QUATRE PINZELLADES SOBRE EL PLA
DE GESTIÓ D’INUNDACIONS MUNICIPAL
“Al meu país la pluja no sap ploure:
o plou poc o plou massa;
Si plou poc és la sequera,
si plou massa és la catàstrofe”
Raimon

L

Foto de Ramon Vinyeta a les 14.30 h del dia 17 d’octubre des d’un
turó proper al puig de les Tres Creus. Aiguabarreig del Ges i del Ter.

INTRODUCCIÓ

A

quest any el monogràfic és
un aplec de quatre articles
sobre la tragèdia que afectà
unes quantes comarques del nord-est
de Catalunya i la Catalunya francesa. Una llevantada, molt freqüents a
la tardor, va esdevenir tràgica perquè
es varen batre rècords de precipitació
al Pirineu. Els rius de banda i banda
d’aquesta serralada es desbordaren i
causaren danys materials de consideració i, sobretot, una pèrdua irreparable de vides humanes. El Ter i el Freser,
el Fluvià, el Tec i el Tet a l’altra banda,
i el Ges a la nostra vall varen causar
estralls. Les comarques d’Osona, Ripollès, Garrotxa, Empordà, Conflent,
Vallespir i Rosselló varen viure uns
dies, unes setmanes tràgiques.
Un company em deia: Hi ha res
de nou sobre l’aiguat? S’ha escrit molt
sobre el tema i ja s’ha dit tot, incloses
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moltes barbaritats. Segurament tenia
raó. El tema s’ha estudiat i n’han parlat abastament gent que el va viure en
primera persona: en Ramon Vinyeta, el Dr. Lluís Thomasa, el secretari
Joan Castells, el Mn. Fortià Solà, en
Ramon Pujol i d’altres. Només caldria
rellegir tot el que s’ha publicat i tindríem una bona relació dels fets. Fins
i tot, estaria bé aplegar els diferents
articles i capítols de llibre dedicats al
tema i editar-los novament. Recomano especialment recuperar el programa de l’any 1965 dedicat als 25 anys
de l’aiguat.
Crec que val la pena treure la pols
al tema i refrescar la memòria. Penso, sincerament, que hi ha més d’una
generació, les més joves, que no han
viscut o sentit les històries que els
nostres pares o avis ens contaven. Segurament, a l’escola els han explicat

alguna cosa o han treballat el tema,
però una campanya de difusió ara que
fa 75 anys permetrà que els més joves
tinguin consciència de la importància dels fenòmens naturals en el seu
vessant tràgic i de la prevenció. Som
tossuts, oblidem i tornem a construir
sobre sòl inundable.
Els quatre articles toquen aspectes diversos. Un parla de la prevenció
i protecció que hem d’assumir. Un
altre parla de les obres de canalització posteriors a la tragèdia. El tercer
homenatja o recorda les víctimes
mortals. I el darrer ens mostra el ressò mediàtic que va tenir la tragèdia,
amb un total desconeixement del que
va passar a l’altra banda dels Pirineus,
25 morts als Banys d’Arlés, per posar
només un exemple.
Gerard Verdaguer Reig

a situació i l’orografia de Catalunya afavoreix que hi hagi
una gran variabilitat en la precipitació. Hi ha períodes de sequera
seguides d’inundacions. Tant un fenomen com l’altre són naturals. Amb el
canvi climàtic això es pot accentuar
més.
La inundació es produeix quan
l’aigua cobreix una extensió de terrenys que normalment estan secs.
Quan parlem d’inundacions, parlem
de fenòmens naturals que s’esdevenen puntualment i que no es poden
evitar.
Hi ha diferents tipus d’inundació
segons sigui el seu origen: per desbordament fluvial, per mal drenatge, per
temporal de mar... A Torelló la més
habitual és la causada pel mal drenatge provocada per les tempestes d’estiu, els xàfecs. Pluges curtes, de gran
intensitat, la gran quantitat d’aigua de
les quals cau en poc temps i sobrepassa la capacitat de dragatge dels embornals.
Un altre tipus d’inundacions que
pot afectar-nos, menys habituals però
amb conseqüències molt més importants, són les causades pel desbordament dels cursos fluvials. És el tipus
d’inundació que va afectar Torelló la
nit del 17 al 18 d’octubre de 1940.
El perill d’inundació es pot donar
en llocs on no hi ha elements vulnerables, per exemple en zones despoblades de muntanya. El risc d’inundació
està lligat al concepte de danys, tant
a persones com a béns, o sigui quan
el perill es dóna en zones on hi ha
elements vulnerables (persones, edificis, indústries, infraestructures, etc.).
És llavors que diem que hi ha risc.En
zones on no hi ha elements vulnerables, les inundacions poden contribuir al manteniment del bon estat dels

ecosistemes fluvials. Ben diferent és
quan les inundacions poden afectar a
població i a béns.
“A la vora del riu, no t’hi facis el niu”

Torelló no és diferent en aquest
aspecte. Sigui per manca de memòria
històrica o perquè s’han minimitzat
les conseqüències del que pot passar,
s’ha construït en la zona inundable.
En la il·lustració 1, es pot veure
quines són les zones que es poden
veure afectades en una inundació. Si
a continuació mirem la il·lustració 2,
on es veu el canvi urbanístic de Torelló, què ens crida l’atenció? Si mirem
l’evolució del creixement urbanístic,
hi veiem que és en els últims 20 anys
quan s’ha construït un polígon industrial, una zona residencial i equipaments municipals en aquesta zona
inundable.

