del Mu-
seu, essent Ventura Gasol president i Bosch i Gimpera secretari, el nomena vicedirector del Museu
d’Arqueologia de Barcelona.
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rat el 1935 sota la direcció de Bosch i Gimpera, i manté la docència a la Universi-
tat com a professor auxiliar de prehistòria i història antiga45 i des de l’11 d’octubre
de 1935 és nomenat professor encarregat d’arqueologia clàssica de la península Ibè-
rica.46 També els anys trenta és designat compromissari vocal de la Junta de Mu-
seus (11-VI-1934) i vocal del comitè de direcció (21-VI-1931) i secretari d’Amics
de l’Art Vell (16-VI-1935) al final de la trajectòria d’aquesta associació. També el
gener de 1936 ingressa en la Societat Catalana de Geografia de l’IEC.47 La professió
no li feia oblidar la política. El juliol de 1933 formava part del Consell Executiu del
Partit Nacionalista Català i col·laborava amb un préstec de mil pessetes a la reapa-
rició del setmanari La Nació Catalana.48

Els anys trenta li veiem fer el desplegament de publicacions i de relacions pro-
fessionals nacionals, estatals i internacionals i la implicació amb les excavacions de
Badalona.49 Serra publica, però, des de 1921, si més no. La primera publicació que
li conec és «Materials de prehistòria catalana i la col·lecció prehistòrica Lluís Marian
Vidal», a Publicaciones del Seminario de Prehistoria de la Universitat de Barcelona.
De 1923 a 1925 publica «Exploració arqueològica al Pallars», «Els començos de la
mineria i la metal·lúrgia del coure a la Península» i «Sarcòfegs de pedra esculturats
de la necròpolis de Tarragona» al Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia,
Etnografia i Prehistòria. També publica treballs arqueològics a la Gaseta de les Arts
(1925 i 1926) i comença a col·laborar en el Reallexicon der Vorgeschichte de Berlín i
a l’Enciclopèdia Espasa, com ja hem dit. En aquests anys, en col·laboració amb
Bosch i Gimpera, publica «Etudes sur le néolithique et l’énèolithique en France» a
la Revue Anthropologique (1925-1927), un estudi que fa segurament una primera
sistematització de la qüestió dins la prehistòria de França. Serra és una persona a la
qual la prehistòria no li fa oblidar el present ni l’interès per la societat en què viu50 i
també es dedica a fer treballs de prehistòria divulgatius com «Prehistòria i Proto-
història», que publica al Butlletí de l’Associació d’Alumnes Obrers de l’Escola Indus-
trial de Vilanova i la Geltrú (1926), i escriu articles sobre demografia com «El pro-
blema de la població a Catalunya» a la Revista de Catalunya (1925) i «La immigració
a Catalunya» a la revista Ciència (1926). La quantitat de ressenyes i notes que rea-

45. Carnet d’identitat del Museu amb el número 3, és a dir precedit per Bosch i Gimpera i Josep
Colominas. Pel que fa a la condició de professor: Universitat de Barcelona, Anuari 1934-1935.

46. Per acord de la Junta de Facultat del 12 de juny de 1934. Va ser professor de l’escriptor Sal-
vador Espriu. Josep M. Fullola i Pericot i Francisco Gracia Alonso «Salvador Espriu i la Univer-
sitat de Barcelona. D’arqueòleg frustrat a doctor honoris causa», Indesinenter, 5 (2010) p. 47-77, espe-
cialment p. 51 i 69. Agustí Pons, Espriu, transparent, Barcelona, Proa, 2013, p. 80, 82 i 101.

47. Carnet núm. 50 signat per Josep Iglésies, secretari (21-I-1936).
48. Josep M. Murià, Vivències d’un separatista, Barcelona, El Llamp, 1985.
49. En l’acte inaugural del Museu de Badalona Serra feia la conferència «Les civilitzacions ibèri-

ca i romana de Catalunya vistes des de la Conca de Llevant» (15 d’agost de 1933).
50. L’octubre de 1931 estava subscrit a La Vanguardia, La Publicitat i Las Noticias.
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litza durant els anys vint per al Boletín de la Asociación de Antropología, Etnografía i
Prehistoria, per al butlletí de l’Associació Catalana del mateix nom, per a la revista
francesa Ciencia, per a Vergeschichliches Jahrbuch i les traduccions de l’alemany i el
francès de treballs de prehistòria revelen una actualització constant dels seus conei-
xements sobre la matèria.

Quan dic que els anys trenta són anys de desplegament de contactes ho dic
d’acord amb la creixent correspondència, que indica unes connexions sortides tant
de les relacions establertes en congressos, com de l’activitat anàlitica i científica prò-
pia a través de les revistes especialitzades. Cartes d’estudiosos o entitats internacio-
nals: Adolf Schulten; Absolon Moravske Zemske, del Museu de Brno; Dewachter,
de Marsella; Antonio Mesquita de Figueiredo, de Lisboa; T. Saras, de la Cambra de
Diputats de Xile; Musée des Antiquités Nationales Chateau de St Germain-en-Laye;
R. A. S. Macalister, professor d’arqueologia celta de la Universitat de Dublín; doc-
tor Ramiro Vilasbôas, advocat de Cachoeira, estat de Bahia (Brasil). També comen-
cen les relacions estatals: Francisco Alvàrez Osorio, secretari de la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades; l’historiador i escriptor gallec Florentino López
Cuevillas, d’Ourense; Juan del Cambronero, de la Universitat de Sevilla; l’arqueò-
leg de Calaceit Joan Cabré Aguiló; Jesús Etayo Zalduendo, de Navarra; F. S. Bellamy,
de Santa Cruz de Tenerife, i Bernardino Alonso Espino, de Vigo.51 Les relacions
nacionals d’estudiosos que comencen i prefiguren les que tindrà la resta de la seva
vida: Salvador Vilaseca, de Reus; Feliu Elies, de l’Ateneu Barcelonès; Marià Ribas
Bertran, de Mataró; Carles Rahola, de Girona; Sebastià Pubill i Domènec Carrové
Viola, de Balaguer; Ramon Peypoch, de la revista Ciència; l’alcalde Jaume Aguadé;
Puig i Cadafalch; Joaquim Folch i Torres; l’heraldista Manuel Bassa; Tomàs Vicens,
d’Igualada; Josep M. Batista i Roca; Jesús Sanz, de Girona; Joan Subias, de Figueres;
Mn. Eduard Junyent, de Vic; l’arquitecte Josep Danés; Francesc Martorell, de Sant
Pere de Roda i Banyoles; Antoni Xirau; Jaume Serra i Húnter; R. Masó Valentí, de
Girona; Lluís Busquets, de Girona; Josep Anton Vandellós;52 l’historiador badaloní
Josep Maria Cuyàs; Mn. Palomar, d’Amics de l’Art Vell; Isolina Viladot, de Sitges;53

el director del Museu de Badalona, Joaquim Font Cussó; Cèsar August Jordana;
Rafael Subirana, d’Esparreguera; Antoni Bonet, de la Cerdanya; F. Portella, de
Manresa; Pujol Massaguer, de l’Escala; Josep Morera, d’Amics de l’Art Vell;54 Josep

51. J. Etayo pregunta sobre les cadenes de Navarra; F. S. Bellamy, sobre calçades romanes a les
terres pirinenques; B. Alonso Espino, sobre mines d’or a Galícia.

52. Que insisteix en la creació d’una societat catalana eugènica, abril i maig de 1934.
53. En enviudar i repassar la biblioteca del seu marit, troba notícies d’un megàlit de la Conca de

Tremp que pensa que pot interesar.
54. Les cartes de Pujol Massaguer i Josep Morera demostren el paper dels Amics de l’Art Vell en

la defensa del patrimoni arquitectònic, en aquest cas l’església dels Dolors de Torroella de Montgrí del
segle xviii, que l’alcalde vol enderrocar amb l’excusa d’ampliar l’escola. «No sols crec» —diu Pujol
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Maria Casacuberta, de Barcino;55 Francesc Prat i Puig, professor de secundària
de Mataró; A. Fabra i Bofill, del Centre Excursionista de Terrassa; Francesc Do-
mingo, de l’Agrupació Excursionista de Badalona; la relació amb els centres excur-
sionistes és important: Gràcia, Badalona, Vilafranca del Penedès, entre d’altres. Cal
remarcar la relació anterior a la guerra amb l’arqueòleg Joaquín María de Navascu-
és, sense oblidar les cartes de Pericor des de València.

Algunes d’aquestes cartes responen a la sortida d’El poblament prehistòric de
Catalunya i als treballs de Serra als volums de la Gallach, entre d’altres temes. Al-
gunes contenen notícies curioses com la de Folch i Torres, que li escriu en nom de
la Junta de Museus a propòsit del catàleg confiat a l’IEC i la necessitat d’evitar
qualsevol dispersió perillosa després de la recent exposició; o les de López Cuevi-
llas, que revelen que decideixen escriure’s cadascú amb la seva llengua, és a dir,
gallec i català; o les de Mesquita de Figueiredo, que manifesten una gran sintonia
portuguesa amb Catalunya i felicita Serra per la proclamació de la república amb
un «Visca Catalunya!»; o les de Bassa, que li explica que ha anat a Prats de Molló a
celebrar la república; Jesús Sanz explica entusiasmat els projectes dels estudis de la
Normal a Barcelona, «únicament l’Escola pot alliberar i enlairar el nostre poble»;
les de Danés volen informació romana per al seu estudi de la masia. Vull destacar,
pel que fa a aquestes cartes, que la correspondència revela que es comença a cons-
tituir una xarxa d’estudiosos locals aficionats a l’arqueologia que serà molt impor-
tant en la tasca de Serra en anys vinents, d’altra banda també permet observar els
contactes peninsulars amb els arqueòlegs espanyols que d’alguna manera havien
de continuar després de la guerra, malgrat ideologies oposades. Finalment, els
contactes amb Schulten fan veure que Serra li ha consultat alguns projectes als
quals contesta que veuria amb gust «su forma convento Tarraconensis» però que
encara manca el coneixement de molts llocs i pel que fa al Magrib «un mapa como
carte archeologique de Tunisie y Algerie para España es prematuro».56

Les cartes de Pericot són significatives del sentiment ambivalent d’aquest da-
vant de la situació política: contra «l’encegament» de «l’idealisme liberal» defensa
el seu «desig de dictadura». No comparteix de Serra «l’optimisme, que t’envejo, de
pensar que, amb una revolució, un país com el nostre pot millorar» (31-XI-1930).
Pericot davant de la República s’espanta «com sempre els extremismes han arras-
trat les masses», «Les notícies que ens arriben de Barcelona no són gaire tranquil-

Massaguer— «que val, sinó que és un monument que pesarà en l’estudi del nostre barroc.» (28-V-1936).
55. Fa a Serra la petició d’un llibre sobre el poblament romà a Catalunya. La guerra degué frus-

trar l’encàrrec.
56. Schulten des d’Erlangen, 8-VI-1933. Serra, convençut de la influència del Magrib sobre la

península Ibèrica, el 30 de juny de 1950 escrivia al prehistoriador francès M. Fernand Lacorre de Las
Eisiás (Dordonya) dient-li la importància de la lectura de la seva monografia sobre La Gravette per si-
tuar la influència africana a la península Ibèrica.
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litzadores donada l’activitat de què hi donen mostres els comunistes ajudats per
l’anormalitat dels actes d’en Macià». Quan Macià renuncia a la República catalana
Pericot es tranquil·litza: «estava amb ànsia pel cop de mà d’en Macià. Tenia por del
seu radicalisme i concumitàncies amb elements pertorbadors, però ha vist que ca-
lia cedir» per tant «ahir vàrem enviar un telegrama d’adhesió a n’en Macià els tres
catedràtics catalans de la Universitat [de València] per iniciativa meva». No po-
dem oblidar que Pericot ja tenia previst escriure a Bosch reclamant-li venir a Bar-
celona amb la nova Universitat. Al costat d’això, en aquesta mateixa carta explica
a Serra que a València comença a haver-hi «valencianisme de veres, no d’aquells de
paelles, falles i barraques». De tota manera, Pericot espera amb candaletes «que
hagi passat aquesta lluna de mel dels republicans». Tot content amb el decret sobre
bilingüisme, considera algunes coses «magnífiques conquestes», no deixa de dir
que «l’oposició de la resta d’Espanya ens obliga a contentar-nos en poc més. Falta
esperit democràtic dels que segueixen a Macià. Fa gràcia que tots els disturbis de
Barcelona siguin deguts a monàrquics, sindicats lliures etc., com si els altres fossin
uns santets. No tardaran a donar un cop o a intentar una revolució si abans no els
paren els peus». «Prou fer consideracions que et semblaran pròpies de l’ABC».57

En el curs de la República Pericot, malgrat conèixer el pensament de Serra, no
deixa de burxar: la Universitat bloquejada per l’afer de l’Estatut, encertat l’in-
dult de Sanjurjo l’atzagaiada del qual es deu a l’Estatut, estudiants catalans vin-
guts a la Serra d’Espunya tots anticatalanistes i, al costat d’això, breus informa-
cions sobre el País Valencià: la campanya de Las Províncias de Teodoro Llorente
contra l’Estatut català, el descrèdit d’Azaña entre els seus col·legues valencians,
València no té remei malgrat els optimismes de mitja dotzena de Gómez Nadals,
exàmens des d’un tribunal catalanista que fins i tot ha examinat en valencià,58 im-
possibilitat d’un Estatut per a tres províncies, millor esperar trenta o quaranta
anys. I al costat d’aquestes consideracions, per les cartes es pot observar que amb-
dós, Pericot i Serra, tenen contactes amb Henri Breuil i Vere Gordon Childe. Tam-
bé per Pericot sabem que el Museu aspirava a ser al parc de la Ciutadella però el
Parlament el foragita a Montjuïc.59

És un moment d’encàrrecs arqueològics de Puig i Cadafalch des de l’IEC en
relació amb Sant Cugat, Caldes, Empúries, Girona, o de recull de dades sobre Ba-
nyoles i Sant Pere de Roda i encara de recerques a Fraga (Baix Aragó). Sense obli-
dar la difusió, com l’encàrrec de Batista i Roca de participar en cursets de Palestra.

