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Noverint universi... 

 El 24 d’abril de 1898 es produïa formalment la de-
claració de guerra entre Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica. La jove i emergent nació americana, amb 
vocació de dominar el món, es disputava la suprema-
cia amb la vella, decrèpita i inoperant metròpoli hispa-
na. Va ser un conflicte desigual que els americans van 
dominar amb facilitat (la seva superioritat naval era 
indiscutida ja en aquella època), i el 10 de desembre 
del mateix any 1898, quan encara no havien passat 
ni vuit mesos des de l’inici de la guerra, se signava el 
Tractat de París, veritable punt final de la història de 
l’imperi espanyol.

L’AVI RANDA VA ANAR A LES FILIPINES

L’any 1898 es va colgar definitivament el sol al 
que quedava de l’imperi espanyol d’ultramar. És 
l’anomenat «desastre del 98», un episodi que, per 
les seves conseqüències en els àmbits polític, econò-
mic, militar i social, ha esdevingut fonamental per 
a comprendre la convulsa història de l’Espanya del 
primer terç del segle XX i els orígens de la Guerra 
Civil de 1936-1939. Espanya va perdre aleshores 
Cuba, Puerto Rico i les Filipines, les darreres 
colònies que li quedaven del que en altres temps 
havia estat aquell immens imperi, del qual Felip II 
presumia arrogantment amb la cèlebre expressió 
segons la qual al seu regne mai no es ponia el sol.

En aquell fatídic 1898,  Josep Ferrer Poch, a qui temps 
a venir coneixeríem al poble com a «avi Randa», era 
un jove vergelità de vint-i-dos anys que ja en feia dos 
que era a Cartagena fent el servei militar a la Infan-
teria de Marina (el cos de l’exèrcit que en els temps 
imperials s’anomenava tercio). Per aquelles coses de 
la vida, resulta que en Josep «Randa» va participar a 
l’acte final de liquidació del domini espanyol a les 
Filipines. Al seu full de serveis hi llegim:

[...] 1897: En 22 marzo es alta en el 12 Batallón del 2º 
Regimiento por pase a Filipinas.
1898: En 23 de abril [...] causó alta el la 5ª Compañía de 
este 1er. Batallón del 12 Regimiento, y en 9 julio del mismo 
embarcó en el transporte «Manila» para el destacamento de 
Ponape (Carolinas), en cuyo punto finió el año continuando 
el servicio de su clase, y una vez echa [sic] la entrega de 
dicha isla embarcó en el transporte «General Álava» para 
Manila y en 16 del referido mes embarcó en el correo «León 
XIII» para la Península, pasando a Verga [sic] a disfrutar 
dos meses de licencia por enfermo. [...] 

De fet, quan pel juliol en Randa s’embarca cap a 
Ponape, la campanya militar ja està resolta. S’havia 
resolt en un únic enfrontament, la batalla de Cavite 
(1-5-1898), on el pèssim plantejament estratègic de 
l’almirall Montojo i la nul·la operativitat dels vai-
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xells espanyols van donar 
mastegada la victòria al 
comodor Dawey, que 
en menys de cinc hores 
va liquidar l’esquadra es-
panyola. Per tant, el con-
tingent del qual formava 
part Josep Ferrer devia 
tenir tan sols funcions 
de desmantellament («la 
entrega»), i ben segur que 
no va haver de participar 
en cap enfrontament.

Ens crida l’atenció l’esta-
da d’en Josep a Ponape, 
una illa a més de 4.500 
km a l’est de Manila, 
que amb 372 km2 és la més extensa de les Carolines 
orientals. Actualment s’anomena Ponhpei i és un 
dels quatre Estats Federats de Micronèsia. La seva 
condició de paradisíaca illa tropical l’ha convertit en 
una destinació turística de primer ordre, encara que 
quan l’avi Randa la va visitar és molt probable que 
la percebés més aviat com un remot i infernal illot 
perdut enmig del Pacífic.
 
Acabada l’aventura del Pacífic, l’avi Randa va roman-
dre encara a l’exèrcit fins al 10 de desembre de 1906. 

Enguany es compliran, doncs, cent anys del retorn a 
Verges del protagonista de la nostra història. El gener 
de 1909, Josep Ferrer es va casar amb Emília Salellas 
i Sais, del cal Moliner, una noia de 24 anys amb la 
qual va tenir cinc fills (la Pepita, en Joaquim, la Rosa 
en Lluís i l’Antònia) i van donar lloc a la nissaga de 
Randes que avui tots coneixem.




