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Als meus pares, que, fa uns quants anys, 
van començar a fer possible aquest llibre.

I, òbviament, per moltes altres coses…
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1. LA fORMACIó pERSOnAL

Jaume Rosich i Bassa va néixer el 28 de febrer del 1881 a la vila de Pals (Baix 
Empordà), a la casa que actualment acull l’edifici consistorial.1 La seva mare, 
Irene Bassa i Riembau, era filla de can Gelabert, al terme de Mont-ras. La mort 
prematura de quatre dels seus germans i dels seus pares (va perdre’ls abans de 
fer els divuit anys) i la demència de l’hereu, van convertir-la, primerament, en 
administradora dels béns familiars (de fet, en els diferents padrons se’ns cita 
amb aquesta «ocupació») i, entre el 1907 i el 1908, en hereva «per substitució».2 
Per la seva banda, el seu pare era Ramon Rosich i Reinés, natural de Barcelona 
i secretari municipal de professió. A més a més d’en Jaume, el matrimoni va 
tenir dues filles més, l’Antònia i l’Anita. Quan en Jaume estava a punt de fer 
els cinc anys, la tranquil·litat familiar es va veure alterada per la mort del seu 
pare. La premsa de l’època que es va fer ressò d’aquesta notícia destacava que 
Ramon Rosich era un «ilustrado miembro de varias corporaciones económicas 
y literarias de Cataluña y persona de muy relevantes prendas de carácter».3 Una 
d’aquestes entitats era l’Associació Literària de Girona, de la qual fou delegat, 
primer a Palafrugell i, a partir del 1878, quan la família es traslladà a Pals, en 
aquesta darrera població.4 També havia estat delegat de l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques de Barcelona (un precedent del Centre Excursionista 

1 Arxiu Parroquial de Pals, Llibre de naixements, 1872-1891, pp. 99-100.
2 Registre de la Propietat de Palafrugell; llibres 94, 307 i 1011. Arxiu Municipal de Pals, Padró de 

1888, p. 6.
3 La Vanguardia, núm. 133 (21-3-1886), p. 6.
4 Asociación Literaria de Gerona, Certamen de 1880, Girona, 1881, p. 235.
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de Catalunya) i corresponsal de la Sociedad Económica de Amigos del País. En 
tot cas, la mort de Ramon Rosich va provocar que la seva esposa s’hagués de 
fer càrrec, amb només trenta-tres anys, dels tres fills (en aquells moments, 
de 13, 11 i 4 anys) i, si bé no sembla que aquesta situació provoqués penúries 
econòmiques (sobretot si atenem a les rendes familiars que percebien), sí que 
va obligar-la a assumir la gestió del patrimoni familiar.

Els estudis de batxillerat va fer-los com a intern al col·legi dels germans 
maristes de Girona i la carrera d’advocat, a la Universitat de Barcelona. Allí va 
participar activament en les acadèmies que els estudiants de la Congregació 
Mariana dels jesuïtes tenien establertes, i, igualment, va prendre contacte amb 
alguns militants catalanistes, precisament en uns moments d’efervescència 
política a la capital del país. Segons les anotacions que va deixar escrites el seu 
fill uns quants anys després, Jaume Rosich va «col·laborar en la joventut catala-
nista, que degué ser l’inici de les joventuts de la Lliga Regionalista. Tingué bons 
catedràtics i parlava sempre amb particular admiració per en [Manuel] Duran 
i Bas. Fou condeixeble de personalitats que després sobresortiren en política, 
com ara [Ramon] Coll i Rodés, [Joan] Vallés i Pujals, Fèlix Escales i altres»5. A 
banda de la seva trajectòria cooperativista, doncs, Jaume Rosich va mantenir 
una clara implicació política, sempre lligada al catalanisme conservador i, més 
concretament, al projecte de la Lliga Regionalista. També es va abocar de ple 
en diversos projectes musicals, el primer dels quals fou l’orquestra del seu po-
ble, en la qual va debutar amb motiu de la processó de Corpus del 1906;6 uns 
quants anys més tard, aquesta afecció el dugué a col·laborar amb el músic Xavier 
Cugat. El 1907, una vegada finalitzada la carrera d’advocat, es va traslladar a 
viure en un pis al carrer dels Arcs de la Bisbal d’Empordà, juntament amb la 
seva germana Anita, que, uns quants anys després, va ingressar com a religiosa 
a la congregació franciscana de la Divina Pastora, a Sant Quirze de Besora. 
Aquell mateix estiu va obrir el seu despatx d’advocat, situat a la plaça de Mos-
sèn Verdaguer de la capital del Baix Empordà, i el mes d’octubre anunciava, a 
través d’una senzilla targeta, que «ecsercirá, des d’aquet mes, a l’Audiencia de 
Girona».7 L’activitat política i sindical va combinar-la, durant tota la seva vida, 
amb la professió d’advocat.