L’aigua és indispensable per a
la vida humana i ha estat i és una
font per al desenvolupament. És per
aquest motiu que, des de sempre, els
assentaments humans s’han situat a la
vora de rius, llacs, etc. Les vores del
riu han esdevingut, també, pel fet de
ser zones planeres, zones de pas dels
homes i s’hi han construït infraestructures: carreteres, vies de tren...
El problema
ve quan la necessitat de creixement dels nuclis
urbans comporta
que es construeixi
en zones inundables o, fins i tot,
en la mateixa llera. És equivocat
pensar que es pot
construir en llocs
que s’inunden de
tant en tant i que
el riu es pot canalitzar. El riu necessita, en moment
de fortes pluges,
poder-se expanIl·lustració 1.- Zones inundables T500. Font: mapa de Protecció Civil
dir de manera
(Capes Servides per l'Agència Catalana de l'Aigua)
natural. Canalitzar i restringir la
I Torelló no és un dels casos més
circulació natural de l’aigua pot provocar que la capacitat de circulació problemàtics. Davant d’aquest fet, i
de l’aigua es vegi restringida, fet que vistes les conseqüències en vides hupot comportar que llocs que abans no manes (hi ha hagut, a Catalunya, més
eren inundables, s’hi converteixin, ai- de 1400 morts des del 1950) i les pèrgües amunt o avall del riu. És per això dues econòmiques que ha comportat
que cal garantir, doncs, la continuïtat aquest constant mal ús de l’espai fluvial, ha comportat que ara, des de la
d’aquesta circulació de l’aigua.
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Il·lustració 2.- Torelló al 1995 i actualment. Font: Visualitzador de canvis urbanístics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

legislació catalana, estatal i europea,
s’ha donat un pas per intentar el desenvolupament urbanístic sostenible,
és a dir, la utilització racional del territori i del medi ambient amb la regulació dels usos del sòl en els espais
potencialment inundables. I, evidentment, els municipis també han de treballar en aquest sentit. La planificació
urbanística és bàsica, no només pel
que fa a les inundacions, sinó també
per a tots els altres riscos com per
exemple el d’incendi forestal, el d’accidents d’indústries químiques...
Els municipis han de conèixer les
àrees inundables, així com també les
que es poden veure afectades per altres riscos. Aquest coneixement ha de
derivar a una bona planificació dels
usos del sòl.
“El foc té senyor, que l’aigua no”
Però un cop ja s’ha construït en
zones inundables o a prop de la llera
del riu, què podem fer? Podem evitar
les inundacions?
Les estructures de protecció davant les inundacions, siguin quines
siguin, normalment ens poden donar una falsa sensació de seguretat.
Aquestes estructures estan pensades
per evitar inundacions en la gran majoria de casos, tot i que difícilment
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poden evitar els desbordaments en
precipitacions extraordinàries.
Si les inundacions no es poden
evitar, què hem de fer?
Primer de tot cal que siguem
conscients que el risc zero no existeix.
L’excepcionalitat dels episodis comporta sovint que no hi hagi prou recursos per controlar l’aigua.
“Només es recorda de
Santa Bàrbara quan trona”
Quan hi ha inundacions, tothom
corre i s’improvisa. És per això que,
en previsió d’aquestes i de qualsevol
altre tipus d’emergència, cal preparar
les actuacions que s’han de fer. Com
menys s’hagi d’improvisar millor. Cal
treballar-hi molt abans que es produeixin.
Com ja s’ha comentat, és molt
important la planificació urbanística,
a fi que una possible inundació pugui ser gestionable. Però aquesta no
és l’única actuació a realitzar. S’ha de
treballar la prevenció, l’anticipació i
evitar o minimitzar les conseqüències
de l’emergència. És important incrementar la percepció del risc; treballar
les estratègies per a la protecció de
les persones; millorar la coordinació
entre tots els qui estan involucrats en
la gestió del risc; millorar el coneixe-

ment per a l’adequada gestió del risc
d’inundació; millorar la capacitat predictiva davant de situacions d’avingudes i inundacions. En definitiva, cal
aconseguir, en la mesura del possible,
una reducció del risc a través de la
disminució de la perillositat i millorar la capacitat d’autoprotecció de
les persones. Aquest és l’objectiu dels
plans d’emergència.
El Pla d’emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) de la
Direcció General de Protecció Civil
detalla els procediments d’actuació
dels serveis de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques i entitats privades, que s’han
de dur a terme en cas d’inundacions
amb l’objectiu principal de protegir
persones i béns, però també el medi
ambient.
Els municipis són les entitats bàsiques de l'organització territorial, les
més properes al territori, i alhora són
les entitats bàsiques de la protecció
civil a Catalunya. És per això que han
de realitzar les actuacions preventives en el seu territori. Així, en cas que
els municipis tinguin qualsevol tipus
de risc, cal que redactin també el pla
d’emergència municipal.
L’objectiu final dels plans d’emergència és l’anticipació per tal d’evitar
la improvisació. El pla és l’eina que

