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 Transcripció 

 
Entrevista a Jaume Calveras i Ferrer (1895 -1983), 

escultor i dibuixant 
 

 “JO VAIG BAIXAR ELS COSSOS SANTS A L’ESQUENA. TOT 
HO VAIG AMAGAR JO. DESPRÉS HO VAIG EMPAREDAR” 

 

– JAUME CALVERAS: Diu: “Ara vindran i s’ho enduran tot 

[inintel·ligible]”. Diu: “Ho tindríem d’amagar”. I vam buscar un 

puesto per amagar-ho, eh? I jo vaig baixar els Cossos Sants a 

l’esquena, que si m’arrepleguen, em fan mala feina. Els vaig baixar, 

tot ho vaig amagar jo: els canelobres, robes de capellà, i tot això... 

Ho vaig amagar i després ho vaig emparedar tot. I érem molts 

companys. Després allà hi havia en Rubiralta, eh? i algun altre 

[inintel·ligible]. Les banderes del Bruc, totes les vaig baixar jo, allà al 

lloc aquest. Després ho vam emparedar, com que jo sóc paleta, que 

treballava a les Saleses, i em van avorrir, per això li dic, em van 

avorrir (“Cony, encara és aquest aquí?”). I me’n vaig anar amb el 

Rubiralta. Vaig dir “Noi...”. Diu “Vine aquí, a les Saleses i ens 

ajudaràs”. I com que jo he tingut sempre afició a l’escultura, 

restaurava allà algun sant o alguna cosa, que han anat a parar al 

Museu i tot això. 

–Qui sabia el que hi havia aquí dins, a la cova aquesta, petita? 

Quanta gent sabia el què s’hi amagava? 

–Jo, el Rubiralta, i el seu sogre ho devia saber. 

–El Colomines. 

–El Colomines i després... no sé si ho sabia l’enterramorts. 

–El Duocastella. 

–El Duocastella i un carrabiner retirat. 

–En Pérez. 

–El Pérez. I ningú més. 

–Vaig baixar-ho tot, sol, perquè em penso que van agafar por. 
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–Qui? 

–El Pérez i aquests altres, i em van deixar sol que els baixés, i jo no 

arribava prou llarg... Vaig baixar les urnes dels Cossos Sants a 

l’esquena per amagar-ho; les banderes del Bruc les vaig baixar, i tot 

això. Per això després, em vaig, jo mateix... s’ha fet algun escrit, 

alguna cosa amb això del Rubiralta, que si hagués vist al Rubiralta 

segur que no ho hauria dit. Em vaig picar una miqueta, perquè vaig 

dir “bueno, tu t’has exposat”, que no esperava res, però, home, 

almenys si després t’has exposat, almenys dir-te alguna cosa: “o ha 

sigut aquest o l’altre”. 

 

 

Data de l’entrevista: (2/6/1981) 

Preguntes: Joaquim Aloy 

 

 