57. Cartes de Pericot a Serra des de València: 31-XI-1930, 26-IX-1931, 16-IV-1931, 21-IV-1931,
8-V-1931.

58. Tribunal format per Pericot, Emili Gómez Nadal i Joaquim J. Baró Comas.
59. «Molt vaig pensar en vosaltres quan l’acord de posar el Parlament al Parc, una verdadera

catàstrofe. Menys mal si us donen un palau decent, però això d’haver d’anar a Montjuïc no em faria
cap gràcia, és massa lluny» (4-XI-1932).
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El poblament prehistòric de Catalunya, publicat per Barcino el 1930, va ser du-
rant molts anys, segons Miquel Tarradell, «l’única visió de síntesi independent, és 
a dir, no englobada en llibres generals o en visions geogràficament més àmplies».60 
Va sortir anys després del de Bosch i Gimpera sobre la prehistòria de Catalunya i 
va tenir una important repercussió en un país cada dia més interessat pel seu pre-
sent polític i el seu passat històric i prehistòric. Ens trobem en aquells anys trenta 
davant d’una Catalunya encara molt rural on no tots els estudiosos locals podien 
tenir formació acadèmica suficient però coneixien el territori i estaven interessats 
a interpretar-lo. Aquest llibre col·laborà decisivament en l’ampliació dels contactes 
locals de Serra tan importants per a un arqueòleg.

Segons notificació de 26 de juliol de 1936, el Departament de Cultura el va 
mobilitzar amb la funció d’encarregat del tresor arqueològic i el 3 d’agost disposa-
va del carnet de Servei del Patrimoni, Secció d’Excavacions. Exercint aquestes fun-
cions a Castelló d’Empúries, conjuntament amb Josep Colominas, l’agost de 1936 
no únicament salvaren edificis religiosos sinó també persones com el poeta Fages 
de Climent, a qui tenien arrestat membres del Comité local, prou decidits a apli-
car-li «el paseíllo».61

Amb la guerra la correspondència s’estronca; l’arxiu familiar només conserva 
la carta d’un treballador del Museu que el 1938 escriu des del front de l’Ebre els 
patiments de la guerra i assimila la seva precària vida a les trinxeres a la dels nostres 
avantpassats prehistòrics.62

La postguerra: exili interior i treball arqueològic

L’enllaç entre l’etapa republicana i el franquisme ha estat objecte d’un breu 
treball en premsa per al Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics.63 Aquí 
no repetiré el que allà està dit, només en faré un apunt sintètic.

Serra i Ràfols no s’exilià per raons familiars, perquè al seu càrrec, i encara 
solter, havent mort el seu pare l’octubre de 1931 i amb el seu únic germà a Ca-
nàries, tenia una mare de més de vuitanta anys que depenia d’ell, la qual va morir 
el 1941, el mateix any del seu matrimoni amb Isabel Puig, filla de pescadors de 
Vilanova i la Geltrú i molt més jove que ell. El seu destí és el de tants professionals 
de formació noucentista i crescuts a l’ombra de la Mancomunitat i la República 

60. Miquel Tarradell, Les arrels de Catalunya, Barcelona, Vicens Vives, 1962, p. x.
61. Jose de C. Serra Ràfols, «Una anècdota sobre Fages de Climent», mecanografiat [d’octu-

bre de 1969].
62. Lluís Sallés a Josep de C. Serra, en campanya, 14-IX-1938.
63. Eva i Blanca Serra i Puig, «Repressió, represàlies i represa en l’arqueologia catalana (de 

1939 a finals de la dècada de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Ràfols», Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, en premsa.
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que veieren la seva carrera truncada per la nova situació política. Els que restaren
al país es veieren obligats a buscar formes d’enllaç entre el franquisme oficial i la
dinàmica oculta de la societat catalana. Això vol dir reconstrucció de les xarxes
locals, recerca de caps de pont amb les autoritats oficials i, més tard, després de la
Segona Guerra Mundial, reconstrucció de les xarxes internacionals del món ci-
entífic, en aquest cas del món científic de la prehistòria que també havia quedat
arrasat.

Amb l’entrada de les tropes del generalísimo Franco a Barcelona, el Museu fou
ocupat «manu militari» o «a punta de bayoneta» per Martín Almagro, que passava
a ser director del Museu per decret estatal, tot i que el Museu depenia de la Dipu-
tació i el personal el pagava la Diputació.64 Serra va passar per la depuració (22-XII-
1939).65 Entretant, com molts dels que es quedaren, entre ells el doctor Rubió, el
refugi econòmic foren les editorials. No hi havia cap opció d’incorporar-se a la
Universitat66 i la represa del treball com a conservador del Museu d’Arqueologia
de Barcelona fou amarga.67 Ni Colominas ni Serra i Ràfols s’hi reincorporaren se-

64. Serra a Santa Olalla, 1-VII-1948, 16-XII-1958 i 7-X-1959. Pel que fa a aquest moment, hi ha
els treballs de Francesc Gracia, La gestión de Martín Almagro Basch en el Museo Arqueológico de Barce-
lona durante la postguerra (1939-1958), Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics
i Locals, 2011. Francesc Gracia, Arqueologia i política, Publicacions de la Universitat de Barcelona,
2012.

65. Aquesta notícia està registrada a l’arxiu familiar. Pel que fa a depuracions, Francesc Gracia,
«La depuración del personal de Museo Arqueológico de Barcelona y del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas después de la Guerra Civil (1939-1941)», Pyrenae, 33-34 (2002-2003), p. 303-343.

66. Només quan Joan Maluquer obtingué el trasllat de la seva càtedra de Salamanca a Barcelona
Santa Olalla volgué plantejar a Maluquer que fes a Serra adjunt de la càtedra d’arqueologia de Barcelo-
na, però, abans de fer cap pas, li preguntà al mateix Serra, el qual contestava l’11 de març de 1959 «me
hablaba de reingresar en la Universidad con Maluquer. Mantengo con él, de siempre, las mejores rela-
ciones, de manera que en el aspecto personal no habría inconveniente ya que su caràcter “cantellut”
me place más que las zalamerías, pero voy tirando a viejo para semejante reingreso. Además, si debo
dedicarme de pleno a la investigación no me quedaría tiempo para, en serio, dedicarme a la enseñanza.
La enseñanza requiere poco menos que una dedicación total». És diferent —afegia— la publicació que
serveix per posar dades de primera mà a generacions actuals i futures i al cap d’anys encara és útil com
el Corpus de Hübner i tantes altres. «Por todo ello agradeciéndole profundamente su interés y su bue-
nísima intención me parece mejor dejarlo.»

67. Fins a l’extrem que el 1950 intentà, sense èxit, demanar el trasllat des del Museu a una altra
plaça de la Diputació: «Finalment» —escriu a Maluquer— «una qüestió personal meva. Prou sabeu
com són d’agredolces les relacions amb el Sr Almagro. L’amic Castillo les ha fet dolces del tot emigrant
del Museu i jo si no he seguit el seu exemple, dolguem-ne en l’ànima, ja que en el Museu hi tenim
perdudes moltes energies i molts anys de vida, és per no haver-se’m presentat cap hogar Ochocentista
de Sitges. Ara se’m presenta una ocasió, menys estrambòtica que la d’en Castillo: el trasllat des del
Museu dintre de la mateixa Diputació i amb el mateix sou que tinc ara al lloc que ha deixat vacant la
mort del senyor Geroni Martorell a la Direcció del Servicio de Conservación y Catalogación de Monu-
mentos de la Diputació. A més aquest lloc en permetria en escala més o menys reduïda sortir de la
ficció de Comissaria d’Excavacions sense cabals que tenim ara». L’aspiració no va ser possible per tal
com es demanava un perfil d’arquitecte.
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gons els seus drets, ni segons un lloc de treball fix.68 El nou director no era només
un plançó del franquisme sinó una persona sense escrúpols, un tipus «castizo»,
segons el va definir Bosch quan el va conèixer en el Congrés Internacional de Ci-
ències Prehistòriques i Protohistòriques de Zuric de 1950.69 Serra va viure sota les
intrigues d’Almagro fins pràcticament al final dels seus dies.70 En una situació de
precarietat tant econòmica com professional, el falangista de primera hora Julio
Martínez Santa Olalla fou l’únic del món de la prehistòria que donà un cop de mà
a Serra. «Celebro» —escriu Serra a Bosch el 18 d’octubre de 1950— «que la qüestió
Santa Olalla hagi quedat arranjada.71 Politicament ja sap que no pot pas haver-hi

68. Fins a 1949 Serra no estigué de plantilla al Museu, com explica ell mateix en carta a Antoni
Navarro Sedó, membre de la Diputació, quan el 15 de juny de 1950 li demana que faci per l’ordenança
del Museu Isidre Pey Font el mateix que va fer pels funcionaris del Servei d’Excavacions l’any anterior.
Pey Font treballava al Museu des de 1935. Al costat d’això la memòria anterior a la guerra podia ferir
lògicament el director de 1939, així, per exemple, cartes rebudes al Museu dirigides a Serra com la d’O.
Maader, secretari general de la Gesellschaft für Akademische Reisen de Winterthur, rebuda el 2-IX-
1950 per Serra amb el títol de «Monsieur le Directeur du Musée Catalane Montjuich Palacio», escrita
en nom del president de l’esmentada acadèmia, el doctor H. R. Hahnloser, per demanar-li la visita «du
Musée Catalane à Barcelona» d’un grup de vint-i-una persones, acadèmics graduats suïssos, conduïts
pel doctor Walter Frodl, conservador dels monuments de Belles Arts a Styrie, Àustria. Hi serien en
dilluns, que el museu era tancat, i el volien conèixer abans de visitar Sabadell i Terrassa.

69. Bosch lamenta que Serra no hagi anat a Zuric, on s’han trobat Pericot, Taracena i Almagro.
D’Almagro, a més de dir que és un tipus «castizo», explica que va deixar com un drap brut mitja hu-
manitat tot dient «tenemos que colaborar», «Ya sabe Vd todo lo que quiera del Museo» (26-IX-1950).
Pel que fa a Pericot, Bosch escriu: «En Pericot molt simpàtic i afectuós però, efectivament, em sembla
que està molt adaptat». Com en d’altres ocasions a Serra li falta permís i recursos econòmics per anar
al Congrés de Zuric.

70. Serra escrivia a Santa Olalla el 30 de novembre de 1958: «Una noticia muy triste es la de la
muerte del buen amigo Colominas, que quedó amargado de la forma inconsiderada con que fue des-
pedido del museo por el “discípulo” [Almagro] sin recordar que nadie, más que él, había trabajado en
crearlo y desenvolverlo y que incluso tuvo la debilidad de ayudarlo (de lo cual yo me siento sin remor-
dimientos pues le he hecho el vacío tanto como he podido). También falleció hace algo menos de un
año el viejo Font. Nos vamos quedando en cuadro con gran satisfacción del “discípulo” que aborrece
a todos los que podemos testimoniar que el Museo existía antes de su llegada». El 28 de maig de 1963
Serra escriu i notifica a Bosch la mort de Llorenç Alomà i indica que després de la mort de Colominas
i de Font ja només queda ell «de la primera època del Museu».