preveu i dóna resposta a què pot passar, a quan i on es pot esdevenir, a qui
ha d’actuar, a qui ha de dirigir l’emergència i de quins recursos es disposa
per afrontar-la.
La inundació de la nit del 17 al 18
d’octubre de 1940 va ser extraordinària. La pluja que havia caigut els dies
anteriors, la neu que s’havia fos a la
part alta del Ter i la pluja intensa que
havia caigut el dia 17, van provocar el
desastre que tots coneixem.
Arribats aquí, us proposo que
fem ficció i pensem què passaria si la
situació d’aquella nit del 17 al 18 d’octubre succeís actualment, amb un pla
d’emergències vigent, amb la capacitat de les previsions meteorològiques
actuals, amb les actuacions preventives prèvies i durant l’emergència...
Primer de tot, hauria calgut fer
la neteja, no només de les lleres, de
la vegetació no pròpia de les riberes,
sinó també dels boscos per evitar el
taponament dels ponts, feina que s’ha
de realitzar abans de la temporada de
pluges.
El Servei Meteorològic de Catalunya faria la previsió del temps. Segurament emetria avisos d’acumulació de pluja (donada la pluja que ja
hauria caigut) i el 17 faria l’avís d’intensitat. Amb aquestes previsions, el
Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (CECAT), que és el centre
superior de coordinació de protecció
civil de Catalunya, enviaria als ajuntaments els comunicats de previsió meteorològica on indicaria el risc previst
a cada municipi.
Quan l’ajuntament rebés aquest
comunicat, hauria de fer les actuacions preventives següents: netejar els
embornals i vigilar els punts i zones
inundables del municipi. Així mateix,
hauria de tenir localitzats aquells
punts on les inundacions podrien
afectar les persones, les vies de comunicació, els serveis bàsics i/o els béns,
punts als quals se’ls hauria d’associar
una operativa, és a dir, unes actuacions, com ara: tancar els accessos, vigilar els llocs que caldria evacuar i
aquells punts on es poguessin provocar taponaments, que comportessin
que l’aigua no corrés... Aquests punts

són els punts d’actuació prioritària.
L’alcalde, com a autoritat local
de protecció civil, vetllaria perquè es
prenguessin aquestes mesures de prevenció per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient.
A més del pas de l’aigua pels
ponts, s’hauria de vigilar el nivell dels
rius. En aquest moment, la gran crescuda del Ter i el Ges posaria en estat
d’alerta. El Ter baixaria tan ple que
l’aigua del Ges cada cop li costaria
més de ser engolida.
Aquesta vigilància donaria l’alerta i segurament ens trobaríem en una
situació molt difícil de gestionar. S’activaria el pla municipal d’emergència
i es comunicaria al CECAT i s’hi aniria mantenint el contacte.
D’entrada caldria intentar garantir la continuïtat fluvial. I, en cas
que no es pogués fer, s’avisaria, amb
temps, la població i es faria l’evacuació de les persones que es poguessin
veure afectades per l’emergència. Les
indústries, empreses, així com els serveis municipals, activarien el seu pla
d’autoprotecció, és a dir, el document
que preveu les accions i mesures encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns d'una
determinada activitat, i preveu donar
una resposta adequada a les possibles
situacions d’emergència i garantir la
integració d’aquestes actuacions amb
el sistema públic de protecció civil.
La població evacuada seria acollida en els llocs segurs, fora de la
zona inundable, que el pla municipal
ja hauria previst en el moment de la
redacció del pla, i que ja en tindria
previst el seu avituallament.
L’alcalde, com a Director del pla
municipal, junt amb els responsables
dels grups municipals, coordinaria
l’emergència des del centre de direcció i coordinació del Pla d’actuació
Municipal (CECOPAL) que caldria
situar, també, en lloc segur, fora de la
zona inundable.
Les persones que actuen en una
emergència s’organitzen en grups,
segons les tasques i funcions que realitzen. Els diferents grups actuants
poden ser grups municipals o de la
Generalitat, depenent de qui sigui el

titular del recurs. Així és com s’organitzarien, també, durant l’emergència.
El municipi aniria mantenint contacte, no només amb el CECAT, sinó
també amb aquells grups que dependrien directament del pla d’emergències per inundacions a Catalunya
(Inuncat) i que estarien actuant en el
municipi.
“Feina feta no té destorb”
Les emergències es presenten,
normalment, de manera sobtada i, si
no estem preparats, sempre tindrem
moltes més dificultats per fer-hi front.
És per aquest motiu que s’han de treballar molt abans, que cal avançar-se
al que pugui passar i tenir planificades aquelles actuacions necessàries
abans, durant i després de l’emergència. És imprescindible improvisar el
mínim.
El Pla d’emergències és una feina
necessària, que no es veu. S’ha d’anar
treballant, actualitzant i revisant perquè en el moment que calgui sigui
l’eina que permeti evitar danys que
després s’hagin de lamentar.
I esperem que no sigui que ”acabats els trons, adéu Santa Bàrbara”.
Imma Verdaguer Autonell
Geògrafa i tècnica de protecció civil
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TORELLÓ, ELS AIGUATS I EL “CONTROL”
DELS RIUS TER I GES
“A prop del riu no hi facis niu”

