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N o v e r i n t  U n i v e r s i . . .

Dimecres a XIIII de mars, any MDXX, bategí jo, Lorens 
Franch, vn  fill al sènyer en Nicolau Fuxà e Esperanse, 
se muller, lo nom de aquel fou Miquell. Lo padrí Miquell 
Vinyas, àlies Fer[r]er, de Colomés. Padrine Katerine, filla 
d·en Pera Garau de Villadase[n]s, esposa del [sènyer en] 
Johan Rich de Jàfer.

Dit die, jo desús dit, bategí vn negre de dit Fuxà, lo qual ere 
moro, de adat de XXV fins XXX anys, lo nom Francesch. 
Padrí Johan Rich, de Jàfer. Padrine madona Constanse, 
muller d·en Portes de Verges. (Arxiu Diocesà de Girona, 
fons parroquials, Verges, B1)

Amb tan migrada informació, poca cosa podem saber 
d’aquest personatge. Si ens situem en la seva època veu-
rem que estem en un moment de constants friccions amb 
l’Imperi Otomà. A la Mediterrània es lliurava una cruenta 
lluita per la preeminència i pel control de les principals ru-
tes comercials. És l’època de Gonzalo Fernández de Cór-
doba, «el Gran Capità», i de Barba-rossa, el temible pirata 
turc. L’Imperi Otomà es va expandint, i a les nostres costes 
hi sovintegen les ràtzies musulmanes, com ho testimonien 

la multitud de torres de guaita que encara resten dempeus 
per tot el litoral empordanès. L’intercanvi de presoners 
entre tots dos bàndols era freqüent, com també ho era 
la venda dels captius com a esclaus. Molt probablement 
aquest fou el cas del nostre personatge. Sigui com sigui, 
va anar a raure a can Foixà, aleshores un dels masos més 
importants de Verges, on devia treballar com a mosso o 
pastor. Crida l’atenció el fet que el bategen el mateix dia –i 
segurament al mateix moment, però amb menys cerimoni-
al– que un dels fills de l’amo del mas, com si aprofitessin 
l’avinentesa. Convertit en cristià, ja era apte per a inserir-
se plenament en la vida social de la comunitat. Qui sap si, 
amb el temps, va arribar a tenir descendència. I qui sap si 
la sang d’aquest curiós personatge no corre ara per les 
venes de més d’un vergelità de soca-rel.

I és que, ens agradi o no, de prop o de lluny, la majoria de 
nosaltres tenim avantpassats que en el seu dia van ser 
també immigrants.
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