71. Santa Olalla havia malparlat de Bosch a Alemanya. El ressentiment procedia del fet que
el 1936 havien matat un germà de Santa Olalla a Torrejón de Ardoz i, segons ell, Bosch no havia fet res
per la seva mare i germana, que havien quedat desprotegides. Finalment, a l’inici dels anys cinquanta,
Santa Olalla s’havia presentat a casa de la sogra de Bosch, a Barcelona, excusant-s’hi. Ho explica Bosch
a Serra, París, 26-IX-1950: «dient que estava excitat per les coses que van passar durant la guerra» pel
que fa a la família de Santa Olalla. Bosch escriu: «mai ningu em va demanar res, ni sabia quines dificul-
tats havien pogut tenir. Jo a la fi vaig contestar a la carta d’en Santa Olalla enviant-me els llibres i a una
postal que la Clarisa [Millán] va vincular per a firmar a Itàlia, hi vaig posar la meva firma. Aixís, doncs,
més o menys aquest llarg incident està acabat». Sobre Santa Olalla entre d’altres treballs, Cristóbal Vera
Ramos, «Jerónimo Santa Olalla y el nacionalsocialismo: un oscuro y contravertido aspecto del primer
excavador científico en Carteia», Almoraima, 39 (2009), p. 489-504. Pel que fa a la mort del germà de
Santa Olalla, p. 491. També Salvador Quero Castro, «Martínez Santa Olalla, Julio», a Diccionario
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lligams entre ell i jo, però diria una mentida si digués que mai m’hagi fet cap al-
lusió política i ell sap perfectament quina és la meva manera de pensar, abans i ara.
Malgrat això, no sé per quina causa, és gairebe l’única persona de la fauna arqueo-
lògica hispana que s’ha portat una mica bé amb mi, incomparablement millor que
altres persones amb les que tenia molts més lligams com ara Taracena, en Pericot i
no diguem l’Almagro que és el nostre enemic nat».72

Serra aprofitava un congrés de prehistòria de Madrid de 1951 per intentar una
declaració conjunta per al retorn de Bosch. Li explica a Bosch que en el «congresi-
llo de Madrid» va intentar «presentar una proposició desitjant signatures qualifi-
cades, Pericot es va escandalitzar, que això era tirar una bomba atòmica en mig del
congrés, altres col·legues van opinar el mateix, la Mesa no estava disposada a ad-
metre-la i vaig haver de renunciar. Ja sabia abans que Vd no tenia cap interès de
gaudir de les delícies hispanes. Però allò causà terror a més d’un».73 Efectivament,
les cartes de Serra manifesten el doble joc de molts prehistoriadors envers Bosch,
sobretot en l’etapa de Bosch a la Unesco amb el pes del seu pressupost. El mateix
Taracena li deia a Bosch que, des de la trobada a Copenhaguen de 1948, havia fet
esforços per la seva tornada prop del Ministeri. Serra desitjava de tot cor un retorn
de Bosch «que un dia pugui venir a passar l’escombra a Barcelona», li escrivia l’11
d’abril de 1951 a Pericot amb to recriminatori. Les cartes de Serra deixen entreveu-
re que els arqueòlegs i prehistoriadors de Barcelona, per por de l’ombra professio-

histórico de la arqueología española, Madrid, Marcial Pons, 2009. La sogra de Bosch, originària de Màla-
ga i d’origen aristocràtic, es deia Trinidad Díaz y Franco de Llanos, Pere Bosch-Gimpera, Memòries,
Barcelona, Edicions 62, 1980, p. 18.

72. Bosch escriu sobre aquesta qüestió: «A la fi amb en Santa Olalla es restablí la correspondèn-
cia. Va anar a veure a la meva sogra i més o menys va donar una explicació del passat. A més la Clarisa
Millán [antropòloga] em va fer unes vertaderes embestides quan l’he trobada en congressos, sobretot
a Florència. Ja li havia dit que no li guardava rencor, doncs en el temps de la guerra, amb tot el que va
passar, la gent no estava ben bé en els seus cabals i a més el fet que s’hagués portat bé amb vostè con-
tribuïa a fer oblidar moltes coses», «En Santaolalla envia cartes plenes de cordialitat dient “maestro”».
Bosch a Serra, 13-XII-1952. En una carta de Serra a Santa Olalla de 1952 li regracia haver-se pogut
dedicar a l’arqueologia després del 1939. En una altra carta Bosch escriu a Serra que s’alegra «molt es-
pecialment que Vd. pugui continuar treballant. També m’alegro de que en Santa Olalla s’hagi portat
bé». Ara jo tinc una activa correspondència amb ell [...]. Crec que li vaig contar com es va fer la ‘recon-
ciliació’ amb la visita que fa ver a la meva sogra», Bosch a Serra, 3-I-1956.

73. L’escrit de la proposta deia que els signants tenien «el honor de proponer al Congreso la
adopción del siguiente acuerdo: El Consejo acuerda dirigirse respetuosamente a los poderes del estado
manifestando el deseo unánime de los arqueólogos españoles de ver reintegrado a sus labores científi-
cas en España, a su patria, el maestro y amigo de todos profesor Bosch Gimpera. Madrid, 30 de marzo
de 1951», carta de Serra a Bosch, 12-VI-1951. Bosch en qualsevol cas només hauria tornat amb la garan-
tia de tots els honors i d’altra banda deia estar «molt bé on sóc» fos al París de la Unesco fos a la Univer-
sitat a Mèxic. Bosch, 26-IX-1950, i Serra, 4-XII-1951. L’ús de la paraula «congresillo» està relacionat
amb una idea de Serra de fer congressos internacionals «de veritat» en relació amb el IV Congrés Inter-
nacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques que s’havia de celebrar a Madrid l’abril de 1954
(carta a Maluquer, 6-IV-1951).
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nal i un desplaçament funcionarial, en temien un retorn. Bosch ho trobava pinto-
resc: «Jo no sé per què em tenen tanta por, doncs no hi ha cap perill de que jo torni
a fer-los ombra».74

Les relacions de Serra amb Bosch es van mantenir per raons de vella amistat
però també per raons professionals. Serra va tornar a veure físicament Bosch al cap
d’una dècada de la fi de la Guerra Civil arran del Congrés de Copenhaguen de 1948.
Era una trobada important, a la qual Serra assistí, gràcies a poder obtenir eventu-
alment el passaport i permís de sortida i algun suport econòmic per a gestions de la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (CGEA). Era la primera reu-
nió, després de les guerres Civil i Mundial, del Consell Permanent dels congressos
internacionals de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques, del qual Consell Ser-
ra i Ràfols formava part des d’abans de la nostra guerra i per aquesta raó hi havia
estat convocat per M. Johs Böe del Museu de Bergen i era important ser-hi, com a
representació de l’IEC, tot i que Serra encara no n’era membre, per tal com la tro-
bada volia refer les relacions científiques arqueològiques i prehistòriques, inter-
rompudes per les dues guerres. Aquesta trobada va permetre veure les dificultats
d’aquesta recomposició. Bosch no fou problema perquè hi assistí com a represen-
tant de Mèxic i el conflicte de representació espanyola es dirimí entre Santa Olalla
i García Bellido, i va obtenir-ne la representació García Bellido.75 Aquesta va ser,
em sembla, l’única i darrera trobada física de Serra amb Bosch. Malgrat la presèn-
cia a Copenhaguen en aquest primer moment, en anys següents Serra va tenir con-
flictes a tota hora per poder sortir a l’estranger per manca de permisos i per dificul-
tats econòmiques que no sempre va poder esquivar. Això és important tenir-ho
present per contextualitzar els mèrits internacionals de Vicens Vives per haver as-
sistit al Congrés de Ciències Històriques de París de 1950, quan hi va haver estu-
diosos que, en el cas de Serra, convidat pel secretari M. Charles Morazé, no hi van
poder ser.76 Serra va ser convidat a presidir el debat de la ponència de M. Walbank

74. «A la fi, l’Almagro es queda el “seu” Museu? Això verament fa molta pena i l’equilibrisme del
seu “simbiòtic” [Pericot] també». Bosch a Serra, 3-I-1956. Tot i que Almagro emigrava a la càtedra de
Madrid entorn de 1958, mai no va desaparèixer la seva influència sobre el Museu i sobre Empúries.
Segons Serra (16-XII-1958), el Museu era de fet una institució bicèfala amb dos directors: el de l’Estat,
Arribas, i el de la Diputació, Almagro, el qual quan li va convenir va fer el paper de la Diputació, de fet,
des de Madrid, va seguir cobrant el sou de la Diputació.

75. Sobre aquesta reunió de Copenhaguen i els conflictes de representació, vegeu Eva i Blanca
Serra, «Repressió...».

76. Alguns estudis sobre l’internacionalisme dels historiadors hispànics pateixen el desconeixe-
ment del control de la ciutadania a través del passaport i els permisos de sortida, a més del tema dels
diners, entre els quals, per exemple, el de Miguel A. Marín Gelabert, «El aleteo del lepidóptero. La re-
incorporación de la historiografía española al entorno de la profesión en Europa en los años cincuen-
ta», Gerónimo de Uztariz, 19 (2003), p. 119-160. És greu que els historiadors no sàpiguen el terreny que
es trepitja després d’una guerra civil i encara més quan hi ha hagut un fet nacional esclafat, la qual cosa
tendeixen a ignorar.
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sobre història social de l’antiguitat, però no hi pogué ser per manca de permís de
sortida i de diners. L’arbitrarietat en els permisos de sortida i les dificultats econò-
miques van ser constants els anys cinquanta. Per aquesta raó era tan celebrat per
Bosch poder travessar el que anomenava «la línia Gutiérrez».77 En quasevol tro-
bada internacional calia ser-hi no només per raons professionals sinó també per
raons de país.78 L’agost de 1950 tampoc no pogué anar al Congrés Internacional de
Ciències Prehistòriques i Protohistòriques de Zuric79 per raons de permís de sorti-
da, tot i que un exiliat de Suïssa li facilitava els diners, ni tampoc pogué anar a la
convocatòria del Consell Permanent de Namur d’abril de 1952.80 En canvi, sí va
poder anar al Segon Congrés Internacional d’Estudis Clàssics de Copenhaguen
d’agost de 1954 (14-XI-1953) i a la reunió de la Unió Acadèmica Internacional de
Brussel·les de juny de 1955.81 Serra va anar a la reunió d’Estocolm de la UAI de ju-
liol de 1956 en representació de l’IEC. Bosch el 1955 va prendre resolucions im-
portants en favor de l’Institut, si més no pel que fa als diners tant per a publicaci-
ons com per a viatges i quotes acadèmiques internacionals a través de la creació
d’un patronat activat per Antoni Maria Sbert.82

77. Bosch a Serra, 26-IX-1950. En aquesta carta Bosch explica que va fer posar nerviós a Tara-
cena quan, en parlar-se d’aquest tema, el professor Boe preguntà quants membres del Consell Perma-
nent obtindrien visat i Bosch respongué que a la dona d’un no li donaven permís d’entrada ni per anar
a visitar a la seva mare octogenària. Es tractava de la dona de Bosch, Josefina García Díaz. Taracena,
després, confidencialment li va dir «“Hombre Bosch, siento mucho que haya dicho Vd esto, pues esto
si se sabe hará un mal efecto. Yo que había hablado tanto de Vd en el Ministerio después de Copen-
haguen y que me hacía la ilusión de que algún día se arreglaría que pudiera Vd volver”, jo li vaig dir
que no es preocupés i que no parlés de mi al ministeri, doncs no era fàcil que pensés en tornar perquè
estava molt bé on sóc». La dona de Bosch i Gimpera es deia Josefina García, nascuda a Huelva, era
filla de José García i García, de família humil, aparellador, i fou director de l’Escola Normal i diputat
provincial.

78. Carta de Serra a Aramon, 26-VIII-1950.
79. A Zuric es decidia la presidència de Taracena i la secretaria de Pericot per al proper congrés

de Madrid. La mort de Taracena obliga a fer nous reajustaments. Sobre l’arqueologia en el primer
franquisme ha escrit Francesc Gracia, La arqueología durante el primer franquismo (1939-1956), Bar-
celona, Bellaterra, 2009.

80. A Namur havien d’assistir els tres hispànics, Bellido, Pericot i Serra, on s’havia de decidir la
candidatura del quart representant hispànic. Serra estava per Santa Olalla i Bellido per Almagro (carta
de Serra a Santa Olalla, 1-XII-1951). Bosch havia decidit des de 1948 inhibir-se en els afers hispànics,
9-IV-1952.