A

quest any farà 75 anys del
tràgic “aiguat del 1940”. Torelló ha nascut i ha viscut a
redós dels rius Ter i Ges. Gràcies a
ells, ha viscut èpoques de creixement i
d’expansió, però també ha passat moments ben tràgics, com l’aiguat del 40
que va provocar 61 morts, 118 edificis
destruïts i més de 300 famílies afectades (22% de la població). Al llarg de
la història, Torelló ha viscut diversos
episodis d’inundacions: el Diluvi del
3 de novembre de 1617, les torrentades de mitjan segle XIX, les pluges
torrencials del 6 i 7 d’octubre de 1919
que van afectar les fàbriques de riu i
es van emportar el pont de ferro sobre el riu Ges (carrer Ges d’Avall),
l’aiguat del 40, el desbordament del
riu Ges del 13 de setembre de 1963 i
el del 25 de setembre de 1965 o l’ensurt del 7 i 8 de novembre de 1982.
La dita popular diu “A prop del
riu no hi facis niu”, però també sabem
que a prop de l’aigua, a les planes fluvials, és on més poden prosperar i expandir-se les societats humanes.
Al segle XIX Torelló va canviar
molt; va passar de ser una societat
tradicional, més respectuosa i adaptada al medi natural, a una societat
industrial molt més vulnerable al risc
d’inundacions. Antigament, el poble
es mantenia enlairat i allunyat del
perill i l’ocupació de les zones inundables era molt baixa (molins, ponts
i algunes terres de conreu). Els danys
i pèrdues eren acceptats com una
cosa natural i més aviat inevitable.
En canvi, a partir del segle XIX, les
inundacions esdevenen un problema
important tant per l’activitat industrial com pels habitants del nucli urbà.
A mesura que creix l’ocupació de les
zones inundables (producció d’energia hidràulica, fàbriques, creixement
urbà, ponts i carreteres, etc.), l’expan-
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sió econòmica i el creixement de la
població són evidents, però al mateix
temps les pèrdues són cada cop més
elevades. Aleshores Torelló va començar a plantejar-se les inundacions
com quelcom a evitar. I es preguntà:
Què s’ha de fer per controlar un medi
natural incert i insegur?
En general, al món occidental
s’ha tendit a buscar una solució tecnològica i “definitiva”. S’han destinat molts recursos a la construcció
d’obres d’infraestructura hidràulica
que puguin absorbir els cabals extraordinaris i així evitar el desbordament
dels rius. Aquest tipus d’obres van des
del dragatge i neteja de la llera fins a
les obres de contenció i protecció dels
marges dels rius (esculleres, murs de
contenció, canalitzacions, etc.) o bé
fins a la regulació de la conca fluvial
amb la construcció d’embassaments.
Així, a l’Estat espanyol i des de
mitjan segle XIX, apareixen un seguit
de normes on a poc a poc es comença
a veure el paper que jugarà l’Estat en
la gestió de les aigües i dels cursos fluvials. La primera llei d’aigües (1879)
preveia la construcció d’obres de defensa dels rius i la llei de 1911 establia
la participació de l’Estat (75% del
pressupost) en el finançament de les
obres.
Al final, però, la política hidràulica real s’ha centrat més a subministrar
aigua a la població i estendre les zones de regadiu que no pas a fer front
al risc d’inundacions. La construcció
d’obres de defensa sovint es deixarà
per una altra ocasió i moltes vegades
anirà a remolc dels esdeveniments catastròfics. Cada nou episodi esdevindrà una ocasió per a la reflexió, per
a la redacció de projectes i, si els mitjans ho permeten, potser, finalment,
per a la realització si més no parcial
d’alguna obra de protecció.

ELS GRANS PROJECTES
DE REGULACIÓ DE LA
CONCA DEL RIU TER
Les obres d’enginyeria més antigues
conegudes sobre els cursos fluvials
són de l’època de les grans civilitzacions fluvials de Mesopotàmia i de
l’Antic Egipte, és a dir, ara fa uns 8000
anys. A l’època dels romans i a l’època
dels àrabs, hi van haver grans avenços
en les instal·lacions hidràuliques per
a regadius i usos urbans. A l’època
medieval, l’aigua feia moure nombroses fargues i molins (fariners, drapers,
paperers, etc.). A l’època moderna, hi
havia una autèntica febre per la navegació fluvial. Però va ser durant la Revolució Industrial, amb l’aprofitament
dels rius per produir energia hidràulica i posterioment energia hidroelèctrica (finals del s. XIX), que l’economia, la societat i els paisatges fluvials
van viure una autèntica revolució. A
partir d’aleshores, els projectes i les
obres per obtenir aigua per als establiments industrials, per a les ciutats,
per al regadiu o bé per a l’oci no han
parat de créixer. I amb el creixement
de l’ocupació dels espais inundables
no han parat de créixer les obres per
a la protecció de la població.
A la conca del riu Ter trobem projectes escrits sobre obres hidràuliques
des de finals del segle XVIII. A continuació, en podem veure un resum.
El projecte per la portada d’aigües
del riu Ter al pla de Barcelona des
de Sant Quirze de Besora (1870)
Les ciutats de Vic i Barcelona són les
primeres a plantejar la regulació de la
conca del riu Ter. Vic perquè necessitava posar fàbriques i Barcelona perquè necessitava aigua per a la ciutat.
A finals del segle XVIII la ciutat

de Vic no volia quedar-se al marge del
procés d’industrialització i va proposar la construcció d’un canal, del riu
Ter fins a Vic, que li permetés utilitzar
els recursos hidràulics del riu Ter. La
idea es va convertir en un projecte,
però finalment no va tenir èxit.
La ciutat de Barcelona havia intentat resoldre el problema del proveïment d’aigua a partir del riu Llobregat, però el rei havia atorgat l’ús
de les aigües del Llobregat a Lluís de
Zuñiga i aquest s’hi va oposar. Aleshores Barcelona començà a idear un
projecte molt ambiciós: la portada
d’aigües des del riu Ter. Així va ser
com, a finals del segle XIX, es començà a parlar de la construcció d’embassaments a la part alta del riu Ter sota
l’objectiu de derivar les aigües del riu
Ter cap al Vallès i al pla de Barcelona.
Hi van haver diversos projectes.
El primer era el projecte per la portada d’aigües del riu Ter al pla de Barcelona des de Sant Quirze de Besora
(1870) de l’enginyer Eusebi Pons i
Dalmau que preveia la construcció
d’un embassament entre Ripoll i Sant
Quirze de Besora. Però a partir del
“Plan General de Obras Hidráulicas
1902”, el primer intent seriós d’ordenar la política hidràulica espanyola, ja
no es parlarà més del projecte de pantà de Sant Quirze de Besora i en canvi
anirà prosperant la idea de construir
un sistema de pantans a les Guilleries
que s’anirà transformant fins arribar
a la inauguració dels pantans de Sau
(1963) i Susqueda (1968) i de l’ampliació i modernització (1960) de l’antiga presa del Pasteral, existent des de
l’any 1885.
El Projecte d’un sistema de pantans
a la capçalera dels rius Ter i Freser
El riu Ter és un riu de règim molt irregular que combina forts estiatges amb
episodis de crescudes catastròfiques.
A finals del segle XIX, els fabricants
del Ripollès estaven molt preocupats
per aquesta irregularitat, més pels
períodes d’estiatge que no pas per les
1