El 14 de juny del 1908 es va casar amb la Conxita, la filla menor de Claudi 
Carbonell, un corçanenc que havia anat a fer les Amèriques el 1868, amb només 
disset anys, i n’havia tornat el 1899, forçat per la situació d’inestabilitat gene-
rada per la Guerra de Cuba.8 Es dóna la circumstància que Jaume Rosich era 
advocat i administrador de Pere Coll, un altre indià que s’havia enriquit a l’illa 

5 Ramon Rosich i Carbonell, Records familiars, s/d.
6 La Lucha, núm. 8870 (22 -6-1906), p. 2.
7 La Crónica, núm. 324 (28-6-1907), p. 3; La Crónica, núm. 340 (25-10-1907), p. 2.
8 Cronologia familiar recollida per Ramon Rosich, s/d.
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caribenya gràcies a la fabricació del tabac i a la indústria fosforera. De retorn 
a Catalunya, Pere Coll adquirí el mas Gelabert de Pals i s’entestà a reintroduir 
el conreu de l’arròs.9 De fet, el paper i la mateixa presència de Rosich a la Co-
munitat de Regants de la Sèquia del Molí de Pals s’explica, en certa manera, 
per aquesta vinculació amb Pere Coll, a banda de la condició de propietari. En 
el tombant de segle, ja definitivament establert a Catalunya, Claudi Carbonell 
es va fer construir una imponent mansió d’estil indià a la travessia de Corçà (a 
pocs quilòmetres de la Bisbal), que va finalitzar l’11 de setembre del 1900 i va 
batejar amb el nom de Villa Luz, en homenatge a la seva esposa, Luz Bastida. La 
inauguració del xalet d’en Claudio (que era com s’anomenava popularment) va 
convertir-se en un autèntic esdeveniment social, amb sardanes i focs artificials. 
Segons explica a les seves memòries el fill de Jaume Rosich, precisament el 
mateix dia de la celebració el seu futur pare passava per davant del xalet en 
el tren petit i en companyia del seu amic Joan Linares, que es va aturar a Corçà 
per assistir a la festa.10 El matrimoni entre Jaume Rosich i Conxita Carbonell 

9 Sobre Pere Coll, vegeu l’article de Moisés de Pablo, «L’indià Pere Coll i l’esperit reformador del 
segle xix», dins Revista de Girona, núm. 235 (març-abril de 2006), p. 24-29. També va dedicar-li algunes 
pàgines dels seus volums d’Homenots l’escriptor empordanès Josep Pla [Josep Pla: «Pere Coll i Rigau i la 
història de l’arròs de Pals», dins Homenots, segona sèrie (Obra completa, vol. 17) (Barcelona: Destino, 1970)].

