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La vida en una capsa
Un dels nomenaments de Joan Pagès Ordeig

Dades arxivístiques
CAT AMR 13.9. Fons Joan Pagès Ordeig, Títol de carter urbà de primera classe de Roses a
favor de Joan Pagès Ordeig expedit pel Ministeri de Comunicacions, Transports i Obres
Públiques el 8 de juny de 1938. Castellà.

CAT AMR 13.9. Fons Joan Pagès Ordeig, Cèdul·la personal de Joan Pagès Ordeig emesa
per la Diputació provincial de Girona el 15 d'octubre de 1942, Castellà.
Història arxivística
La documentació del senyor Joan Pagès Ordeig es conservava en un pis on vivia de
lloguer, que estava situat sobre la Pastisseria Mallol del carrer Pi i Sunyer. A la seva mort,
la família Mallol va conservar la documentació del carter dins d’una capsa decorada. La
senyora Anna Mallol l'1 de març de l'any 2012 va efectuar la donació dels documents i la
capsa per l'interès històric que podien tenir. Quan el fons va ingressar a l’AMR es va
procedir a fer un catàleg de totes les unitats documentals i materials que conformen el
fons.

Capsa decorada que contenia el fons (38x26cm)
Contingut
Aquest mes es presenta el títol de carter urbà de primera classe de Roses a favor de Joan
Pagès Ordeig. Un fet important a destacar d'aquest document és que es va expedir a
Barcelona el 8 de juny de 1938, pel fet que el govern de la II República estava establert a la
Ciutat Comtal des del desembre de 1937. Justament feia 15 mesos que el mateix Ministeri
de Comunicacions, Transports i Obres Públiques, aleshores establert a València, l'havia
ascendit a carter de segona classe. Amb aquest segon ascens, passaria de cobrar 3.000 a
3.500 pessetes anuals.
El segon document que es presenta és una de les tantes cèdul·les personals que moltes
famílies conserven als calaixos de casa seva. En aquest cas es un document expedit en
plena postguerra l'octubre de 1942 on tenim la sort de poder descobrir la fesonomia del
carter que va voltar els carrers de la vila entre 1918 i 1949, 31 anys de cartes i telegrames
amb bones i males notícies.

Cèdul·la personal de Joan Pagès Ordeig

Context
Joan Pagès Ordeig, Vilaür, 13 de maig de 1884, va ser carter de Roses de 1918 a 1949.
Estava casat amb la senyora Dolors Torrent Sala, nascuda a Girona el 1886, i vivien en un
pis arrendat per la família Mallol al carrer Pi i Sunyer, 6, de Roses. El 20 de desembre de
1918 Joan pagès Ordeig fou nomenat en propietat per al càrrec de carter de Roses per
part del Ministeri de Governació, amb un sou de 187,50 pessetes anuals.
El 6 de febrer de 1937 el Ministeri de Comunicacions i Marina Mercant, establert a València
en plena Guerra Civil, el va tornar a nomenar carter urbà de 3a classe de Roses i Portbou,
especificant-se que cobraria 2.500 pessetes pel càrrec. El 16 de març del mateix any se
l’autoritzava a nomenar un ajudant per a dues hores de servei. El 28 de setembre el van
promoure a carter urbà de segona classe amb un sou de 3.000 pessetes.
L'any següent, encara en plena contesa bèl·lica, el 8 de juny de 1938, tal com s'ha
comentat anteriorment, se’l va nomenar carter urbà de primera classe amb un sou de
3.500 pessetes. Un cop acabada la guerra, el 1940 les autoritats franquistes li donaven el
permís per admetre’l al servei de Correus després que no fos sancionat per la seva
conducta durant la guerra. Una persona que havia ascendit en l'escala funcionarial en
plena guerra era de ben segur un sospitós per al nou règim.
El 1949 els rosincs deixarien de rebre les cartes, postals i telegrames de la mà del seu
carter des de feia més de trenta anys. Aquell any Joan Pagès es va jubilar i va deixar de
realitzar la seva tasca diària pels carrers de Roses. El seu substitut fou Jaume Deulofeu
Buscarons. A través d’una carta de l’alcalde de Roses a l’Administrador de Correus a
Figueres tenim la notícia de la mort de Joan Pagès, el dia 13 de novembre de 1950
“después de larga y penosa enfermedad”.
Més informació
-Fitxa NODAC del Fons Joan Pagès Ordeig, 2012.