crescudes i inundacions. Molt sovint
el riu baixava eixut i provocava l’atur
forçós del treball industrial per manca d’energia i, en conseqüència, unes
pèrdues econòmiques importants. A
fi de regular el cabal de la conca, els
industrials i els alcaldes dels pobles
de l’Alt Ter i del Freser, amb el suport
de les cambres industrials de les províncies de Girona i Barcelona, van
proposar la construcció d’un sistema
de pantans a les capçaleres dels rius
Ter i Freser.
La primera referència surt a la
Memória sobre la cuenca del río Ter
del Plan de obras hidráulicas del Estado (1902). L’enginyer Rafel Coderch
proposa, entre d’altres, “estudiar y
construir en las cabeceras de las cuencas del Ter y Fresser, los pantanos necesarios para acrecentar el caudal de
dichos ríos en beneficio de los aprovechamientos industriales de la zona
superior de la cuenca”. Però, tot i així,
considera que malgrat que els pantans
de capçalera beneficiarien molta gent,
la seva construcció i explotació seria
molt cara i pensa que seria més racional i convenient concentrar aquest
tipus d’obra a les Guilleries. No beneficiaria tota la conca, però sí una part
molt important; en definitiva, la que
ell creia que més ho necessitava.
En principi aquesta proposta no
quedà recollida en el Plan de Obras
Hidráulicas del Estado (1902), però
deu anys més tard el Plan adicional
del año 1912 la va tenir en compte i la
Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental encarregà el projecte a l’enginyer
Josep Casamor. El projecte preveia
la construcció de deu pantans: els de
Vilallonga i Llanàs (riu Ter); dos al
Ritort (entre Molló i Camprodon); el
de Núria; els de Coma de Vaca i Ribes (riu Freser); dos al Merdàs (entre
Gombreny i Campdevànol), i el de la
riera de Vallfogona. Resumint, una
proposta molt ambiciosa i sense gaires possibilitats de tirar endavant.
El Pla de 1902 va continuar vigent
fins a la redacció del Plan Nacional de
Obras Hidráulicas de l’any 1933. El
nou Pla naixia d’una perspectiva molt

diferent de l’anterior; estava inspirat
en les idees renovadores de Joaquin
Costa i Lorenzo Pardo i partia de la
necessitat d’una política hidràulica
global i integradora que tingués en
compte l’extensió de les zones de regadiu, la repoblació forestal i la producció d’energia hidroelèctrica. La
República, molt interessada a afrontar els problemes socials i entre ells el
de la qüestió agrària, va dedicar molts
esforços en la planificació d’una veritable política hidràulica. Tant és així
que els objectius i continguts del Pla
de l’any 1933, de fet, constitueixen
l’antecedent immediat de la política
hidràulica desenvolupada durant el
franquisme encara que aquest procurés sempre amagar-ho. El Pla de 1933
plantejà com a obra molt necessària
la construcció del pantà de Sau que
va acabar sent construït durant l’època franquista i inaugurat l’any 1963.
El tràgic “aiguat del 1940” va
fer reviure l’interès pels pantans de
capçalera. L’Ajuntament de Ripoll
prengué la iniciativa i convocà els
municipis riberencs -des de Ribes i
Camprodon fins a Roda de Ter- per
impulsar novament la idea de la construcció d’aquests pantans.
El text de la convocatòria era ben
explícit. I aquesta vegada l’interès per
afrontar el problema de les inundacions era ben evident “...opina esta
Alcaldia que tal vez ha llegado el momento de dirigirse al Poder Público interesandole la pronta ejecución de las
obras de construcción de los pantanos
de cabecera... ya que no debe olvidarse que en las inundaciones... de 1940
fueron las poblaciones situadas en los
tramos superiores de los ríos Ter i Freser las que registraron mayor número
de víctimas y los peligros a que estan
expuestas dichas poblaciones no van a
verse disminuídos con la construcción
del pantano de Sau...”1.
L’Ajuntament de Torelló va assistir a la reunió de Ripoll i l’alcalde va
signar l’escrit que es va adreçar al ministre d’Obres Públiques, amb data de
8 de gener de 1944, per mitjà del qual
els alcaldes sol.licitaven:
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“PRIMERO: Que, se proceda cuanto antes a la construcción de alguno
o algunos de los pantanos de cabecera
proyectados en los ríos Ter y Freser...
SEGUNDO: Que la construcción
del pantano o pantanos de cabecera
que solicitamos se lleve a efecto con
caracter de prioridad a toda construcción de otros pantanos en el curso inferior del río Ter, y, de modo especial, a
cualquier ampliación o modificación
en el sentido de aumentar el embalse del pantano que actualmente está
construyendose en Sau”2.
Finalment, i davant la pressió
exercida pels alcaldes interessats, el
govern va acordar que la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental
redactés un Plan General de las obras
de regulación de la cabecera de los ríos
Ter y Freser i que tingués en compte
les obres que segons els alcaldes fossin més prioritàries.
Mentrestant, la població de Torelló estava molt més preocupada per
l’endegament i la canalització del riu
Ges, el veritable causant de la tragèdia de 1940, que no pas per la regulació de la conca de l’Alt Ter. Així,
quan el governador civil va realitzar
el qüestionari municipal del Plan de
ordenación económico-social de la
província de Barcelona, l’Ajuntament
de Torelló va reclamar l’endegament
i canalització del riu Ges, mentre
que els ajuntaments més directament
afectats pel Ter, com és el cas de Ripoll, reclamaven la construcció dels
pantans de capçalera.
Finalment, d’aquells deu pantans
de capçalera proposats, només se n’ha
construït un: el llac artificial de Núria
(1956).
El Projecte de presa al
riu Ges (Forat Micó)
Les aigües del riu Ges han servit durant molts anys per al proveïment
d’aigua dels pobles de la vall del Ges
i de Vic i van ser font de nombrosos
conflictes. A principis dels anys 30 els
ajuntaments de Vic, Sant Pere, Sant
Vicenç i Sant Feliu de Torelló es van
2
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blo” 3. A més, els veïns també es queixaven que no disposaven de recursos
ni per construir obres de defensa ni
per poder fer front als danys que una
riuada els pogués ocasionar. Es desconeix el desenllaç final del conflicte,
tot i que se sap que l’Ajuntament de
Torelló va demanar que les obres es
declaressin perjudicials i que es fessin
de la manera i forma que es considerés més beneficiosa per a l’interès
comú de tots.
LES OBRES DE DEFENSA DEL
NUCLI URBÀ DE TORELLÓ
RIU GES
Aiguat del 1940. Riu Ges a l’alçada de can Tauler. Mur de protecció de còdols de riu. Foto: Fons Gaja

