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TODO POR LA TAPIA!!!
Fer la mili o la història d'un segrest legal

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 12.4. Fons Família Magester Flaquer (1885-1980), Llicència per la qual el recluta
Joan Flaquer Sanés és declarat recluta disponible en reserva. 13 d'abril de 1885. Castellà.

Història arxivística
Aquest document -i tots els altres de l'arxiu
familiar- foren donats per Francesc Magester
i Maria Flaquer el dia 20 de març de 2003 a
l'Arxiu Municipal de Roses amb la finalitat
explícita "de què fossin útils a qualsevol
persona interessada en la història de Roses".
Fins a aquesta data, aquest permís militar
havia estat conservat per la família Flaquer.
La curiositat: havia estat conservat en el seu
contenidor original de llautó, enrotllat i en
prou bon estat de conservació.

Contingut
Es tracta de la llicència del soldat Joan
Flaquer Sanés que és passat a la reserva
activa de l'exèrcit espanyol (Batalló de
Figueres número 23) i de les revistes anuals
que va haver d'efectuar compreses entre els
anys 1886 i 1893.
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Context
El servei militar obligatori era una prestació personal instaurada l'any 1837 i abolida l'any
2001 que, com tothom sap -almenys les persones amb una certa edat-, consistia a haver
de servir durant un determinat període de temps -que ha fluctuat al llarg dels temps i en
funció de les circumstàncies bèl·liques i/o repressives de cada moment- en els exèrcits
d'Espanya. En definitiva, un servei a la pàtria o un segrest legal darrera una tàpia, segons
la posició política de cadascú, entre el militarisme rampant i el pacifisme convençut.
Quant al pobre protagonista del document del mes, Joan Flaquer Sanés, cal consignar que
es tracta d'un membre destacat d'una llarga tradició política local. Va néixer a Roses el 23
de maig de l'any 1865. Els seus pares eren Benet Flaquer i Caterina Sanés. Els avis paterns
eren Joan Flaquer i Caterina Godo, mentre que els avis materns eren Miquel Sanés i Cecília
Fornells. El cens electoral de l'any 1890 consignava que vivia al carrer de l'Escorxador,
número 5, que era pagès i que sabia llegir i escriure. Es casà l'any 1895 amb Clara Llorens
Espelt (Roses, 1864), germana d´Anna Llorens Espelt, casada amb el regidor Josep
Romañach Serrats, del qual Flaquer era cunyat. Tenia tres fills: Margarida, Benet i Honorat.
Per tant, era pare del regidor d´Esquerra Republicana de Catalunya Honorat Flaquer
Llorens. Fou escollit per primera vegada a les eleccions de 1917 i exercí els càrrecs de
regidor 2n (1/1/1918-29/4/1919) i 2n tinent d´alcalde (29/4/1919-1/4/1920). De fet, fou
escollit 2n tinent d´alcalde interí perquè el seu grup polític no disposava de la majoria
absoluta de vots i, només en tercera votació, és nomenat definitivament 2n tinent
d´alcalde. Formava part durant la legislatura de 1920-1922 d´un grup polític –que

disposava de majoria-, l´existència del qual es desprèn de l´elecció de càrrecs municipals,
compost, a més d´ell mateix, de Josep Sabaté Calderó, Jacint Seseras Birba, Isidre Pujol
Cortada, Bonaventura Buscarons Suquet i Joan Guitart Guitart. Aquest grup polític podria
ésser de la Lliga, atès que en la sessió del 3/7/1920 decideixen adherir-se als acords presos
per les quatre diputacions relatius al traspàs de serveis a la Mancomunitat de Catalunya. En
aquesta legislatura fou regidor 1r. Intervingué també en el període de la dictadura del
general Primo de Rivera com a suplent de síndic (1923-1924) i de suplent a 1r tinent
d´alcalde (1924-1925) en la primera legislatura de la dictadura. Posteriorment, fou regidor
2n (1930-1931) en l´Ajuntament de transició entre la dictadura i el període republicà,
moment en què el seu fill, Honorat Flaquer Llorens, li prengué el relleu en l'escena política
local.
A aquestes alçades, tanmateix, la mili li quedava lluny a Joan Flaquer Sanés. Sigui com
sigui, amb la presentació pública d'aquest document volem agrair i homenatjar a la família
Magester-Flaquer la seva sincera i desinteressada relació amb l'AMR.
Més informació
Núria Sales, "Servei Militar i societat a l'Espanya del segle XIX" a Recerques, núm. 1,
Barcelona, 1970, pàgs. 145-181.