81. L’arbitrarietat dels permisos queda reflectida en el fet que, per exemple, Ramon Aramon i
Serra va poder assistir al congrés de Zuric de 1950 i Serra no i, en canvi, el 1955 Serra pot assistir a la
reunió de la UAI i Aramon no. És evident que era més racional la presència de Serra el 1950 a Zuric i
la d’Aramon el 1955 a Brussel·les. Per anar a Brussel·les Serra va rebre l’equivalent a 3.895 ptes. de Ni-
colau d’Olwer a través de Ferran Cuito.

82. Bosch, en carta a Serra del 3 de gener de 1956, diu que seria convenient que anés a la reunió
del mes de juliol [d’Estocolm] i que si el preu són 8.000 ptes. pot mirar que es pagui de la manera que
s’ha pagat la quota de la Unió Acadèmica i ja s’ha contribuït als viatges. «L’Sbert va montar un tinglado
per sabrejar “gachupins” catalans i sembla que la gent està disposada a funcionar [...]. Escrigui’m-ho
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La represa internacional, però, va estar afectada pels relleus no sols generacio-
nals sinó també polítics que en cap cas van representar un retorn a les sintonies
anteriors a 1939. La història de substitucions en la represa dels congressos es repe-
tirà amb la reactivació dels Fasti Archaelogici (noticiari arqueològic internacional).
El 1948, el professor M. Pallottino, de Roma, els tornava a engegar i, basant-se en
les referències anteriors a la nostra guerra, es dirigia a Serra i Ràfols per indicació
de Bosch per endegar la col·laboració dels arqueòlegs de l’Estat espanyol i li propo-
sava ser el corresponsal hispànic. La resposta de Serra va ser afirmativa però pro-
posava compartir-la amb Julián San Valero pel grup de Madrid i Joan Maluquer
pel grup de Barcelona. Amb tot es va trobar dins un verinós conflicte de represen-
tació.83 No sé si seria per la qüestió dels Fasti però el cert és que Serra i Ràfols abans
de 1951 va ser expulsat de les seves velles relacions de l’Instituto Diego Velázquez
del marquès de Lozoya84 i poc temps després els Fasti eren centralitzats per l’Insti-
tuto Rodrigo Caro.85

aviat per a no perdre temps i donar marge als cops de sabre. Naturalment ho presentarem com a cosa
de l’Institut i de representació de casa nostra. A propòsit d’això, del Patronat etc., convindria que sapi-
guéssim a què atenir-nos sobre les necessitats de l’Institut, doncs a voltes, sembla —dient-li confidenci-
alment— que l’Aramon té escrúpols d’acceptar aquestes col·laboracions [...]. La manera sèria de fer-ho
és que l’Institut s’entengui amb el Patronat o sigui amb en Nicolau o l’Sbert (en Nicolau n’és el presi-
dent i l’Sbert el secretari i el factòtum). Liquidada la quota de la Unió Acadèmica, crec que seria possible
obtenir diners per ajudar les publicacions que estiguin en pana [...]. Li agrairia, doncs, una informació
confidencial de V a mi, sens perjudici de que, el que V cregués convenient, parlar-ne amb el Sr Puig o
amb l’Aramon, en Rubió o les persones que li mereixin més confiança, els ho comuniqués». Aramon
preferia suports globals, Serra era partidari d’ajudes concretes «perquè si són globals es fonen en admi-
nistració» (Serra a Bosch, 10-I-1956). Serra està d’acord a anar a Estocolm, segons aquesta fórmula de
pagament, però li remarca a Bosch: «Ara un advertiment respecte a la meva anada a Lund. Vaig poder
sondejar que el fet de poder-hi anar amb cabals dels emigrats “rojos” em podria portar molts malde-
caps, en efecte, encara que sembli impossible, en Pericot ho considera poc menys que un crim. Per això
encara que en els medis de l’Institut es diu la veritat de les coses, en els medis oficials almagrescos i pe-
ricotescos ho he hagut de silenciar i parlar vagament d’una ajuda estrangera a base d’unes conferències,
ja que tampoc s’hauria pogut dir que hi anava amb diners meus que prou saben no tinc i els centres
oficials d’aquí que ells maneguen prou s’han cuidat de no dar-me cap cèntim» (22-VIII-1956).

83. Sobre l’afer dels Fasti, dels quals Serra n’havia estat un dels fundadors abans de la guerra,
vegeu Eva i Blanca Serra, «Repressió...». La relació amb San Valero explica que el 1951 fessin Serra
membre corresponent en caràcter honorífic de l’Institut Alfons el Magnànim de València.

84. En una carta de J. de C. a Maluquer, 26-V-1951, explica els embolics de l’Institut Diego
Velázquez del marquès de Lozoya amb l’Institut Rodrigo Caro de Bellido i que Bellido en una ocasió,
dirigint-se a Serra, va dir: «esto de echarles del Diego Velázquez (parlant concretament de mi) fue una
barbaridad». Ara Serra té clar que per canvis que es fessin i batalles que hi haguessin tot quedava igual.
Per aquesta raó no tingué massa interès a col·laborar amb el Rodrigo Caro, «potser deixaré de rebre
algunes pessetes, però m’estalviaré molts disgustos. A casa tinc fitxers i fotos pagats per mi, prefereixo
treballar així que no haver de treballar havent de fer fotografies quasi d’amagat» (25-VI-1951).

85. Carta d’Antonio Beltrán a Serra (12-I-1953) i carta de García Bellido a Serra (9-III-1953).
Els Fasti havien fet un conveni amb el Rodrigo Caro i calia enviar qualsevol col·laboració al Rodrigo
Caro.
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A través del control del pressupost, García Bellido i Almagro aconseguien en
pocs anys neutralitzar les velles relacions i substituir-les per les noves. Els viatges
pagats a professors estrangers, com en el cas de M. Pallottino, de Roma, en són un
exemple.

El lligams amb Bosch també eren d’ordre científic, especialment en relació
amb el Corpus Vasorum Antiquorum, que va quedar molt perjudicat pels resultats
de la guerra sobretot per la desaparició de peces del Museu pendents de cataloga-
ció. Aquí també es féu sentir la mà del nou director. «El Corpus serà una cosa
digna de riure» —escriu Serra a Bosch el 18 d’octubre de 1950—, «doncs publica-
rem vasos que no són ja al Museu i segurament deixarem de publicar-ne altres que
hi són, però el Museu de Barcelona és un Museu ambulante en el que les coses fan
aparicions i desaparicions miraculoses. Valent-me de l’oferta almagrista farem al-
gunes fotos noves i sortirà com Déu voldrà».86 Sabem que el Corpus el pagava la
Unesco a través de la UAI.87

L’oferta de Santa Olalla a Serra i Ràfols fou primer les excavacions de Mèrida
(1942-1943) i més tard formar part de la Comisaría Provincial de Excavaciones de
Barcelona.

Fruit de les excavacions de Mèrida foren treballs publicats a la Revista de Estu-
dios Extremeños i a Runa, de Buenos Aires, i molt especialment l’obra La «villa»
romana de la dehesa de «La Cocosa» (Badajoz, 1952), un estudi que va ser molt
ben rebut per la comunitat internacional.88 Cal dir que es treballava amb pocs

86. Entre les peces hi havia d’haver la Col·lecció Víctor Català «de què ens incautarem», escriu
Bosch el 13-III-1951, i indica que per dignitat Serra ha de signar en primer lloc. En carta de Bosch a
Serra del 13-XII-1952, Bosch diu que consultarà Merlin sobre l’ordre de les làmines. Aramon, el 5 de
juny de 1953, escriu a Serra: «no deixeu el Corpus» i el 3 de gener de 1956 Bosch s’alegra que «el Corpus
tiri endavant». En relació amb les peces del Corpus Serra escriu també a Bosch sobre les dificultats que
ha tingut a «trobar les peces que viatgen constantment de Barcelona a Empúrias i algunes no tornen.
Així que davant d’absències caldrà que s’expliqui a la introducció». També li explica que a Empúries
està excavant sense direcció un treballador de l’Escala que es diu Gamito «en una zona on surten leky-
thos, un desastre». Cal recordar que a Empúries en la postguerra van treballar soldats presoners. Fran-
cesc Gracia, Una història oculta. Batallons disciplinaris de treballadors a les excavacions d’Empúries
(1940-1952), Ajuntament de l’Escala, 2004.

87. Carta de Serra a Bosch, 10-I-1956: diu que les coses principals que hi ha en projecte de pu-
blicació són «la Catalunya Carolíngia de l’Abadal. Alabada per Menéndez Pidal “que suerte tienen vdes
de poder hacer publicaciones semejantes”. Resulta còmic que això es digui des de Madrid on tenen el
“Consejo” més gras que es pugui imaginar, però que tot se’n va en “merienda de negros”, però aques-
ta de l’Abadal marxa sola finançada per ell i amics vigatans adinerats. Després hi ha les cròniques però
la de Desclot en Rubió no l’acaba de posar en solfa. El Pere el Gran d’en Soldevila ja té solució econò-
mica i també el de la Flora de Ciències, segueix el nostre Corpus que el paga la Unesco a través de la
UAI, pel Corpus filosòfic del Medio Evo es van obtenir 70 mil francs belgues de Bruxelles. Les dues
coses que queden en l’aire són els Estudis Romànics i la Carta de l’Imperi Romà que la UAI beneeix però
no paga».

88. Entre d’altres Massimo Pallottino, de Roma; J. B. Ward Perkins, de Londres; Robert Etienne,
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recursos,89 tot i així Serra no deixava de demanar-ne: «En la vega del Guadiana»
—escrivia el 7 d’abril de 1952 al comissari general— «existen restos incontables de
villae romanas [...] si estas villae pudiesen ser conocidas tan solo en la forma [par-
cialment] de La Cocosa, tendríamos muchísimo avanzado en el conocimiento de
una de las regiones de la Hispania romana».90

L’any 1945 Santa Olalla organitzava la Comísaria Provincial de Excavaciones
de Barcelona. Serra i Ràfols li comunica que ni ell ni Colominas eren les perso-
nes indicades per al càrrec de comissari provincial per manca d’autoritat social i
ambdós coincidien en Epifani de Fortuny, baró d’Esponellà, com la persona indi-
cada per la seva posició i entusiasme envers els treballs arqueològics. El 8 de gener
de 1946 el baró d’Esponellà era nomenat comissari provincial i Serra, director tèc-
nic de les excavacions.91 La Comisaría Provincial va respectar com a comissari de
les excavacions de la ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere, i en cedí el nome-
nament a l’Ajuntament de Barcelona.

Les cartes de Serra i Ràfols revelen una situació de l’IEC si més no curiosa. Serra
havia tingut vincles amb l’IEC des de 1919. Però no serà fins a 1949 que n’esdevindrà
membre adjunt i el 1954, numerari. Quan dic situació curiosa vull dir que les cartes
de Serra indiquen que mentre l’IEC estava il·legalitzat i perseguit, l’Instituto de Ar-
queología y Prehistoria Rodrigo Caro del CSIC franquista demana intercanvi de
publicacions amb l’IEC. Serra aprofita per remarcar a García Bellido que moltes
«existencias que no estaban agotadas, como el anuario 1915-1920, fueron objeto ya
de destrucción ya de robo por diversos depredadores y ladrones» i després d’infor-
mar-lo de les possibles publicacions que volia intercanviar escriu: «No se olvide que
vdes son ricos ya que viven del presupuesto en tanto que nosotros somos pobres
pues nos hemos de valer exclusivamente de aportaciones privadas» i li proposa, tot i
que ell prefereix la correspondència a l’entrevista, poder-lo veure i parlar llargament.
Serra féu esforços per col·locar les publicacions de l’IEC. Ens consten les cartes a
Miquel Tarradell i a Joan Maluquer del 17 d’octubre de 1950 en les quals els envia la
llista de publicacions de l’Institut, per si les poden adquirir per a Tetuan, on es troba
l’un, i per a Salamanca, on es troba l’altre, «encara que voler col·locar llibres catalans

de Bordeus; Helmut Schlunk, d’Alemanya, i li és demanat per a la biblioteca universitària de Har-
vard de Washington.

89. En una carta a Santa Olalla de 1951 diu necessitar mà d’obra per a Mèrida i li pregunta si
seria possible treure diners dels «misteriosos fondos de paro obrero» que a vegades hi ha i es fonen
sense profit: «Allí [província de Badajoz] el paro existe y la mano de obra de peonaje abunda. El pro-
blema es muy diferente de aquí donde no hay paro y el peonaje viene íntegramente de fuera (incluso
de Extremadura)».

90. Pels seus treballs a Extremadura, Serra va ser nomenat membre d’honor del CSIC i se’l con-
siderarà «un extremeño ilustre más, aunque su patria chica sea otra región española» (Virgilio Viniegra
de Vera de la Real Academia de la Historia, Badajoz, 14-V-1956).