Aiguat del 1940. Tal com va quedar el pont del carrer Sant Josep. Foto: Fons l’Abans

A mesura que les inundacions comencen a afectar el nucli urbà, la societat
torellonenca es planteja la necessitat
de protegir la població.
Abans de l’aiguat del 1940

Aiguat del 1940. Riu Ges i la ronda de les Pollancredes. Murs de la foneria Masallera. Carrer d’Àngel Guimerà
a les Serrasses. Foto: Fons Gaja

posar d’acord i pel desembre de 1936
van començar les obres de construcció d’una presa, les quals van quedar
aturades per la Guerra civil.
A finals dels anys 40, Vic va presentar un projecte dels enginyers
Jaume Cruañas i Pau Riera Proyecto
de replanteo de aguas potables de la
población que més tard s’acompanyà amb el Proyecto de unificación de
concesiones para el abastecimiento de
Vich, Torelló y San Pedro de Torelló
(1954) i que es concretà en la continuació i ampliació de les obres inicia-

des l’any 1936 a l’indret anomenat de
Forat Micó.

ELS PROJECTES D’OBRES
DE DEFENSA I ENDEGAMENT DELS MARGES DELS
RIUS TER I GES
A Torelló els fabricants que es van
instal·lar a les vores del Ter i del Ges
(s.XIX) van començar a fer obres als
cursos fluvials com ara rescloses i canals, obres de protecció dels marges
per evitar l’erosió i mantenir més

Aiguat del 1940. Riu Ges i els darreres del carrer de la Pau. Foto: Fons Gaja

estables els límits del riu. Aquestes
obres sovint provocaven, com veurem
a continuació, molts conflictes entre
els amos de les fàbriques i la població. Algunes vegades el que per uns
constituïa una obra de defensa de les
seves instal.lacions, com per exemple
els militars a Conanglell, per altres
constituïa una obra que, desviant el
curs tradicional del riu, incrementava
el perill per un altre sector de la població.
L’any 1858 els veïns de Torelló
van presentar una instància a l’Ajun3

tament que deia que “... al objeto,
segun parece, de variar el cauce que
hasta ahora había tenido siempre el
río,... mas desde el instante en que la
mano del hombre en vez de procurar
medios de contener dentro de los límites del cauce la corriente de dicho río,
la empuja con decidido empeño fuera de él, amontonando los obstáculos
en la ribera izquierda y rebajando el
terreno de la derecha, el resultado no
puede ser dudoso... produciéndose
inevitablemente las inundaciones y la
destrucción consiguiente de este pue-

L’any 1869, es van fer unes Obres de
reforma del pont sobre el riu Ges a
la carretera provincial de Manlleu a
Sant Pere de Torelló. Es va construir
un tercer arc per augmentar la secció
d’aigües. L’obra era de maçoneria ordinària i s’utilitzaren còdols de riu.
L’any 1934, es va fer un Projecte
de mur de contenció al marge esquerre del riu Ges, al passeig d’en Manel
Colomer, per donar més estabilitat al
marge i al passeig. El projecte preveia
l’execució d’un mur fins al nivell del
terreny i per sobre un mur dentat de
maçoneria i obra de fàbrica seguint el
sistema d’embelliment de la resta del
passeig.
A partir del tràgic aiguat del 1940
A partir del 1940 Torelló no para i no
es cansa de demanar un sistema de
“protecció definitiva”. Torelló demana i reclama la canalització artificial
del riu Ges. Es redacten projectes.
Aquests projectes topen amb problemes tècnics i de finançament. Es
comença a canalitzar el riu Ges i finalment als anys 80 es va construir el
sistema de canalització actual.

