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UN VERGELITÀ CONDEMNAT A MORT
 PER NAPOLEÓ (1810)

Els ideals revolucionaris de 1789 (liberté, 
égalité, fraternité) van suposar l’enderroca-
ment de l’edifici de l’Antic Règim (societat 
estamental i feudalitzant) per donar lloc 
al naixement de l’estat liberal o burgès 
(societat democràtica). Però el camí no va 
ser fàcil, ni recte, ni planer, sinó que més 
aviat es tracta d’un procés ple de dificultats 
i contradiccions. Napoleó mateix, que era 
fill de la Revolució i pare de la República, 
dedicà les seves forces a exportar la grandeur 
de França a tot Europa manu militari (un 
mètode ben poc democràtic) i acabà au-
toproclamant-se emperador (figura que es 
troba a les antípodes de l’ideal republicà).
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Quan al 1808 es produeix la invasió napoleònica en 
aquesta banda dels Pirineus, s’inicia un dels episodis 
més importants i alhora complexos de la nostra his-
tòria. Fixem-nos només en la denominació d’aquell 
conflicte. Per als espanyols és la «guerra de la Inde-
pendència», una gesta que reblaria la veritat universal 
i incontrovertible de l’existència d’una nació espanyola 
que, amb els fets d’aquell 2 de maig de 1808 a Madrid, 
hauria mostrat i demostrat la seva heroïcitat i l’afany 
de llibertat lluitant aferrissadament contra l’invasor 
francès. Aquells només podien ser (sempre segons 
la més rància visió carpetovetònica del nacionalisme 
espanyol) els dignes hereus i successors de Viriat –el 
cabdill (lusità, per cert) que s’oposà a l’invasor romà–, 
i de «Don Pelayo» –el campió contra la dominació 
musulmana–, per no esmentar els celtíbers numantins, 
el Cid, els Reis Catòlics i tota la corrua de salvapàtries 
de vol gallinaci que a través dels segles ens portaria 
fins al «generalíssim» Franco, el tinent coronel Tejero 
i els seus epígons pseudodemòcrates o criptofeixistes, 
dieu-ne com vulgueu.

Els catalans l’anomenem «guerra del Francès», òbvia-
ment perquè des d’aquest sector de la península Ibèrica 
la independència té tot un altre sentit. Però tampoc no 

ens hem quedat curts a l’hora de dotar aquella guerra 
de càrrega mítica: el Timbaler del Bruc, els setges de 
Girona, les heroïnes de Santa Bàrbara o el general Ál-
varez de Castro són els «productes» d’aquella collita que 
caldrà invocar quan un vulgui referir-se a la identitat 
nacional catalana.

Veiem, doncs, que es tracta de lectures diferents, 
segons siguin des de l’òptica espanyola o des de la 
catalana, però en ambdós casos són fàbrica de mites. 
És per a pensar-hi.

Canviem ara completament de perspectiva i provem 
de mirar-nos les coses d’una altra manera. Els francesos 
eren uns invasors, sí, però també és cert que darrere 
dels seus mosquetons entrava a la península un nou 
ordenament social i jurídic basat en l’abolició del feu-
dalisme, la llibertat de culte, el sufragi universal i tantes 
altres «novetats» (com el divorci) que, per a la mentali-
tat inquisitorial de l’època, no podien ser altra cosa que 
idees inspirades pel dimoni en persona. Cal recordar 
també que l’aparell estatal de la monarquia absolutista 
de Ferran VII –personatge que, malgrat haver passat a la 
història amb l’epítet de El Deseado, fou un dels Borbons 
més cràpules i ineptes de tots els que fins ara han cenyit 
el seu front amb la corona espanyola, seguit, això sí, 
de ben a prop per la seva filla Isabel, tant se val– feia 
aigües per tots costats, i no sols va ser totalment incapaç 
d’organitzar res que s’assemblés mínimament a una 
defensa, sinó que cedí el tron al germà de Napoleó (el 
famós Pepe Botella). La situació era realment complexa. 
Enmig del buit de poder, la lluita es va organitzar a 
partir de les Juntes de Defensa, que sota la direcció de 
líders locals anirien aplegant grups d’homes armats. 
És a dir, la gent es va haver d’espavilar com va poder. 
Va néixer així una tàctica militar que perdurarà fins als 
nostres dies: la guerrilla.

