L’INCENDI DEL 49

Posteriorment a l’incendi
del 1949 la població no ha
tingut cap més ensurt, a
excepció dels petits focs
en habitatges particulars,
com el de la foto en una
casa unifamiliar al Camp
dels Enginyers.

L’incendi del 1949 fou una autèntica catàstrofe
per al poble de Vilafant, de la qual encara avui es
parla. Hi ha algunes persones que mostren a les
seves carns els senyals de les cremades. Quan es
va produir l’explosió del bidó de benzina, els
veïns, amb els vestits encesos, varen fugir per tot
arreu dibuixant un espectacle dantesc. Es van
cridar els metges de Vilafant, Borrassà i de
Figueres, els membres de la Creu Roja de
Figueres i el personal de la Clínica Militar del
castell de Figueres. Tohom hi va acudir, inclosos
taxistes de Figueres per traslladar ferits. El local
del Centre Cultura i Esbarjo fou habilitat com a
hospital d’urgència, mentre alguns eren evacuats
a les clíniques de la Santa Creu i Ampurdán de
Figueres. Com que no hi havia prou llits, el
comandant militar de Figueres va autoritzar
l’ocupació de la clínica militar. En total hi hagué
setanta ferits, tres dels quals van morir el mateix
dia i altres cinc en dies posteriors. Els dies

següents, diversos ferits foren traslladats a
l’hospital provincial de Santa Caterina de Girona.
Les pèrdues es van calcular en unes dues-centes
mil pessetes. Es va obrir una subscripió pro
damnifcats que va recollir cent set mil pessetes.
Vint-i-nou obrers ferits foren emparats amb
l’assegurança de risc catastròfic. Molts dels ferits
van quedar amb seqüeles i senyals de cremades
de per vida.
El diari Los Sitios de Gerona del dia 11 de febrer
publicava una crònica sota el títol de “Visión
dantesca” en la qual es reproduïen les
manifestacions d’un vilafantenc que deia: “Vaig
sortir de casa a les deu del matí en sentir els crits
de foc! foc!. Crec que tot el poble hi va acudir
amb galledes d’aigua per apagar-lo. Jo també
anava a buscar aigua quan un jove va dir-me: De
pressa, avi! de pressa, avi! Semblava que tenia
molta pressa per tirar aigua al foc perquè en aquell
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El setmanari AMPURDAN de
Figueres va donar una extensa
informació del succés.

mateix moment vaig percebre el rosetó de
l’explosió. Com caigut del cel tot va quedar
inundat de foc. A aquell jove que tenia tanta
pressa el vaig veure envoltat de flames, fugint com
foll. Tothom fugia, esglaiat, d’aquell vertader
infern: es trepitjaven, apretaven, queien,
cridaven... Vaig veure un altre noi amb la roba feta
pelleringa que deia: estic cremat! estic cremat!
Però el més cruel fou la visió del primer jove,
completament nu, ja que la roba se li havia cremat

El carrer Nou, que el dia 9 de febrer de
l’any 1949 va ser l’escenari de la terrible
explosió i incendi del trull de can Brossa,
que va causar vuit morts i setanta ferits.

sobre la pell. Estava negre, fumejant i sagnant i va
caure extenuat davant d’una casa. Era la seva.
Aquest noi fou la primera víctima”.
A l’hospital provincial de Santa Caterina van ser
atesos vint-i-quatre ferits en una sala general, que
desprenia una gran fetor per les lesions dels
cremats.

