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L’any 2018 el Grup del Servei Històric del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, en una visita a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar va localitzar
una documentació inèdita del metge, polític i intel·lectual canetenc 
Marià Serra Font. El manuscrit, del llegat Serra-Viñas de la Biblio-
teca P. Gual i Pujadas, feia una defensa del Cos de les Esquadres
de Barcelona (nom que rebia el Cos del Mossos d’Esquadra en
aquell temps) davant les pressions polítiques a què estaven sotme-
ses les forces a començament del segle XX.

La col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament
de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona ha permès la publi-
cació d’aquest manuscrit i materialitzar així el desig inacabat del
prohom canetenc, enguany que es commemora el tricentenari del 
cos policial.

La defensa que l’alcalde de Canet de Mar va fer del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a principis del segle XX, és d’enrabiada actualitat
i els seus arguments són perfectament vigents, amb adaptacions,
a la societat del segle XXi.

Amb la col·laboració de:

Cliqueu aquí
per accedir a la

versió completa
de la publicació 

https://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=62404
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PRESENTACIÓ

La institució dels Mossos d’Esquadra, nascuts ara fa tres-cents anys com 
a «Escuadras de Paisanos Armados» en un moment d’inseguretat políti-
ca del país, és anterior a la Diputació de Barcelona, sorgida del nou dis-
seny estatal fruit de la Constitució de Cadis i de la separació de poders 
posterior a la Revolució Francesa. Però, com ha passat en diverses etapes 
històriques, la Diputació ha tingut molt a veure en la continuïtat i la su-
pervivència d’una institució representativa de Catalunya.

Per això, amb motiu de la celebració del tricentenari de la policia catala-
na, la Diputació de Barcelona es complau a aportar un document històric 
inèdit. Els escrits del doctor Marià Serra sobre els Mossos d’Esquadra 
 tenen valor, sobretot, perquè reflecteixen l’arrelament d’un cos de segu-
retat propi i proper a la ciutadania, una policia de proximitat apreciada 
per la població, de la qual forma part i a la qual defensa. I la Diputació 
de Barcelona té la satisfacció d’haver contribuït a garantir-ne la continuï-
tat durant un segle, entre 1877 i 1932, primer, i entre 1952 i 1980, quan 
el cos va ser traspassat finalment a la Generalitat de Catalunya.

Com en altres àmbits, Catalunya va ser pionera i avançada en dotar-se, 
el 1719, d’un cos de policia civil, tot i que aleshores tingués una certa de-
pendència de l’autoritat militar. Lògicament, les circumstàncies en què 
van néixer els Mossos d’Esquadra s’han transformat amb el pas del temps, 
i aquest llibre, escrit als anys vint del segle passat, ajuda a entendre com 
en l’etapa de cristal·lització del catalanisme polític la institució armada 
havia assolit ja un fort prestigi social i un reconeixement que feien que 
fos sentida com a ben pròpia del país. Ara que, al cap de tres segles, s’ha 
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consolidat la funció dels Mossos com a policia integral al servei de la ciu-
tadania, presentar un document històric que permet copsar la  importància 
de la seva trajectòria és, penso, una bona manera d’expressar el vincle 
que la Diputació de Barcelona ha tingut amb la policia catalana. Tot i la 
nostra funció essencial de suport als governs locals, ens ha tocat assumir 
diverses vegades accions de suplència per mantenir institucions nacionals 
significatives en circumstàncies desfavorables. Però tant en els contextos 
propicis com en els difícils, la Diputació de Barcelona aspira a ser un go-
vern obert a tothom, integrador i respectuós amb la diversitat, neutral en 
allò que no és la seva competència i ferm i actiu defensor de tot allò que 
propicia el progrés i el benestar dels pobles i les ciutats, que són la veri-
table força de Catalunya.

Per això, em complau que la Diputació propiciï la publicació d’aquest 
 llibre, que és una manera d’expressar el nostre reconeixement al Cos de 
 Mossos d’Esquadra per la seva trajectòria i de felicitar-lo per la celebra-
ció del tricentenari.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ 
Presidenta de la Diputació de Barcelona
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PRESENTACIÓ

Aquest any 2019 se celebra el tercer centenari de la creació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, una institució creada lluny del militarisme que en aquell 
moment caracteritzava els principals cossos policials europeus. Els Mos-
sos, per contra, es van caracteritzar com a cos civil i molt proper al poble.

Aquests atributs van ser els que més van fascinar el canetenc Marià Ser-
ra i Font, metge de professió i destacat polític comarcal, marcadament 
catalanista i preocupat per la defensa de la justícia social. Serra va treba-
llar incansablement en un llibre manuscrit que s'ha convertit en una ex-
cel·lent font documental per conèixer la història dels Mossos d’Esquadra.