10 Ramon Rosich i Carbonell, Records familiars, s/d.

Jaume Rosich, el dia del seu casament
amb Conxita Carbonell, a la sortida

de l’església de Corçà. Família Rosich.
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es va establir a la Bisbal, al mateix pis on va ubicar el despatx com a advocat. 
Villa Luz es va convertir, fins al 1924, en la casa d’estiueig, atès que Claudi 
Carbonell passava els hiverns a Barcelona. El matrimoni va tenir tres fills: Ra-
mon, que va néixer el 1909; Llum, que va fer-ho el 1912, i, finalment, Conxita, 
que va morir poques setmanes després del part, el 1916. El primer va seguir, 
després de la guerra, la vocació del seu pare, mentre que la filla es va implicar, 
durant els anys trenta, en el Foment Catòlic, com a secretària de la secció cívica 
i membre de la secció teatral de la Joventut Femenina.

En el padró del 1924, quan ens apareix establert a Corçà, Jaume Rosich va 
declarar percebre un sou anual de 5.000 pessetes, una quantitat gens negligi-
ble. Més enllà de la credibilitat d’aquesta xifra, és evident que la implicació de 
Rosich en el sindicalisme agrari prové, a banda de la seva experiència com a 
administrador de finques, de la condició d’hisendat. Com hem comentat més 
amunt, la seva mare va acabar heretant el mas Gelabert i diverses terres al terme 
de Mont-ras (Baix Empordà). Segons les diverses relacions de la contribució 
rústica, en aquest darrer municipi consten com els tercers propietaris locals i, 
si comptem els forasters, com a cinquens. El mateix Rosich en rebria l’herència 
el 1939, si bé ja abans participà activament en l’administració del patrimoni 
familiar, una experiència que recollí de la seva mare. A banda d’aquestes pro-

Una escena familiar al jardí de Villa 
Luz, al poble de Corçà, amb l’avi Claudi 
Carbonell i els néts en primer terme, i 
Jaume Rosich i la seva esposa al fons. 
Família Rosich.
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pietats a Mont-ras, la família també disposava d’unes quantes finques al poble de 
Fontclara (al terme de Palau-sator), en bona part dedicades al conreu del blat i 
l’arròs,11 i, igualment, d’algunes propietats a Pals, com ara el Mas de la Font, el 
Molinet de Can Gala i l’actual edifici consistorial, on va néixer Jaume Rosich. 
Aquesta implicació en la gestió de finques, juntament amb la seva formació com 
a advocat, el van convertir en un bon coneixedor de les relacions contractuals i 
el sistema de propietat al camp, una temàtica a la qual va dedicar, com veurem 
més endavant, un munt d’articles. A banda de l’administració de les finques de 
Pere Coll, també tenia encomanada la d’un altre propietari de Pals.

En un número especial del Butlletí de la Federació Sindical Agrària de Girona 
(d’ara endavant, FSA de Girona) dedicat a commemorar els 10 anys del primer 
exemplar, el consiliari de l’entitat, Pere Iglesias, descrivia Jaume Rosich com 
un home «actiu, intel·ligent, escriptor elegant i orador de paraula fàcil, que ha 
deixat sentir la seva veu en la major part dels nostres Sindicats. Polemista expert 
i discret, s’ha fet respectar per aquells mateixos a qui havia de combatre. Una 
altra qualitat de primer ordre que té el nostre bon amic és l’ésser un catòlic 

11 Arxiu Comarcal del Baix Empordà, Fons de l’Ajuntament de Palau-sator, Amillarament de la riquesa 
rústica i pecuària, 1943.

Jaume Rosich (a l’esquerra) amb el violinista 
Xavier Cugat i Gumersind Puig després de 

