
La Peça del mes   Pintura

Nascut a Sitges el 26 de gener de 1814, era fill 
de Bernadí Llopis i Ribera i de Manuela Pujol 
i Batlle. Entre 1829 i 1832 estudià al Seminari 
Conciliar de Tarragona i, al mateix temps, 
seguí estudis a la Reial Acadèmia Nàutica 
d’aquella ciutat. Hereu d’una considerable 
fortuna, va militar sempre en les files del 
liberalisme moderat. 

El primer de maig de 1838 tingué un destacat 
protagonisme en la defensa de la vila, quan 
una partida de carlins acabdillats per Pitxot i 
el Llarg de Copons, intentaren assaltar el fort 
de la Ribera. Oficial amb grau de la milícia 
nacional, renuncià al càrrec disconforme 
amb la venda dels béns de l’església secular 
endegada per Espartero (1841).

El 1841 va esdevenir administrador de Correus 
de Sitges –tasca que ja havien exercit amb 
anterioritat el seu pare i el seu avi– i ho fou 
fins al 1879, data en què s’establí el telègraf 
i el servei passà a l’administració oficial. El 
1844, l’ajuntament es féu càrrec de l’arxiu 
municipal, fins llavors establert a casa seva, i 
el nomenà arxiver del comú, responsabilitat 
de la qual va dimitir el 1859. En esclatar el 
Sexenni Revolucionari i suprimir el govern 
provisional la duana de Sitges (1869), 
juntament amb Josep Clarà i Carbonell i Felip 
Font i Falp, viatjà a Madrid per demanar-ne 
el restabliment, la qual cosa s’aconseguí el 
desembre d’aquell mateix any. A proposta 
seva, el 1883, el consistori governat per 
Antoni Catasús i Ferret constituí una comissió 
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Retrat de D. Bernardí Llopis i Pujol, obra anònima
Cap al 1862
Pintura a l’oli sobre tela
76,5 x 63,5 cm
Museu Romàntic Can Llopis, Sitges. Col. Romanticisme, núm. inv.  4
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anomenada de Conservació d’Escrits i 
Objectes Científics, que ell mateix va presidir. 
Altrament, va pertànyer a la Junta municipal 
de Sanitat (1860), a la Junta del Patronat de 
Pobres (1863) i a la Junta municipal de defensa 
contra la fil·loxera (1886).

A més del ja esmentat, va escriure una Relación 
histórica de la villa de Sitges. Redactat el 
1844, el títol del manuscrit és degut al seu fill, 
l’historiador Joan Llopis i Bofill, i ha arribat fins 
a nosaltres gràcies a una còpia que es trobava 
entre els papers del mestre Esteve Barrachina i 
Benages, que el 1909 en va fer una transcripció. 
L’obra, que amb prou feines excedeix les 
trenta pàgines, és –en essència– un resum dels 
reiterats intents que va fer la vila de Sitges per 
alliberar-se del vassallatge de la Pia Almoina. 
Per compondre-la, Llopis utilitzà materials 
de primerà mà i consultà també la Noticia 
Universal de la villa de Sitges, de fra Àngel Vidal. 
Malgrat que aporta dades interessants, que 
després recolliria i ampliaria mossèn Fèlix Clarà, 
el seu esperit liberal i romàntic no pot deixar de 

criticar certs aspectes de l’època feudal. També 
va ser el redactor de l’article «Sitges» del 
Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de 
España, publicat per Pascual Madoz entre 1848 
i 1850, on fa una descripció força detallada del 
poble a mitjan del segle xix.

Els últims anys de la seva vida els passà 
a Barcelona –a casa del seu fill, Manuel 
Llopis i Bofill–, i allí va morir el 27 de juliol 
de 1891, als setanta-set anys d’edat. Amb la 
mort del senyor Bernadí, com era conegut 
popularment, es tancà una etapa gloriosa 
de la nissaga Llopis, la de màxima puixança 
econòmica i esplendor social. Tot i que la 
família fou una de les majors contribuents 
de la vila fins a les acaballes del segle xix, 
a partir de la dècada del 1880, l’arribada 
dels americanos enriquits a les Antilles donà 
un nou impuls a Sitges a conseqüència de 
la gran quantitat de diners en efectiu de 
què disposaven. Això féu que els Llopis 
esdevinguessin, cada vegada més, un 
testimoni del passat vuitcentista.
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