91. Eva i Blanca Serra, «Repressió...».
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i de l’Institut» —escriu a Tarradell— «és una mica fantàstic, però com que aquí no
som del “Consejo”, ni tenim grasses publicacions tipus Ampurias que compten amb
subvencions crescudes, hem de procurar entre tots veure si podem mantenir aques-
ta activitat de l’Institut que és l’única veu que ens queda davant del món i que ara
en un recent viatge hem pogut comprovar que era molt apreciada i vista amb una
simpatia extraordinària que des d’aquí no ens figurem. A més trobo que esquilmar
unes pessetes de l’Alta Comisaria amb aquesta finalitat fa molta gràcia».92

La vida de la Comisaría no va ser gens fàcil; hi van confluir molts entrebancs
provincials i estatals derivats de les ambicions de Martín Almagro com a director
del Museu i la seva guerra contra la Comisaría de Excavaciones. Les intrigues de
Martín Almagro es corresponien amb les tensions de caire estatal entre la Comisa-
ría General de Santa Olalla i l’Archivo Español de Arqueología de García Bellido.
Ara bé, a Catalunya les intrigues d’Almagro venien acompanyades de càrrega po-
lítica, ja que Almagro, sempre que en tenia ocasió, no deixava mai d’acusar Serra i
Ràfols de «rojo-separatista».93 L’animositat d’Almagro arribà a tal extrem que
bona part de la correspondència de la Comisaría passa per precaució per domicili
particular del director tècnic de les excavacions de la Comisaría Provincial. Serra
reclama que no se li escrigui al Museu, ja que no té garanties ni de la inviolabilitat
de la correspondència ni de l’arribada a les seves mans.

Però, deixant de banda aspectes molt desagradables d’aquesta situació, molts
dels quals explicava per carta a Miquel Tarradell94 o a Joan Maluquer,95 Serra va

92. Serra a Tarradell, 17-X-1950, i a la carta amb la mateixa data destinada a Maluquer escriu:
«Ara us voldria parlar d’un altre afer, el de les publicacions de l’Institut. Poc a poc l’Institut ha anat
reprenent la seva vida, encara que sigui a les catacombes, però com que no disfrutem de les grasses
subvencions de que viu el Consejo o “Ampurias” ens hem de refiar de l’ajut privat que mai, certament
ens ha faltat, però el preu cada dia més car de tot el relacionat amb les arts gràfiques s’oposa al nostre
desig de publicar coses que és l’única manera de donar fe de vida. A l’estranger ara l’Aramon, que va
poder assistir a la reunió de la Unió Académica Internacional i als congressos que hi han hagut a París,
ha pogut comprovar que a través de l’Institut el nom de Catalunya encara respira a fora amb força
prestigi i es mira amb molta simpatia». També col·locava publicacions de l’IEC al professor Helmut
Schlunk, de l’Institut Alemany d’Arqueologia de Madrid, del qual Institut, el juny del mateix 1954
Serra era nomenat membre ordinari pels seus mèrits en el terreny de la investigació de l’arqueologia de
la península Ibèrica. Notificació feta per Helmut Schlunk, 6-XII-1954.

93. Santa Olalla està preocupat pel tema d’adjudicació dels museus a Catalunya. Serra li contesta
que Bosch no tornarà: «yo tengo el sanbenito de rojo-separatista-judeo-masónico-demo-liberal», se-
gons diu un amic meu, i Almagro l’hi ha col·locat de tal manera que ni Déu l’hi pot treure, «de manera
que no pincho ni corto» (1950). En una altra ocasió, Serra diu a Santa Olalla que a Barcelona, encara,
només acusant la gent de rojo-separatista ja n’hi ha prou (10-II-1958) i el 4 d’abril de 1960 també fa
referència a Santa Olalla de «sus [d’Almagro] usuales acusaciones de rojo-separatista-judaico-masóni-
co-demo-liberal para usar la ratahila humorística que en casos semejantes emplea un amigo mío».

94. El 25 de febrer de 1965 Serra felicitava Miquel Tarradell pel llibre Les arrels de Catalunya, el
qual deia que feia molta falta.

95. Maluquer se sentia desterrat a Salamanca i mantenia correspondència amb Serra. Serra el
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crear, des de la seva condició de director de les excavacions de la Comisaría Pro-
vincial, una important xarxa d’estudiosos de l’arqueologia local catalana, formada
per sectors molt diversos. Eren persones actives, lligades al territori per patriotis-
me, no sempre amb formació acadèmica, ja que per raons socioeconòmiques la
universitat no havia estat a l’abast de molts d’ells, però tots ells eren els únics capa-
ços d’informar i de garantir la integritat de les troballes locals, pel seu caràcter de
col·laboradors entusiastes i eficaços. Des de Madrid, per mitjà de Serra, Santa Ola-
lla els proporcionava un carnet oficial de col·laboradors. L’anàlisi d’aquesta xarxa,
que entre ella es comunicava per escrit sempre en català, permet observar que es
tracta d’una xarxa de caràcter catalanista resistent de la república,96 la qual, amb
molt pocs recursos, féu una tasca arqueològica i museística important.97 La xarxa
elaborada amb molta dedicació enllaçava originàriament amb les connexions que
Serra havia fet durant la República a través de les seves funcions de tècnic d’exca-
vacions de l’IEC i a través de la xarxa d’Amics de l’Art Vell.98 Dins d’aquesta xarxa

felicita per la revista Zephyrus i li diu que ha guanyat punts en publicar «la primera cosa que el nostre
mestre [Bosch] publica a Espanya després de la guerra» (7-I-1952); li explica com Almagro ha fet la
gara-gara al ministre d’Educació que ha estiuejat a Palamós (12-X-1955); li comunica el concurs de
conservadors del Museu de Barcelona, en el qual han sortit Cid i Ripoll, li sembla bé Ripoll no pas Cid,
i explica la negativa d’Almagro a la candidatura de Maluquer; pel que fa a la càtedra de Barcelona, quan
Almagro ja ha aconseguit la càtedra de Madrid, però descontent pel poc cas que allà se li feia, aspirava
a tornar a Barcelona (21-I-1958); estava en contra del trasllat de Maluquer de Salamanca a Barcelona i
preferia el trasllat d’Antonio Beltrán de Saragossa a Barcelona (12-II-1958).

96. Serra i Ràfols cada 14 d’abril celebrava en família la data de la proclamació de la Segona
República i brindava amb xampany per a un futur millor. Un exemple d’aquest caràcter resistent de la
xarxa i dels lligams anteriors i posteriors a la Guerra Civil pot ser el de Lluís Brull de Tivissa; una bio-
grafia de propera aparició ens el mostra com a jove mestre a Barcelona amb lligams d’amistat amb
l’escola horaciana de Pau Vila, Andreu Nin i Joan Comorera. Adolf Brull, Lluís Brull de Tivissa, en
premsa.

97. Aquests lligams expliquen que fos soci de mèrit de l’Associació Arqueològica de la vila de
Santa Coloma de Queralt i la seva comarca «vist l’interès demostrat en la salvaguarda de la capella dels
templers de Santa Maria de Bell·lloc» (22-XII-1949) i membre del consell consultiu de l’esmentada
associació en l’exercici 1952-1953 (1-II-1952), o que el 3 de desembre de 1955 el Patronat del museu
municipal de Badalona l’anomenés assessor tècnic d’arqueologia durant la construcció de l’edifici del
museu.

98. Són una gran quantitat de persones els col·laboradors de la Comisaría Provincial de Barcelo-
na amb carnet o pendents de carnet: Albert Ferrer Soler, de Vilanova i la Geltrú; Rafael Subirana Ollé,
d’Esparraguera; Lluís Mas, de Sabadell; Pons Guri, d’Arenys de Mar; Lluís Galera, del Masnou; Jaume
Ventura, de Vilassar de Dalt; Salvador Cardús, de Terrassa; Vicent Renom, de Sabadell; Joan Bellmunt,
de Vilanova i la Geltrú; Antoni Massanell, de Vilafranca del Penedès; Pau Gorina Gabarró, de Terrassa;
Salvador Vilaseca, de Reus; Josep Estrada, de Granollers; Marià Ribas, de Mataró; Antoni Guilleumes,
que informa sobre Martorelles, Alella, Montornès i la Llacuna; Francesc Camprubí Alemany, de Cen-
telles; Antoni Borras Quadras, d’Igualada; Joan Mercader i Riba, d’Igualada; Antoni Jonch, de Grano-
llers; Lluís Brull Cedó, de Tivissa; Jaume Lladó i Font, de Mataró; Eduard Junyent, de Vic; Janés No-
vellas, de Torelló; Joan Freixas Sala, de Santa Maria del Camí; E. Llorach, de Llinars del Vallès; Lluís
Alfonso Andreu, de Montblanc; J. Marxavach Flaquer, de Calella; Antoni M. Espona, de Montserrat;
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hi havia des de directors de museus locals fins a pagesos i lampistes passant per
advocats i d’altres sectors amb estudis acadèmics o no. Quan el 15 de gener de 1959
els socis de Current Anthropology, per invitació de Sol Tax, editor de la Universitat
de Chicago, li plantegen a Serra la necessitat de disposar de la llista de col·labora-
dors, Serra contesta: «Surge naturalmente el caso de los aficionados, los buenos
aficionados, que resultan ser la base de la investigación o de los investigadores re-
lacionados con nuestras disciplinas, sin estar totalmente centradas en ellas, cosa
frecuente en un país de escasa densidad cultural como el nuestro en que todos
hacemos un poco de todo».99

Gràcies a aquesta xarxa de col·laboradors s’intenta que no quedi aturada l’ar-
queologia catalana i que no es perdin troballes com el mil·liari del terme de Sant
Joan de Vilassar (juliol de 1954), tan important per al coneixement del traçat de la
Via Augusta i les comunicacions d’època romana. Aquesta xarxa arqueològica,
que es correspon també amb el tarannà de la cultura noucentista lligada a la Man-
comunitat que empaltava els estudiosos de la seva generació, l’implica també tant
amb la Societat Catalana de Geografia com amb l’organització de les assemblees
intercomarcals d’estudiosos.

Durant l’etapa de la comissaria Serra i Ràfols emprén l’esforç de forjar la xarxa
de col·laboradors i si cal de mecenes per a les excavacions; és el cas, per exemple, de
Sebastià Oller, introductor de la fabricació de margarina a casa nostra i patrocina-
dor de les excavacions del Toll de Moià.

J. Voltà, de Gràcia; Joan Surroca i Arissa, de Moià; doctor Cantarell, de Montmaló; J. M. Piñol Aguadé,
de Mataró; Miquel Crusafont, de Sabadell; Joan Casas i Ricard Mullarat, de Santa Coloma de Queralt;
Vicent Ros, de Martorell; Isidre Clopas, de Martorell; J. M. Cuyàs, de Badalona; R. Gaya Massot, de
Cornellà; Santiago Padrós, de Terrassa; Francesc Baltà Talló, de Terrassa; Frederic Sagués, de Terras-
sa; J. Llavina Cot, de Mataró; Lluís Cornet Arboix, de Vic; Emili Martínez, de Lloret de Mar; E. Martí-
nez Passapera, de Lloret de Mar; Leodegari Sala Sala, de Caldes de Montbuí; A. Matas, d’Olesa de
Montserrat; Salvador Serret, del Bages; J. Cusi, del Masnou; Joan Vilaseca, de Santa Coloma de Gra-
menet; Jaume Fàbregas, prevere de Tiana; Lluís Guardiola, de Vilassar de Mar; Enric Modorell, de
Molins de Rei; Pere Giró, de Vilafranca; Jaume Clavell, d’Argentona; Sebastià Oller, de Moià; Ma-
nuel Bassa, de Barcelona, entre d’altres. També trobem connexions amb sectors de fora de la província
de Barcelona com Eufemià Fort i Cogul, de Tarragona; Joan Bergós, de Lleida; Bartomeu Ensenyat, de
Sóller; Gabriel Fuster Forteza, de Manacor; Mascaró Pasarius, de Mallorca; Pere Ponsich, de Perpinyà;
A. de Pous, de Millars; Josep Vilardell, de la Mola del Forcall; Manuel Ferrer, de Lleida; Camil Visedo,
d’Alcoi; Josep Clapés, de Tarragona. La llista pertany a un primer cop d’ull i, segurament, caldria or-
denar-la, revisar-la i millorar-la. Es pot consultar «Assaig sobre l’història de la investigació arqueolò-
gica a Catalunya» a Agrupació de Diplomats d’Arqueologia Hispànica per la Universitat de Barcelona,
XXè aniversari, 1974-1994, p. 23-59.