la processó de Corpus de l’any 1922.
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pràctic, que no s’avergonyeix pas de manifestar a l’exterior la fe cristiana que 
per la misericòrdia de Déu porta ben arrelada dins de la seva ànima»12. Certa-
ment, Jaume Rosich es va caracteritzar com un home profundament catòlic, 
un sentiment que va aplicar, des de ben aviat, en la seva activitat cooperativista 
i, igualment, en la seva trajectòria política. A l’abril del 1909, amb motiu de la 
negativa de l’Ajuntament republicà de la Bisbal a presidir la funció de les qua-
ranta hores, va afegir-se a un manifest en què es denunciava aquella actuació 
que, a parer dels signants, representava «un no merescut greuge als sentiments 
de la major part de les famílies de la Bisbal, que es veuen desairades amb l’ac-
titud de certs representants municipals». A més a més, en l’escrit es convocava 
els veïns a substituir la màxima autoritat municipal en aquesta celebració re-
ligiosa.13 Aquesta vocació religiosa el va dur a participar sovint en els exercicis 
parroquials i a esdevenir, durant força anys, el president d’Acció Catòlica a la 
capital del Baix Empordà.

Segons va confessar ell mateix en una assemblea de la FSA de Girona, la 
vocació per les obres socials va sentir-la en uns exercicis espirituals practicats 
a Sarrià,14 precisament en uns moments en què l’ambient al Bisbat de Girona 
era clarament favorable a aquesta mena d’iniciatives. De fet, a més a més dels 
escrits apareguts a la revista Emporium, les primeres col·laboracions específica-
ment socials de Jaume Rosich les trobem a La Regeneración (1906-1912), una 
publicació impulsada per Pere Iglesias i editada des del Seminari de Girona i 
en la qual van participar els principals prohoms del catolicisme social a les co-
marques gironines.15 A banda d’això, en aquells moments ja s’havia fet un nom 
com a conferenciant sobre l’acció social i el trobem participant assíduament 
en xerrades a l’Ateneu Social de Sant Feliu de Guíxols, al Centre de Catòlics 
de Palafrugell o al Foment Catòlic de la Bisbal, per posar alguns exemples. En 
tot cas, al marge de com va sentir l’impuls, són les qualitats que descrivia Pere 
Iglesias les que el van convertir en una figura rellevant en el sindicalisme agrari 
catòlic del nord-est de Catalunya, sobretot a partir del 1918, quan va tenir un 
paper actiu en la Federació Sindical Agrària de Girona.

12 Butletí de la Federació Sindical Agrària, núm. 121 (15-3-1929), pp. 1-4, «El motiu del nostre Extra-
ordinari».

13 Diario de Gerona, núm. 44 (6-4-1909), p. 11.
14 BFSA, núm. 121 (15 -3-1929), p. 4.
15 La Regeneración, núm. 52 (20-7-1907), p. 353-354, «Una idea».
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2. EL COMpROMíS pOLítIC

Tot i que resulta més coneguda la seva implicació sindical, durant uns quants 
anys la trajectòria de Jaume Rosich ens apareix molt més abocada al compromís 
polític que no pas al social. Des de molt jove el trobem participant en diverses 
iniciatives associatives, totes elles vinculades al catalanisme. El 1901, amb no-
més vint anys, va intervenir en la fundació de l’Agrupació Catalanista de Pals i 
n’esdevingué el primer secretari. Ell mateix fou l’encarregat de donar compte, 
des de les pàgines de La Renaixensa, que «després de vèncer los obstacles que 
sempre s’oposen al avens de la nostra causa, hem pogut los catalanistes d’aquesta 
població constituhirnos en Agrupació y s’ha sol·licitat degudament la admissió 
en la Unió Catalanista, de conformitat ab lo primer acort que’s prengué».16 
Aquesta darrera petició va ser atesa pocs mesos després.17 El dia de Cap d’Any, 
l’agrupació celebrava la seva estrena pública amb una vetllada en què Rosich va 
intervenir juntament amb el seu amic Joan Linares, de l’Agrupació Catalanista 
de Palafrugell, el qual va seguir una trajectòria inicialment coincident amb 
Rosich, si bé va acabar abocant-se cap a posicions més progressistes, vinculat al 
Centre nacionalista Republicà.18 En aquell acte (que, molt probablement, fou 