Arxiu Municipal de Torelló. Instància dels veïns presentada el dia 20 d’agost de 1858.
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La canalització amb murs de gabions del riu Ges a finals dels anys 1960. Al fons,
el pont de can Puchadas. Foto: Canalitzacions
Treballs de construcció de la canalització del riu Ges. Any 1952. Foto: Ramon Viñeta

La canalització amb murs de gabions del riu Ges a finals dels anys 1970 i el pont
del carrer de Sant Josep. Foto: Canalitzacions

Treballs de construcció de la canalització del riu Ges. Anys 1950.
Foto: Fons l’Abans

Riuada del 13 de setembre de 1963. Pont de can
Puchades. Foto: Canalitzacions

LES OBRES D’ENDEGAMENT I
CANALITZACIÓ DEL RIU GES
ALS ANYS 1950
L’any 1945 l’Ajuntament encarrega a
l’enginyer A. Magro l’estudi de defensa y encauzamiento del río Ges perquè
sigui tramès com a proposta municipal a la Confederació Hidrogràfica
del Pirineu Oriental. L’any 1946, la Direcció General d’Obres Hidràuliques
va aprovar el projecte d’endegament
i canalització del riu Ges. Aquest projecte es va replantejar l’any 1949 i es
va tornar a modificar l’any 1953.
Finalment l’endegament i canalització del riu Ges es va fer en tres
trams. L’obra va consistir en la construcció d’un sistema de murs de gabions (estructura de malla metàl·lica
omplerta de còdols de riu o pedra)
a banda i banda del riu Ges. L’Estat
va aportar el 60% del pressupost i el
40% restant el va posar l’Ajuntament
que va fer un recàrrec en la contribució territorial urbana. Al primer tram,
des de la presa d’en F. Pujol fins al
pont de la carretera, s’hi van construir
una sèrie d’espigons a base de gabions metàl·lics. Al segon tram, on el riu
fa el meandre, s’hi va construir un canal artificial de 36 m d’amplada entre
dos murs laterals de 2 m d’alçada fets
amb gabions metàl·lics. Al mig hi havia una llera central de 10 m d’amplada i 1 m d’alçada. El tercer tram era
idèntic al segon, però recte i quedava
més allunyat del nucli urbà. Les obres
van acabar el 5 d’octubre de 1956.
4

Crescuda del riu Ges a finals dels anys 1950. La palanca provisional del carrer de Sant Josep. Al fons, la
xemeneia de cal Feyner. Foto: Canalitzacions

Aquesta canalització dels anys 1950
va representar, al seu moment, una
millora important per a la població
malgrat que a cada revinguda s’havien de fer obres de conservació i manteniment i sobretot després de les
avingudes de 1962 i 1963.
EL PROJECTE DE REPARACIÓ I
CONDICIONAMENT I DEFENSA
DEL RIU GES A TORELLÓ (1965)
El projecte de 1965 reconeixia que les
obres de defensa existents no serien
suficients per aguantar una riuada
com la de 1940. Les obres necessitaven un manteniment constant, però

Arxiu Municipal de Torelló. Lligall “Urbanisme, comunicacions, rius”.
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després de les riuades dels anys 1962,
1963 i 1965 va ser necessari fer-hi una
reparació general. Aleshores l’Ajuntament va demanar la reparació de
l’obra i l’ampliació de la protecció en
direcció aigües amunt del pont de la
carretera provincial.
L’Alcalde de Torelló en una carta adreçada al governador civil de la
província manifestava que, després
de la riuada de 1965, “de no haber
sido por la canalización del río Ges,
este se habría extendido por las calles
de la planta baja de la población. No
obstante convendría mucho la consolidación de dicha y el dragado del río
Ges que a cada ríada se va llenando de
piedras, escombros y maleza”4.

L’any 1965, la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental CHPO
va redactar un projecte i va establir
quines eren les obres necessàries per
al condicionament de la canalització
i de les proteccions existents: reconstruir les parts destruïdes, dragar el
fons de la llera i restablir els espigons
i murs de defensa. Es van fer les obres
i els murs laterals del segon tram i del
tercer tram es van elevar un mig metre. L’acta de recepció definitiva de les
obres va ser el dia 20 de novembre de
1969.
PROJECTE DE CANALITZACIÓ
DEL RIU GES AL SEU PAS PEL
TERME MUNICIPAL DE
TORELLÓ (1975)
A cada riuada important nous danys
i desperfectes i nou intent de millora
del sistema de protecció.
5

Amb motiu de la riuada del dia 4
d’abril de 1969, l’Ajuntament va tornar a insistir a la CHPO perquè netegés la llera del riu i reparés les obres
de canalització i defensa dels marges.
La riuada de 1970 va tornar a provocar destrosses als murs de contenció i
sembla que l’opinió general era que
les obres realitzades no eren suficients per evitar el perill. A la premsa
local de l’època es pot llegir el següent: “sortosamente solo se originó
algun desperfecto en el muro de contención, como siempre ocurre en grandes avenidas y que seguirá ocurriendo
mientras no se adopten medidas mas
sólidas” 5. I els veïns del carrer de la
Pau també es queixaven de la forma
com s’estaven fent les obres. L’Ajuntament insisteix i s’adreça novament a la
CHPO per demanar-li la col·laboració
en la millora de les obres de defensa.

Finalment, la CHPO va autoritzar la
redacció d’un nou projecte, el qual va
ser aprovat el 19 de setembre de 1975.
Les obres no van iniciar-se fins a l’any
1983, després de les inundacions del
1982.
El projecte, fet per la CHPO, deia
que les obres anteriors estaven en
molt mal estat i proposava com a solució la construcció de murs de formigó,
perquè serien més resistents i no necessitarien un manteniment constant i
a la resta del riu la protecció dels marges amb una escullera (dic o talús fet
amb grans blocs de pedra). El projecte preveia que la canalització pogués
donar pas a un cabal de 300 m3/segon
que corresponia al cabal punta d’una
avinguda d’un període de retorn de
100 anys i que coincideix amb el cabal
màxim estimat per “l’aiguat del 1940”.
L’obra preveia cinc trams, des de 160
m aigües amunt de la presa d’en Fortià Pujol fins a la desembocadura del
Ges al riu Ter. Al primer tram s’havia
de construir una escullera al marge
dret, del segon tram al quart uns murs
de formigó i un canal d’aigües baixes
i a l’últim tram una escullera als dos
marges del riu. Estava previst que les
obres fossin a càrrec de l’Estat (el
71,5%) i el 28,5% restant a càrrec de
l’Ajuntament. El projecte va ser modificat l’any 1981 per ajustar-lo a les
noves necessitats tècniques i als nous
plantejaments financers i les obres es
van començar l’any 1983.