99. El 24 de novembre de 1955 escrivia a Mercè Muntañola de Palol a propòsit d’una nota ar-
queològica a Ampurias sobre prospeccions de coves. D’aquesta nota, escrita per Serra, s’havien reta-
llat els noms dels col·laboradors; Serra demanava o bé la restitució dels noms o bé que la nota quedés
anònima.
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La Comisaría General va patir atacs d’Almagro. Un exemple és el patit per Al-
bert Ferrer i Soler. Aquest, que tenia fet tot un treball sobre la cova del Batlle Vell
de Pontons i era director del Boletín de la Biblioteca Museu Balaguer, el 1953 va ser
acusat per Almagro de «delictes arqueològics» quan excavava sota la direcció de
Serra la balma de la Griera de Vilanova i la Geltrú. Almagro, aparentment en nom
de la ciència, però en realitat en nom del poder, posava tots els obstacles que podia
a l’activitat de la Comisaría Provincial. Almagro usava la Inspecció General de
Museus de Madrid i el Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz-Gimé-
nez per inteferir des de la Diputació de Barcelona la tasca de la Comisaría Provin-
cial.100 Era clar per a Serra «el deseo de Almagro» —escrivia a Clarisa Millán el 26
d’octubre de 1955— «de calzarse con la comisaría, no tiene para mí nada de nuevo
[...] la ambición almagresca por la comisaría general. Lo que no suponía era que
aprovechase este congresillo ridículo de Burgos para hacer una maniobra».101

100. La comissaria treballava sota mínims i el director i els col·laboradors sovint pagaven de la
seva butxaca. En carta de Serra a Bosch del 4-XII-1951 Serra, que voldria que Bosch vingués a Barcelona
encara que només fos a propòsit d’una trobada de la comissaria, lamenta que l’arqueologia catalana
resti aturada al 1936 per manca d’eines, mentre l’IIPM (Instituto Internacional de Prehistoria Medite-
rránea), amb més de cent mil pessetes de subvenció i de direcció bicèfala (Pericot i Almagro), no és ca-
paç de cedir diners no pas de col·laboració sinó per elements de treball (fitxes, fotografies, reconstrucció
de material, dibuixos, plans, etc.). Les intrigues d’Almagro a la Diputació de Barcelona van posar fi a
alguns mitjans econòmics de la comissaria que anaven en aquest sentit: «no dispongo de medios para
ello» —escriu Serra a Santa Olalla, tot parlant de la necessitat de reconstruir material. I continua: «An-
tiguamente el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación de Barcelona (e. p. d.) servia
para ello, pero ya sabe Vd que tales cosas han terminado» (18-IV-1955).

101. Existeix un treball amb moltes llacunes i inclinat a la versió dels detractors de Santa Olalla:
Margarita Díaz-Andreu y Manuel E. Ramírez Sánchez, «La Comisaría General de Excavaciones
Arqueológicas (1939-1955). La administración del Patrimonio Arqueológico en España durante la
primera etapa de la dictadura franquista», Complutum, 12 (2001), p. 325-343. Ignora del tot la tasca de
la Comisaría Provincial de Barcelona, desconeix Epifani de Fortuny i Josep de C. Serra i Ràfols i la seva
actuació i no diu ni una paraula, ni com a precedents arqueològics, de l’etapa de Bosch i Gimpera.
Serveix per situar la liquidació el 1955 de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas creada
el 1939. La maniobra fou una carta adreçada per set arqueòlegs (Pericot, García Bellido, Castillo, Bel-
trán, de Margalina, Maluquer de Motas i Almagro). En nom de la necessitat de reorganitzar científica-
ment l’arqueologia després del «temporal tributo» de la CGEA de 1939, reclamaven una reforma que
de fet l’únic que feia, amb encert o no, era canviar la correlació de forces del poder dins de l’arqueolo-
gia espanyola. Referències a aquestes reformes en cartes de Serra a Santa Olalla de 9-III-1957, 5-IV-
1957 i 8-VII-1958. Encara, després de la reforma de desembre de 1955, Almagro questionava l’autoritat
de Santa Olalla com a inspector, com demostra l’incident entre el paleontòleg Miquel Crusafont i Al-
magro que impedia que Crusafont rebés oficialment Santa Olalla. Crusafont preguntà «pero veamos,
el dr Santa Olalla es o no es todavía inspector general de excavaciones? Almagro hubo de confesar que
lo era “bien que lo será poco tiempo” afirmó. Ya sabe Vd que la máxima aspiración de Almagro es
substituirle en el cargo [...]. Entonces Crusafont le dijo “en este caso no tenía más remedio que recibir-
le oficialmente, prescindiendo de que no tengo nada que decir de este señor”». (s. a.). Santa Olalla di-
mitia de la inspecció del SNEA el desembre del 1961 convençut que calia una reorganització efectiva de
l’arqueologia estatal en estat caòtic, segons ell.

021-111829-JOSEP SERRA RAFOLS.indd 37 11/11/13 12:19



38

Un decret de 2-XII-1955 liquidava la Comisaría General de Excavaciones Ar-
queológicas i creava el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (SNEA) i
les comissaries provincials passaven a ser delegacions de zona. Amb tot, era difícil
una substitució per complet. Canviada la correlació de forces, Santa Olalla passava
a ser inspector general de la SNEA i en general es confirmaven les persones fins
aleshores en funcions. El 10 de gener de 1956 Serra ho explica a Bosch. Diu que fa
uns dies ha tingut lloc «allò que en dèiem ‘un hundimiento’. El ministre [de Edu-
cación Nacional] va anar a passar l’estiu a la Costa Brava i això determinà a Alma-
gro a fer veure que excavava Empúrias. El resultat ha estat la dissolució de la Co-
misaría de Santa Olalla i la seva substitució per una inspecció general formada per
una mena de “junta de catedráticos de la asignatura” de les Universitats. Si l’ins-
pector és Santa Olalla i l’assignatura en Pericot, encara se salvarà alguna cosa. Si
és l’Almagro, tot s’haurà acabat». Santa Olalla continuà com a inspector general
del nou organisme però amb menys poder i Serra era confirmat com a delegat. Se
n’assabentava per un ofici de Castillo del 20 de juny de 1957 que el nomenava «a
propuesta de la Junta consultiva de la Dirección General», segons l’ofici el nome-
nament era posterior a una presa de possessió que mai no va existir. La nova situ-
ació suposava una actuació intervinguda i encara amb menys garanties de di-
ners.102

Malgrat els canvis i els obstacles de tota mena, la confirmació en el càrrec de
director de les excavacions locals tingué efectes professionals importants per a
Serra, per tal com, tot i les maniobres que hi van haver en contra, amb la jubila-
ció d’Agustí Duran i Sanpere, Serra va passar a encarregar-se de les excavacions
de Barcelona.103 Durant l’etapa de la Comisaría, aquesta respectà les atribucions de
Duran des de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona104 i Serra sempre procu-

102. Es reclamava també el cens de la llista tan pacientment elaborada per Esponellà i Serra dels
aficionats de la província. El control no era científic sinó burocràtic. Es va intentar sense èxit recórrer
als recursos del Ministeri de la Vivenda. José Luís Arrese, a més de ministre de la Vivenda, era comis-
sari d’excavacions arqueològiques de Corella (Navarra), acadèmic de la Real Academia de Artes de San
Fernando i president de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria (SEAEP).

103. Cartes a Santa Olalla del 14-IV-1957, 27-VI-1957, [1957] i de felicitació de la SEAEP de
Madrid a l’alcalde de Barcelona per l’encert en l’elecció de Serra, 1-II-1958. Per carta del 16-X-1958
sabem que la Delegación del SNEA tenia confirmada la direcció dels treballs arqueològics municipals
a Serra. Pel que fa a l’intent d’Almagro d’evitar el nomenament de Serra, carta del 12-VII-1957 que diu
que Almagro ha proposat «un tal Balil», és a dir, Albert Balil, que durant un temps participà en la xar-
xa de col·laboradors i s’hi mantingué com a informador d’Almagro fins que, havent de treballar com
tothom sense cobrar, no volgué o no pogué sostenir el doble joc davant del baró d’Esponellà i plegà.

104. Carta de 1957 d’una comissaria en transició a l’Ajuntament de Barcelona dient que aques-
ta va fer una excepció en Duran i que sempre l’entesa havia estat bona. Quan Duran es jubilà Serra
escriu a Santa Olalla, 12-VII-1957: «Por cierto que acaban de jubilar a don Agustín Duran y Sanpere y
no sé si la comisaría local (digo delegación) seguirà siendo “in partibus” como hasta ahora por defe-
rencia al sr Duran y su obra». Serra explica a Santa Olalla que, després d’unes entrevistes amb l’arqui-

021-111829-JOSEP SERRA RAFOLS.indd 38 11/11/13 12:19



39

rà vehicular les troballes barcelonines cap al Museu de la ciutat.105 Amb la respon-
sabilitat de les excavacions de Barcelona, Serra va procurar defensar de l’estructu-
ra del SNEA l’arqueologia de Barcelona ciutat. Durant el 1957 intentà reorganitzar
l’estructura de prehistòria i l’arqueologia de Barcelona i volia crear una secció
d’arqueologia dins l’Associació Numismàtica de F. Xavier Calicó i organitzar un
Museu Municipal d’Arqueologia i Prehistòria a Barcelona.106 Una altra cosa que
formà part de les seves preocupacions, que procedien ja de les intervencions urba-
nístiques del Congrés Eucarístic, era la política urbanística. Així és que una de les
primeres coses que va fer, un cop va rebre el nomenament de les excavacions de
Barcelona, a més d’advertir de la necessitat de vigilància dels treballs arqueològics
barcelonins no acabats,107 és escriure, destinat al ministre de la Vivenda Arrese, un
Informe sobre urbanismo arqueológico y preservación del patrimonio arqueológico en
relación con los planes de urbanismo (30-III-1957) i elaborà un esborrany de decret
destinat a una mena d’assessoria tècnica d’urbanisme popular, arqueològic i his-
tòric. Més endavant insistia sobre la necessitat que els arqueòlegs tinguessin una
veu en les comissions d’urbanisme, per evitar que la futura planificació del país
es fes destruint la totalitat de l’obra mil·lenària de les passades generacions, i de-
fensava treballs ben fets (a Puig Castellar, Badalona, Sant Boi) interromputs, tam-
bé plantejava que els ajuntaments col·laboressin amb les aleshores noves delega-
cions locals.108

tecte Florensa, el restaurador del patrimoni arquitectònic de la ciutat, davant de la jubilació de Duran,
proposava a l’Ajuntament de Barcelona «que sigan las cosas como hasta ahora, mediante la colabora-
ción de la Comisaría local (en vez del sr Duran)». «Creo» —escrivia Serra— «que nos entenderemos
perfectamente con éste que es un gran arquitecto y un buen amigo» (28-IX-1957). Sembla, doncs, que
Duran i Florensa van apostar per Serra i Ràfols. Quan Florensa es jubilà va ser nomenat l’arquitecte
Ros. Pel que fa a les restauracions —les de la Tapineria van ser criticades—, Serra pensava que «cuanto
menos se reconstruya será mejor» (4-IV-1960).

105. En carta de Serra del 18 de gener de 1950 a Juan Contreras, marquès de Lozoya, li explica
que en les excavacions del subsòl de l’ACA han aparegut làpides i que millor és que es quedin al Museu
de la ciutat i no al de Montjuïc. També es manifesta en aquest sentit el 31 de març de 1953 en carta a
l’arquitecte J. Tèrmens pel que fa a les troballes de les excavacions de J. Colominas en les obres d’ampli-
ació del cementiri del SO de la ciutat. Arran de les obres de la plaça de la Catedral, degudes al Congrés
Eucarístic, el 1952 Serra defensa com pot de la destrucció, amb l’Institut Municipal, les restes arqueolò-
giques de la plaça de la Catedral, recorda al governador Acedo Colunga l’article 33 de la Llei de 13 de
maig de 1933 que protegia l’interès arqueològic del perímetre de la muralla però sembla que només
aconseguí una suspensió eventual (del 28 de febrer al 6 de març). Malgrat tot, considera que el fet és
l’oportunitat de remoure tota la qüestió arqueològica de la ciutat i lamenta que mentre els comissa-
ris per excavar s’han de sotmetre a la llei, cosa que li sembla molt bé, l’Institut Municipal no, i tot i els
valors intel·lectuals del seu director, la possiblitat d’excavar sense permís li sembla molt perillosa (cartes
de 28-II-1952 i de 6-III-1952).