16 La Renaixensa, núm. 8586 (13-7-1901), p. 4062; Sanch Nova, núm. 57 (28-7-1901), p. 465.
17 La Renaixensa, núm. 8689 (28-10-1901), p. 6220-6221.
18 Tot i l’interès de la seva trajectòria, Joan Linares pràcticament no ha estat objecte d’atenció histo-

riogràfica, a banda d’algun petit article com ara el de Xavier Cortadellas, «L’exèrcit amb barretines de 
Joan Linares», dins Revista de Girona, núm. 247 (març-abril de 2008), p. 8 (124). Sobre el Centre nacio-
nalista Republicà, vegeu el capítol de Manuel Moreno Chacón, «El Centre nacionalista Republicà a les 
comarques gironines», dins Santiago Izquierdo [coordinador], Els orígens del republicanisme nacionalista. 
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un dels primers mítings en què participà), Jaume Rosich va discursejar sobre 
els «“Fonaments histórichs del catalanisme”, en quin presentá de má mestra’ls 
temps en que Catalunya gosava de sos drets y llibertats comparantlos ab los 
actuals en que jau somesa al absorvent centralisme del Estat espanyol». En la 
crònica del míting que va aparèixer a La Renaixensa, el corresponsal anuncia-
va, a més a més, que els dos conferenciants estaven «preparant altres actes de 
propaganda en aquesta villa y demés pobles de la rodalia, pera escampar nos-
tras redemptoras ideas per aquesta comarca, que ben necessitada n’está».19 La 
col·laboració entre les dues agrupacions locals (la de Pals i la de Palafrugell) 
va donar com a resultat, el 1903, la fusió.20

A més a més de la col·laboració associativa, alguns dels catalanistes de Pals, 
Palafrugell i la Bisbal d’Empordà els trobarem confluint, pocs mesos després, 
a la revista Emporium (1905-1906), una publicació cultural en què participaran 
eminents personalitats de la literatura i la cultura catalanes, com ara Prudenci 
Bertrana, Raimon Casellas, Xavier Montsalvatge, Joaquim Ruyra o Josep Pous i 
Pagès. El primer escrit que va fer-hi Jaume Rosich, aparegut a l’estiu del 1905, 
desenvolupa un tema que esdevindrà recurrent en la seva producció publicísti-
ca: les bondats del sistema contractual al camp català. Després de preguntar-se 
per què no existia a Catalunya «el mal que pateixen els terrassans andalusos», 
ell mateix trobava la resposta en les essències nacionals: «la causa del relatiu 
benestar de la gent que viu explotant el terrer de casa, la trobem en que la 
manifestació jurídica de l’ànima catalana, el dret, expressió viva de l’ànima 
d’un poble, creat aquí per la costum o viscut per ella, ha vingut a donar forma 
a l’activitat de la nostra raça i ella ha trobat un motllo en qui s’ha encarnat. I 
no ha infantat encarcarament la fórmula jurídica en la vida catalana perquè 
l’emfiteusi, la rabassa morta, el terratge i la masoveria, són institucions que han 
fet aquell benestar».21 A través de dos articles, Rosich va resseguir les quatre 
institucions «per a formar el quadro jurídic català complert, sociològicament 
parlant, doncs si bé tenen les quatre institucions naturalesa jurídica ben dife-
rent, s’uneixen en un tot perquè procuren fer cultiva, encara més, milloren la 
terra catalana, i consegueixen el benestar de l’obrer del camp».22 És a partir 
d’aquesta visió idealitzada, ben arrelada en la classe propietària catalana, com 
s’entrelliguen perfectament agrarisme i catalanisme, si bé en el cas de Jaume 
Rosich a aquests ingredients caldrà afegir-hi el seu profund catolicisme, que 

El Centre Nacionalista Republicà a Catalunya (1906-1910) (Barcelona: Centre d’Història Contemporània 
de Catalunya, 2009), sobretot les pp. 226-231, en què ressegueix el CnR de Palafrugell.