Els paràgrafs precedents, volgudament entortolligats 
i no gens fàcils de llegir, haurien de servir perquè 
el lector pogués intuir la complexitat de la situació 
política i social que es vivia a casa nostra a principis 
del segle xix i s’adonés que no tot es pot reduir a 
una simple qüestió de «bons i dolents», de «blanc o 
negre». La realitat sempre és molt més complexa i es 
pot contemplar des de perspectives (colors) ben dife-
rents –en aquest cas catalana, espanyola, «afrancesada», 
absolutista, revolucionària, etc.–, que cal tenir molt 
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presents si es pretén comprendre «històricament» un 
fenomen social.

Dit i entès tot això, estaríem en condicions d’abor-
dar el cas de Joan Geli i Salvà, un vergelità que el 3 
de gener de 1810 va ser condemnat a mort per un 
consell de guerra francès. De fet, no és que disposem 
de gaire informació del cas; simplement coneixem la 
sentència que en el seu dia es féu estampar –això sí, a 
doble columna (l’una amb el text en francès i l’altra 
en castellà)– per a donar la convenient publicitat al cas 
(tiratge de 200 exemplars). Diu el document: «…La 
Comisión Militar, convocada de órden del Sr. General Go-
bernador, se ha reunido en la sala de las sesiones del Consejo 
de guerra, al efecto de juzgar el nombrado Juan Gely-Salva, 
natural de Verges, domiciliado á Verges, de edad de quarenta 
años, acusado de haber extraido de la plaza, cartuchos, car-
tucheras, vestuarios españoles, y de espia…»

Estem en plena ocupació napoleònica. Per la raó que 
sigui, Joan Geli va ser enxampat pels francesos mentre 
s’enduia de Verges munició, uniformes «espanyols» i 
cartutxeres. El van jutjar sumàriament per dos delictes: 
per tenir armes de foc sense haver-ho declarat a les 
autoritats (franceses, s’entén), fet que, segons l’article 
4 de l’edicte del governador (francès, és clar) de 14 de 
desembre de 1809, era castigat amb pena de mort, i per 
un delicte d’espionatge, que també comportava pena 
de mort (art. 2 del títol 4 de la Llei del 13 de brumari 
de l’any v [1797]), però que a més implicava la confis-
cació dels béns del condemnat (art. 1 de la Llei del 4 
de nevós de l’any iv [1796]). Efectivament, si llevar-li 
la vida no era un càstig suficient, la sentència deixa 
ben clar que «los gastos del proceso y de la sentencia serán 
soportados por el condenado, sea sobre sus bienes presentes y 
venideros, ó por su pueblo». La finalitat «alliçonadora» i 
persuasiva d’aquesta disposició és evident, i es cor-
respon perfectament amb les pràctiques repressives 
pròpies d’un exèrcit d’ocupació: el delicte ha de tenir 
conseqüències no tan sols per al delinqüent, sinó que 
el càstig ha d’afectar també el patrimoni de la seva 
família i fins de tot el poble.

La pregunta seria: Per què o per qui va morir re-
alment Joan Geli? Defensava la terra? Lluitava pel 
retorn del «seu» rei? Era un heroi de la llibertat… o 
un paladí de l’absolutisme? Tenia algun ideal polític 
o senzillament es va veure implicat en una desafor-
tunada acció en uns temps difícils? I tots els altres 
«Joans Geli» que van deixar la vida en aquella guerra, 
per qui lluitaven? Només eren carn de canó o tenien 
consciència dels mons tan diferents que hi havia dar-
rere de cada bàndol?

Dos-cents anys després, encara no tenim una res-
posta clara i unívoca (segurament perquè no existeix) a 

tots aquests interrogants, però sí que coneixem el curs 
que van prendre els esdeveniments posteriorment, i 
sabem que la llibertat i la democràcia s’han anat este-
nent, encara que sigui de manera desigual i amb totes 
les dificultats i imperfeccions que vulgueu, d’acord.

És responsabilitat nostra fer-nos dignes dels pa-
timents dels avantpassats i esforçar-nos a viure en 
pau i llibertat. Ens queden encara moltes coses per 
aprendre (moltes lliçons de la història) i, sobretot, 
molta feina per fer.

SALVADOR VEGA

NOTA: Agraeixo sincerament a Joan Radressa, de Torroella de Montgrí, que 
m’indiqués l’existència del document, i als responsables de la Fundació 
Mascort que em permetessin fotografiar-lo.

Sentència de mort publicada contra Joan Geli, veí de Verges