106. Cartes de l’1-VII-1957 i del 30-VIII-1957.
107. Carta a Tarín Iglesias del 31-X-1957.
108. Cartes a Santa Olalla, 30-III-1957 i 14-I-1958.
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Els treballs d’arqueologia de Serra, sobretot durant els anys 1958 i 1959, van
ser molt fructífers. Les excavacions de les muralles del carrer de la Tapineria de
Barcelona permeteren la troballa dels busts en marbre d’Antoninus Pius, de Faus-
tina la Jove i de Trajà, que seguiren a la troballa menys luxosa d’una Diana; totes
aquestes escultures havien estat trobades com a farciment intern de reforç de la
muralla. Serra i Ràfols comença a teoritzar sobre l’aixecament i el reforçament de
les muralles romanes de Barcelona com a reacció defensiva arran de les invasions
germàniques del segle iii en les quals la destrucció i la por explicarien l’ús de mag-
nífiques peces escultòriques de factura i procedència italiana com a farcit d’unes
muralles reforçades a corre-cuita. Davant d’aquestes troballes la bibliografia de
Barcelona i Madrid era insuficient per a fer-ne l’estudi pertinent però no pogué
obtenir cap beca per anar a Roma o Nàpols per a documentar-les amb materials
italians comparatius.109

A més de les excavacions de la muralla portà a terme, entre d’altres, excavaci-
ons a Montjuïc, de les quals en féu una memòria que, pel que sembla, es va perdre
en el despatx de Santa Olalla en ple canvi de la CGEA a la SNEA.110

Dins el marc dels treballs relatius a Barcelona és també destacable la voluntat
d’elaborar una carta arqueològica. Amb aquesta intenció el 4 de febrer de 1965
escrivia a Esteban Bassols i Montserrat, delegat de relacions públiques de l’Ajunta-
ment de Barcelona, «esta delegación local ha iniciado un estudio del llano de Bar-
celona en vistas a la fijación topográfica de núcleos y restos antiguos y también de
viejos caminos y cauces torrenciales apreciables a pesar de las modernas urbaniza-
ciones» i per aquesta raó li demana dos exemplars del pla topogràfic a escala
1:5.000 recentment editat per l’Ajuntament, un per a partir-lo en un quadriculat i

109. Carta a José Camon Aznar, 20-II-1959, 30-III-1959, i a José Luís Arrese, 30-XI-1959. Es-
quema de Serra sobre les invasions del segle iii: «Las invasiones del siglo tercero sobre el mundo anti-
guo, datos proporcionados por recientes estudios», final d’anys cinquanta. Cal destacar, entre d’altres
treballs seus sobre les excavacions de les muralles de Barcelona, l’article «Las excavaciones en la mura-
lla romana de la calle de la Tapinería, de Barcelona», Zephyrus, X (1959), p. 129-141.

110. Feia excavacions a Montjuïc, almenys des de 1951, com revela una carta del 12-VI-1951 al
director del Museu de Parma. En relació amb troballes de la muntanya de Montjuïc, Serra escrigué una
memòria titulada «Los silos de Montjuïc», que sembla que es va perdre i que reclama a Santa Olalla el
febrer de 1958 i encara la sol·licita el novembre de 1961, dient que fa dos anys que la reclama, que en té
una còpia molt defectuosa perquè el text que va enviar estava molt modificat i corregit. L’única respos-
ta que he trobat és del mateix febrer de 1958 de Francisco José Precedo Velo, el descobridor de la Dama
de Baza, que diu que creuen haver-la retornat «cuando se desintegró la antigua comisaría para evitar
que cayese en manos de otras gentes a quienes pudiera interesar su destrucción». Vegeu també David
Asensio i Vilaró, Xabier Cela Espín, Carme Miró i Alaix, Maria Teresa Miró i Alaix, Emili Revi-
lla i Cubero, «El nucli ibèric de Montjuïc. Homenatge a Josep de Calassanç Serra i Ràfols», Quaderns
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. QUARHIS, 5 (2009), p. 14-85, i Carme Miró i Alaix,
«El carro ibèric de les sitges del port de Montjuïc, Barcelona. En record i homenatge a Josep de Calas-
sanç Serra i Ràfols», QUARHIS, 5 (2009) p. 86-104.
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l’altre per a traslladar-hi els resultats. Encara li demanava com havia de sol·licitar
una còpia dels fulls de fotoplà aèries del terme, molt necessàries per a l’estudi. Ser-
ra acabava dient que fins que no prenguessin cos els estudis encara poc es podia
afirmar, però «ya desde ahora puede decirse que el descubrimiento del miliario de
la torre 24 del recinto romano y la mejor valoración de los ya conocidos de antiguo
de Montjuich y Hostafrancs y fuera del término de Barcelona, pero en relación
directa con él, el examen de los también recientemente hallados de Vilassar de Mar
y Sant Cugat del Vallès, permite emprender seriamente el estudio del trazado de
los caminos antiguos, base indispensable para el levantamiento del mapa de Bar-
celona en la antigüedad que la delegación pretende realizar».111

Encara en temps de la CGEA el trobem implicat en excavacions a Petra de Ma-
llorca (1951) i a Menorca (1955) en connexió amb l’historiador mallorquí Masca-
ró Pasarius i Gabriel Martí Bella. Es relaciona amb estudiosos de Perpinyà.112 Tam-
bé revela nous interessos tècnics en relació amb l’arqueologia, com el carboni 14,
tresors ocults, el submarinisme i la fotografia aèria.113 I sempre es relaciona amb la
resta de les comissaries o delegacions catalanes d’arqueologia per conèixer o con-
firmar dades o per celebrar determinades actuacions, com la compra d’Ullastret.114

L’activitat professional, amb tots els seus obstacles, servituds i èxits, no li fan

111. Serra sempre tingué una gran obsessió pels mapes; l’octubre de 1954 demanava a Jaime
Jordán de Urríes, enginyer forestal, el mapa forestal de la província de Lleida.

112. El 6 d’abril de 1951 felicita Pere Ponsich i A. de Pous pels seus Études Roussillonaises i el
treball sobre els camps d’urnes de Millars (Rosselló).

113. En aquest sentit carta a J. Cusí, director general de Laboratorios Norte de España (20-II-
1954); a Vicent Ros, del Laboratorio de Geología Matadero Provincial de Mérida (8-III-1954); a Mr. J.
W. Mitchell, de Texas, li respon sobre temes de tresors ocults (novembre de 1953); a l’almirall Don
Juan J. de Jaúregui consulta sobre tècnica naval d’època romana en relació amb una àncora recuperada
pel col·laborador Lluís Galera al Masnou [1956]; a Rafael Fernández de Bobadilla, almirall cap del
sector naval de Catalunya (4-IX-1956); petició a la CGEA de carnets de col·laboradors per a submari-
nistes (3-IX-1956); carta a Nicolás Brondo, president del club nàutic de Ciutadella i de l’Agrupació
d’Estudis Oceanogràfics i d’Exploracions Arqueològiques Submarines (1-VIII-1956). Posteriorment
està en contacte amb el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS), 9-I-1960, espe-
cialment quan se celebra el Primer Congrés Mundial d’Activitats Subaquàtiques sota els auspicis de la
Federación Española i sota l’organització del CRIS, dins el qual la qüestió arqueològica havia de tenir
atenció especial amb l’esperada vinguda de Lamboglia i Benoit i d’altres i li demanen la inscripció
perquè «además creo» —escriu Clemente Vidal Solà— «que Vd es de los pocos arqueólogos de nuestro
país que ha mostrado un interés directo e immediato para la arqueología submarina, lo que le califica
aún más para ocupar un lugar destacado en la sesiones del Congreso». Pel que fa a la fotografia aèria,
destaco la carta al coronel M. Jean Baradez Alger a propòsit d’indicacions que aquest li ha fet sobre
treballs aeris en relació amb l’arqueologia (20-VI-1950).

114. El febrer del 1953, en nom de la Comisaría Provincial de Excavaciones de Barcelona, felici-
ta, en català, per considerar-lo extraoficial, Pere Bretcha Gali, president de la Diputació de Girona, i
Cosme Casas Camps, diputat ponent de cultura de la mateixa Diputació per la decisió d’adquirir l’àrea
d’Ullastret, l’excavació de Miquel Oliva; a més, diu, ha sentit que tal vegada també es faran adquisici-
ons a Empúries i se’n felicita.
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pas oblidar l’interès per la política. En tenim rastres. El 19 de juliol de 1950 escriu
al comte de Güell, li recorda que s’havien conegut quan Serra havia estat secretari
d’Amics de l’Art Vell i li diu que ha llegit el seu llibre Diari d’un emigrant català,
que «ha creuat treballosament la frontera». L’ha llegit amb goig i emoció: «Si els
emigrats han de sentir-ne la nostàlgia, els que hi vivim en sentim les ferides que se
li fan [a aquesta terra] davant dels nostres ulls i de la nostra impotència. Amb tot,
es pot sentir, després d’aquests dotze anys, i sentir més viu un recòndit optimisme
al veure que, malgrat tot, l’esperit no és mort». El 6 d’agost del mateix any aprofita
l’avinentesa d’una petició de The Library of Congress per indicar-li que les memò-
ries de la comissaria no poden ser publicades en català. El 4 de gener de 1951 com-
parteix el sentiment de l’advocat Antoni Bergós de Lleida per la pèrdua de la seva
biblioteca; només n’ha quedat el tronc, diu Bergós, i l’«ha calgut tornar a començar
jo que la tenia tan grossa i a més a més interessant en quant a impresos lleidetans,
fent-hi figurar obres valuosíssimes, algunes de les quals ja les havia fruït», i l’1 de
març de 1952 escriu a l’arqueòloga Gabrielle Fabre, de París, denunciant la situació
de Catalunya: «jo he vist també amb el més gran plaer com els treballs del mestre
Bosch i Gimpera són coneguts i apreciats pels arqueòlegs francesos. Aquí a Barce-
lona la nostra activitat està disminuïda pel fet d’una ocupació davant de la qual la
que sofríreu dels alemanys va ésser lleugera i sobretot curta».

El 1959 s’implica en la fundació del Club d’Amics de la Unesco, en un moment
que la desconfiança del règim envers les Nacions Unides continuava, i n’arribà a
ser president. Aquest fet estimulava la seva sensibilitat política i escrivia articles per
a la premsa o cartes o papers personals de caràcter ideologicopolític.115

En la darrera dècada de la seva vida, en la primavera de 1960, Serra, amb el seu
germà Elies, encara dirigí les excavacions medievals del jaciment de Rubicón de
Lanzarote, amb la troballa de la torre feta construir pel conqueridor normand Jean
de Béthencour el 1402, intervenció que ha estat considerada com el naixement de
l’arqueologia colonial canària. El maig de 1965 feia una important conferència a la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense en la qual resumia tot el seu pensament
sobre organització museística, un aspecte important de la seva professió, amb el
títol «El problema dels museus locals». L’any 1969 feia diverses conferències a Pa-
rís sobre romanitat, a la Maison des Jeunes et de la Culture de Levallois, repetida

115. Entra en contacte amb la revista Gramma de la Cuba recentment fidelista, felicita l’ambai-
xador d’Egipte pels canvis en el canal de Suéz; dóna la condolència a John Fletcher, de Pennsilvània,
per l’assassinat de Kennedy; escriu a Raimon felicitant-lo per la seva tasca; escriu a Josep Cruxent, de
Caracas, a propòsit de la necessitat de ser solidaris amb els grups indis americans; escriu a Carles Sentís
una carta crítica pel seu canvi de camisa i la crítica del periodista als països de l’est. Encara, a finals de
la seva vida, escriu alguna nota sobre esclavisme, llegeix coses sobre Lincoln i pren notes per fer una
història de la Segona Guerra Mundial en la qual prevalia la idea que la derrota del nazisme havia estat
bàsicament fruit del sacrifici soviètic.
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en un barri obrer de París per invitació de Ferran Cuito. Poc abans de morir i grà-
cies a la intervenció del pare Batllori i per encàrrec del Comitè Internacional cele-
brat a Lieja l’octubre de 1969, l’agost de 1970 assistia al Congrés de Ciències Histò-
riques de Moscou en representació de l’IEC i en qualitat d’expert per a la discussió
del report «Antiguitat. El problema de l’equilibri polític en el món Mediterrani».116

Amb una carrera professional gens fàcil però amb resultats notables i sempre
fidel al país moria a Barcelona l’abril de 1971 en un moment ple d’esperança per al
futur del nostre poble i després d’haver seguit amb creixent intensitat els darrers
esdeveniments esperançadors, com la salvació dels encausats del procés de Burgos.

116. El seu coneixement sobre prehistòria i història romana del Mediterrani és el que explica
que el nomenessin l’abril de 1963 membre de l’Institut Italià de Prehistòria i Protohistòria.
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Fotografia 1. Josep de Calassanç Serra i Ràfols
d’estudiant. Barcelona, anys 1919-1920.