El doctor Serra el va començar a escriure cap a l’any 1920 i hi va inclou-
re els articles que publicava al setmanari La Costa de Llevant i diverses 
cartes que enviava als alcaldes dels pobles veïns, on feia un al·legat de la 
gran tasca que feien els Mossos d’Esquadra i la importància que tenien a 
Catalunya, en un moment en què el cos estava a punt de desaparèixer.

El manuscrit forma part del llegat Serra-Viñas, de la Biblioteca P. Gual 
i Pujadas, d’ençà que l’any 1986, Pilar i Maria Viñas Vendrell ens  donessin 
l'arxiu personal i familiar del doctor Marià Serra, gràcies a la tasca de la 
bibliotecària Flora Bessa. Actualment, part del fons documental es con-
serva a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar i ha esdevingut una de les prin-
cipals fonts documentals per a la historiografia canetenca. 

Aquest llibre, que es publica enguany amb motiu de la celebració dels tres-
cents anys de la creació del cos, suposa la materialització d’un dels 
 principals desitjos de Serra: la publicació d’un llibre en defensa del Cos 
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de Mossos d’Esquadra. De fet, aquesta no només és una data  significativa 
per aquest cos, sinó que també ho és per la mateixa Biblioteca de Canet 
de Mar, que celebra el seu centenari.

Així, doncs, des de l'Ajuntament de Canet de Mar volem expressar el 
 nostre més sentit agraïment a la Comissaria de Relacions Institucionals, 
Participació i Mediació i al Grup del Servei Històric del cos dels Mossos 
d’Esquadra per l’interès mostrat en aquest manuscrit i també a la Dipu-
tació de Barcelona per fer possible el desig d’aquest polític canetenc i, de 
retruc, poder fer visible una mostra del ric patrimoni documental que con-
servem a Canet.

 
BLANCA ARBELL I BRUGAROLA 

Alcaldessa de Canet de Mar
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INTRODUCCIÓ

Joan Miquel Capell
Cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat 

de la Diputació de Barcelona

El Cos de Mossos d’Esquadra, malgrat esdevenir actualment una policia 
integral, amb presència arreu del territori català, és un ens dinàmic, que 
des del seu naixement s’adapta als canvis i a les noves necessitats  generades 
per la societat. 

El 30 de març de 2012, es crea una nova unitat dins de l’organigrama de 
la policia de la Generalitat de Catalunya: el Grup del Servei Històric del 
Cos de Mossos d’Esquadra (GSH-CME) i s’emmarca dins de la Comissa-
ria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Aquests po-
licies prenen el relleu i recullen el que fins aquell moment havien custodiat 
uns mossos d’esquadra de forma voluntariosa.

Entre les diferents funcions encomanades a la nova unitat destaquen la ca-
talogació, custòdia i conservació dels fons històrics de béns, fotografies 
i documents, així com dels objectes cedits o donats per particulars a  aquesta 
institució policial. Però, al marge de la conservació i del patrimoni existent, 
la unitat té com a missió la recerca del patrimoni disseminat i desaparegut 
durant els 300 anys d’existència del cos. És per això que visita museus i ar-
xius públics o particulars, que puguin aportar una peça al puzle històric 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

L’any 2018, i en l’exercici d’aquesta missió, els membres d’aquesta unitat 
van adreçar-se a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar amb l’objectiu de lo-
calitzar algun vestigi de l’esquadra de paisans armats establerta en aquella 
vila l’any 1719. Tot i no trobar cap document sobre l’esquadra, la sorpre-
sa va ser majúscula en localitzar una documentació manuscrita, inèdita de 
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l’emèrit ciutadà canetenc Marià Serra Font, que, en un format de llibre, 
feia una defensa del Cos de les Esquadres de Barcelona (nom que rebia el 
Cos del Mossos d’Esquadra en aquell temps) davant les pressions políti-
ques a què estaven sotmeses les forces en aquelles dates.

El Cap de la Comissaria de Relacions Institucionals, Participació i Media-
ció, l’intendent Joaquim Bayarri i Nogueras, acompanyat dels membres del 
GSH-CME, de l’alcaldessa de Canet de Mar, Sra. Blanca Arbell i Brugaro-
la i el que subscriu, com representant de la Diputació de Barcelona ens 
vàrem reunir en l’Ajuntament de Canet de Mar per estudiar la viabilitat 
d’engegar un projecte que permetés fer pública aquesta troballa i materia-
litzar el desig inacabat de Marià Serra i Font: la publicació d’un llibre en 
defensa del Cos de Mossos d’Esquadra.

La defensa que l’alcalde de Canet de Mar va fer del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a principis del segle xx, és d’enrabiada actualitat i els seus arguments 
són perfectament vigents, amb adaptacions, a la societat del segle xxi.

Finalment i gracies al propòsit de les tres institucions, Ajuntament de Ca-
net de Mar, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, i juntament 
amb l’esforç i treball d’un conjunt de persones podem conèixer el pensa-
ment de Marià Serra Font en relació a la seguretat local. 
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