19 La Renaixensa, núm. 8764 (12-1-1902), pp. 254-255.
20 Segons Jordi Llorens i Vila: La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític (Barcelona: Publi-

cacions de l’Abadia de Montserrat, 1992), p. 482.
21 Emporium, núm. 2 (15-8-1905), pp. 24-26, «Conseqüencies de raça, I».
22 Emporium, núm. 3 (30-8-1905), pp. 33-35, «Conseqüencies de raça, II».
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l’abocarà a comprometre’s, uns quants anys després, en el sindicalisme de 
caire confessional. A banda d’aquesta temàtica, les seves col·laboracions a la 
revista Emporium es van orientar també cap a l’excursionisme, concebut com 
un instrument per a la descoberta del país, una temàtica recurrent del primer 
catalanisme. A més a més d’aquesta revista, el jove Jaume Rosich també enviava, 
amb una certa regularitat, col·laboracions a altres publicacions catalanistes, com 
ara La Renaixensa o La Veu de Catalunya, amb temàtiques tan diverses com ara 
el patrimoni arquitectònic o la sardana, en què reivindicava, igualment com 
altres catalanistes, la puresa de la dansa nacional.23

L’Agrupació Catalanista de Pals no ha deixat gaire rastre de la seva trajectòria, 
més enllà d’algun acte puntual i alguna referència escadussera a la premsa de 
l’època. Alguns dels seus membres van participar, el dia de Pasqua del 1907, 
en la fundació d’un nou Centre Catalanista en aquesta població, del qual en 
fou president el compositor empordanès Josep Pi i Pasqual i delegat comarcal, 
Jaume Rosich, el qual novament fou la persona escollida per intervenir en l’acte 
inaugural.24 no sabem, en tot cas, si aquesta nova entitat, que prenia el relleu de 
l’Agrupació Catalanista local impulsada sis anys abans, responia a una voluntat 
d’adaptació o d’impuls de la primera (perquè no havia aconseguit els suports 
necessaris o perquè es volia fer marxa enrere en la relació amb el catalanisme 
palafrugellenc i recuperar la iniciativa estrictament local) o a una reorientació 
ideològica. Fos com fos, els primers batecs de la nova associació van coincidir 
amb els darrers mesos de Jaume Rosich a la vila de Pals i la vinculació amb el 
novell Centre Catalanista fou, si ens atenim a la seva trajectòria posterior, gai-
rebé simbòlica.

Una vegada establert a la Bisbal, Jaume Rosich va mantenir la seva implicació 
política, orientada ideològicament cap al catalanisme conservador i, a poc a 
poc, al projecte de la Lliga Regionalista. Des del 1908 fins al 1914 va ocupar, de 
forma intermitent, la presidència de l’Escut Emporità (Associació Regionalista 
de lo Petit Empordà), una entitat bisbalenca constituïda el 29 de gener del 1899 
a partir d’una agrupació creada a principis de l’any anterior i que havia estat 
admesa a la Unió Catalanista.25 En una crònica de Jaume Maspons i Camarasa 
apareguda a La Veu de Catalunya al febrer del 1899, l’activista barceloní relatava 
una visita a la seu de l’entitat i destacava que, en aquells moments, ja tenia prop 
de dos-cents socis, «homes de carrera, menestrals y treballadors, de tot hi ha á 
l’Associació, però principalment joves. Tota la joventut de la Bisbal ha acudit 
á aixeplogarse sots lo penó de las quatre barras». A banda d’aquesta valoració 

23 La Veu de Catalunya, núm. 2160 (21-8-1906), «Per la sardana».
24 La Veu de Catalunya, núm. 2867 (9-4-1907), p. 3.
25 Lo Geronès, núm. 245 (5-2-1899), pp. 1-2, «L’Aplech catalanista de La Bisbal»; La Veu de Catalunya, 

núm. 822 (6-2-1899, edició vespre), p. 2, «L’Associació Regionalista de La Bisbal», de Jaume Maspons i 
Camarasa; La Nació Catalana (15 de febrer del 1899), p. 4.
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