Fotografia 2. Campanya d’excavacions al Matarranya (Calaceit?), 1923. Josep de C. Serra i Ràfols, primer per
l’esquerra; Pere Bosch i Gimpera, segon per la dreta.
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Fotografia 3. La Comissió d’Estudis Mediterranis reunida a Barcelona l’any 1935, davant de l’estàtua consi-
derada aleshores una representació d’Asclepi. D’esquerra a dreta, identificats, Bosch i Gimpera (quart per l’es-
querra), a continuació Josep Colominas, Josep Gudiol, Julio Martínez Santa Olalla, la senyora Puig, darrere seu
el senyor Macaia, a continuació Puig i Cadafalch, darrere Francesc Martorell i a continuació Albert del Castillo
i Josep de C. Serra i Ràfols.

Fotografia 4. Josep de Calassanç Serra
i Ràfols durant els anys d’excavacions
de la «villa romana de la dehesa de La

Cocosa». Badajoz, [1950].
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Fotografia 5. Reunió a Empúries, setembre de 1947. Segona fila drets a l’esquerra Josep de C. Serra i Ràfols i
la seva muller Isabel Puig Pardellà. Primera fila, asseguts d’esquerra a dreta: 1. Oliva, 3. Muntanyola, 5. Beltrán,
6. Navascués; a la segona fila, dret amb ulleres, Tarradell; a la seva dreta, García Bellido, Lamboglia, Schulten, a
continuació, després d’una senyora, Almagro i Pericot i just al darrere de la senyora i d’ambdós, Taracena, Palol
i Amorós; darrere de Palol, Panyella, i el darrer, dret a la dreta, a la fila de dalt, Colominas.

Fotografia 6. Josep de C. Serra i Ràfols fent una explicació en presència dels identificats, d’es-
querra a dreta: Epifani de Fortuny, baró d’Esponellà; Agustí Duran i Sanpere, i darrere, Sebastià
Oller, mecenes de l’excavació. Cova del Toll de Moià, entorn de 1952.
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Fotografia 7. Entrada de la Cova de Vall de Serves, agost de 1953.
D’esquerra a dreta, drets, Modest, Jaume Ventura i Josep de C. Serra
i Ràfols. Asseguts, d’esquerra a dreta, no identificat, Blanca Serra, Eva
Serra i Isabel Roca.

Fotografia 8. Congrés d’Arqueologia de Madrid, abril de 1954. D’esquerra a
dreta, davant, Josep de C. Serra i Ràfols, Antonio García Bellido i Vere Gordon
Childe.
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Fotografia 9. Conferència a Badalona sobre l’edat del ferro, 6 de juliol de 1954. Josep de C. Serra i Ràfols
fent la conferència i al seu costat Epifani de Fortuny, baró d’Esponellà, comissari provincial de les excavacions
de Barcelona.
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Fotografia 10. Troballa del bust d’Antoninus Pius en les excavacions de la muralla
de Barcelona, carrer de la Tapineria. D’esquerra a dreta, els senyors Albert, Duran i
Sanpere, Ros, Serra i Ràfols, Closa, Raventós i Bas. Barcelona, 13 de març de 1959.
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Fotografia 12. Elies Serra i Ràfols i Josep de C. Serra i Ràfols a La Victoria (Tenerife) en un forn de terrissa a
mà tradicional. A l’esquerra, l’amiga de la casa de Tenerife Saturnina Martín Perdomo. Abril de 1962.

Fotografia 11. Serra i Ràfols a casa seva amb el seu fill Josep de Calassanç Serra i Puig.
Tardor de 1961.
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Fotografia 13. Historieta del dibuixant de TBO Marino Benejam dedicada a Josep de C. Serra i Ràfols, 14 de
juny de 1962.
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Fotografia 14. Senyor Dalmau i Josep de C. Serra i Rà-
fols. Empúries, 27 de febrer de 1966.

Fotografia 15. Acte inaugural del curs de la Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC. D’esquerra a dreta,
Ignasi Iglésies, Pau Vila i Josep de C. Serra i Ràfols. Palau Dalmases, 28 de novembre de 1970.
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Llista de membres de l’Institut d’Estudis Catalans amb una biografia publicada
a la col·lecció «Semblances Biogràfiques»

Alcover i Sureda, Antoni M. (1862-1932)
Alòs-Moner i de Dou, Ramon d’ (1885-1939)
Alsina i Bofill, Josep (1904-1993)
Anglada i d’Abadal, M. Àngels (1930-1999)
Aramon i Serra, Ramon (1907-2000)
Bastardas i Parera, Joan (1919-2009)
Bataller i Calatayud, Josep Ramon (1890-1962)
Bofill i Pichot, Josep M. (1860-1938)
Bolòs i Capdevila, Oriol de (1924-2007)
Brocà i de Montagut, Guillem M. de (1850-1918)
Caria, Rafael (1941-2008)
Carner i Puig-Oriol, Josep (1884-1970)
Carreras i Artau, Joaquim (1894-1968)
Casacuberta i Roger, Josep M. de (1897-1985)
Casassas i Simó, Enric (1920-2000)
Cervera i Astor, Leandre (1891-1964)
Clascar i Sanou, Frederic (1873-1919)
Colomer i Pous, Eusebi (1923-1997)
Coromines i Montanya, Pere (1870-1939)
Domingo i Sanjuán, Pere (1896-1979)
Duran i Sanpere, Agustí (1887-1975)
Esteve i Subirana, Antoni (1902-1979)
Fabra i Poch, Pompeu (1868-1948)
Fargas i Roca, Miquel A. (1858-1916)
Folch i Torres, Joaquim (1886-1963)
Font i Quer, Pius (1888-1964)
Fontserè i Riba, Eduard (1870-1970)
Fuster i Ortells, Joan (1922-1992)
Guimerà i Jorge, Àngel (1845-1924)
Maragall i Gorina, Joan (1860-1911)
Margalef i López, Ramon (1919-2004)
Martorell i Trabal, Francesc (1887-1935)
Miret i Sans, Joaquim (1858-1919)
Moll i Casasnovas, Francesc de Borja (1903-1991)
Nicolau d’Olwer, Lluís (1888-1961)
Oliver i Tolrà, Miquel dels Sants (1864-1920)
Pi i Sunyer, August (1879-1965)
Pijoan i Soteras, Josep (1881-1963)
Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917)
Prevosti i Pelegrín, Antoni (1919-2011)
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Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956)
Roca-Pons, Josep (1914-2000)
Rubió i Balaguer, Jordi (1887-1982)
Rubió i Lluch, Antoni (1856-1937)
Ruyra i Oms, Joaquim (1858-1939)
Sagarra i de Siscar, Ferran de (1853-1939)
Sardà i Dexeus, Joan (1910-1995)
Sarsanedas i Vives, Jordi (1924-2006)
Segalà i Estalella, Lluís (1873-1938)
Serra i Húnter, Jaume (1878-1943)
Serra i Ràfols, Josep de C. (1900-1971)
Solé i Sabarís, Lluís (1908-1985)
Teixidor i Batlle, Josep (1920-1989)
Terradas i Illa, Esteve (1883-1950)
Trias i Fargas, Ramon (1922-1989)
Trueta i Raspall, Josep (1897-1977)
Turró i Darder, Ramon (1854-1926)
Valls i Taberner, Ferran (1888-1942)
Vila i Dinarès, Pau (1881-1980)
Villangómez i Llobet, Marià (1913-2002)
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Semblances Biogràfiques

Títols publicats

[1] Manuel Ribas i Piera, Josep Puig i Cadafalch, cofundador i membre il·lustre de l’IEC
(1996)

[2] Josep M. Camarasa, Ramon Turró, un modernista al laboratori (1997)
[3] Josep Carreras, August Pi i Sunyer. Semblança biogràfica (1998)
[4] Manuel Subirà, Pere Domingo. Semblança biogràfica (1998)
[5] Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
[6] Oriol Casassas, Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons (1999)
[7] Xavier Barral, Josep Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història

general de l’art (1999)
[8] M. Àngels Anglada i d’Abadal. Sessió en memòria (1999)
[9] Eulàlia Duran, Agustí Duran i Sanpere. Semblança biogràfica (2000)

[10] Francesc Fontbona, Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica (2000)
[11] Jordi Sales, Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica (2000)
[12] Carles Miralles i Anscari M. Mundó, Lluís Nicolau d’Olwer. Semblança biogràfica

(2000)
[13] Josep M. Font, Guillem M. de Brocà. Semblança biogràfica (2000)
[14] Oriol de Bolòs, Pius Font i Quer. Semblança biogràfica (2000)
[15] Antoni Roca, Esteve Terradas i Illa. Semblança biogràfica (2000)
[16] Joan Veny, Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica (2000)
[17] Pere Lluís Font, Joaquim Carreras i Artau. Semblança biogràfica (2000)
[18] Enric Casassas i Simó. Sessió en memòria (2000)
[19] David Serrat, Lluís Solé i Sabarís. Semblança biogràfica (2000)
[20] Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria (2001)
[21] Antoni Serra i Ramoneda, Joan Sardà i Dexeus. Semblança biogràfica (2001)
[22] Aina Moll, Francesc de Borja Moll. Semblança biogràfica (2001)
[23] Josep Roca-Pons. Sessió en memòria (2001)
[24] Josep Enric Llebot, Eduard Fontserè i Riba. Semblança biogràfica (2002)
[25] Carles Miralles, Lluís Segalà i Estalella. Semblança biogràfica (2002)
[26] Albert Balcells, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Semblança biogràfica (2003)
[27] Jaume Cabré, L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà (2003)
[28] Pere Lluís Font, Eusebi Colomer i Pous. Semblança biogràfica (2003)
[29] Ricard Guerrero, Josep Alsina i Bofill, amor a la professió, amor a la llengua, amor

al país. Semblança biogràfica de Josep Alsina i Bofill (2003)
[30] M. Teresa Ferrer, Joaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica (2003)
[31] Josep M. Mas i Solench, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica (2004)
[32] Oriol Casassas, Josep Trueta i Raspall, el símbol. Semblança biogràfica de Josep Trueta

i Raspall (2004)
[33] Salvador Reguant, Josep Ramon Bataller i Calatayud. Semblança biogràfica (2004)
[34] Marià Villangómez. Sessió en memòria (2004)
[35] Carles A. Gasòliba, Ramon Trias i Fargas. Semblança biogràfica (2004)
[36] Homenatge a Joaquim Ruyra en el centenari de ‘Marines i boscatges’ (1903-2003) (2005)
[37] Manuel Castellet, Josep Teixidor i Batlle. Semblança biogràfica (2005)
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[38] Carles Miralles, «Un xic exòtic i desorientat». Semblança de Joan Maragall l’últim
any de la seva vida (2005; 1a reimpr., 2011)

[39] Ramon Margalef. Sessió en memòria (2005)
[40] Eva Serra, Ferran de Sagarra i de Siscar. Semblança biogràfica (2005)
[41] Josep Massot, Jordi Rubió i Balaguer. Semblança biogràfica (2005)
[42] Joan Vilà-Valentí, Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica (2006)
[43] Joan Solà, Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica (2006; 1a reimpr., 2011)
[44] Albert Balcells, Francesc Martorell i Trabal. Semblança biogràfica (2006)
[45] Jacint Corbella, Antoni Esteve i Subirana. Semblança biogràfica (2006)
[46] Oriol Casassas, Leandre Cervera i Astor. Semblança biogràfica (2007)
[47] Josep Vallverdú, Josep Carner i Puig-Oriol. Semblança biogràfica (2008;

1a reimpr., 2011)
48 Albert Balcells, Antoni Rubió i Lluch, historiador i primer president de l’Institut

d’Estudis Catalans (2008)
49 Oriol de Bolòs i Capdevila. Sessió en memòria (2009)
50 Joaquim Molas, Miquel dels Sants Oliver i Tolrà. Semblança biogràfica (2009)
51 Josep M. Camarasa, Josep M. Bofill i Pichot. Semblança biogràfica (2009)
52 Jordi Sarsanedas. Sessió en memòria (2010)
53 Rafael Caria. Sessió en memòria (2010)
54 Joan Bastardas. Sessió en memòria (2011)
55 Josep M. de Casacuberta i Roger. Sessió en memòria (2012)
56 Josep Massot i Muntaner, Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica (2012)
57 Albert Balcells, Pere Coromines i Montanya. Semblança biogràfica (2013)
58 Antoni Prevosti i Pelegrín. Sessió en memòria (2013)
59 Eulàlia Duran, Joan Fuster. Semblança biogràfica (2013)
60 Eva Serra, Josep de C. Serra i Ràfols. Semblança biogràfica (2013)
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