Al setmanari Torelló, del dia 17 d’octubre de 1970.
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Fotografia actual de la canalització del riu Ges dels anys 1980, el tram del Firal.
Foto: Miquel Pérez

ALTRES PROJECTES
RELACIONATS AMB EL DE
L’ANY 1975
1 - MODIFICACIÓ NÚMERO 1
DEL PROJECTE MODIFICAT
DEL DE CANALITZACIÓ DEL
RIU GES AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE TORELLÓ
(1984).
El 20 de maig de 1983 es van aturar
momentàniament les obres per incloure-hi algunes modificacions tècniques relacionades amb la canalització
i tractament de les aigües residuals de
la població. El projecte de la CHPO
inclou la construcció dels col·lectors
d’aigües residuals soterrats a la llera
del riu i a tocar dels murs de contenció i altres infraestructures (pous de
registre, etc.) i algunes modificacions
tècniques en el sistema de construcció dels murs.
2 - PROJECTE DE PROTECCIÓ
DEL MARGE DRET DEL RIU
GES AL BARRI DE CAN MALIANTA I PROJECTE DE DRAGAT,
REGULARITZACIÓ DE MARGES, MUR DE TANCAMENT
DEL MARGE ESQUERRE DEL
RIU GES I OBRES AUXILIARS A
TORELLÓ (1986)
El projecte inicial de l’any 1975 encara va ser objecte d’algunes modificacions més per part de la CHPO per
incloure-hi les obres següents: el pont
nou del carrer del Ter, la reconstrucció del pont de la carretera provincial a fi d’augmentar la seva capacitat
de desguàs, l’allargament del mur del
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Fotografia actual del pont nou de can Puchades, els murs de formigó i la canalització del riu Ges dels anys 1980. Foto: Miquel Pérez

marge dret a la zona de can Malianta i la construcció d’una escullera al
marge esquerre aigües avall de la població per mitigar el risc d’inundació
dels terrenys destinats a equipaments
esportius, és a dir, on s’ha construït el
pavelló poliesportiu.
Aquestes obres s’han portat a terme en diferentes fases fins a acabar la
construcció del sistema de canalització que existeix actualment.
EL RIU TER
L'any 1983, i després de les inundacions del 1982, el Pla d’obres i correccions a fer a la xarxa hidrogrològica de
Catalunya preveia la neteja i dragat
de la llera del Ter al llarg de 25 km,
des de Borgonyà fins a Sau, aterrant
les illes sorgides per la inundació de
1982, eixamplant la fondalada del riu
i reforçant amb escullera els trams on
fos necessari. Pel que fa al tram que
circula pel terme de Torelló i que posava en perill habitatges, fàbriques
i camps de conreu, el pla preveia el
dragat de la llera i la construcció d’un
sistema de defensa amb escullera a
banda i banda del riu des de la resclosa de Conanglell fins a un xic més
avall de l’aiguabarreig del Ges i del
Ter. Al marge esquerre del riu Ter, s’hi
va construir una escullera des de la
zona de la Bardissa fins a l’aiguabarreig amb el Ges.
El Pla general d’ordenació urbana de l’any 1983 preveia la redacció
d’uns plans especials de condicionament i urbanització de les vores del
riu Ter que mai es van desenvolupar.
A partir d’aleshores, s’ha urbanitzat el
polígon industrial de can Matabosch

i s’ha enderrocat l’antiga fàbrica de
riu. A partir dels anys 90, davant la
urbanització progressiva del polígon
industrial, la Junta d’Aigües va encarregar l’any 1998 el Projecte de defensa del marge esquerre del riu Ter a la
zona industrial Matabosch - carrer del
Ter al terme municipal de Torelló. Hi
va haver una modificació del projecte i l’any 2000 es va acabar l’obra de
protecció d’escullera des de l’inici de
l’antic canal industrial fins a l’última
parcel·la privada del polígon industrial.
A la zona anomenada de la Bardissa, l’Ajuntament de Torelló i el
Centre d’Estudis dels rius mediterranis - Museu Industrial del Ter van
fer diverses actuacions l’any 2007 de
rehabilitació de l’espai fluvial dins
d’una iniciativa de custòdia fluvial.
Al marge dret del riu Ter, en
terme de Masies de Voltregà, hi ha
l’equipament de la planta de depuració d’aigües residuals dels municipis
de la Vall del Ges situada parcialment
en zona inundable. A un nivell més alt
del terreny, hi ha la planta potabilitzadora pel subministrament d’aigües a
Osona nord. Tot el sistema de canalitzacions d’ambdós equipaments creua
el riu Ter i la zona inundable.

CONCLUSIONS
Les obres de protecció per risc d’inundacions sovint van a remolc de
l’ocupació de les zones inundables,
primer s’ocupa i després, tot i que no
sempre, es protegeix. La canalització
actual del riu Ges i les obres de defensa del riu Ter ofereixen un nivell
de protecció força elevat i la probabi-

Vista panoràmica actual de la canalització del riu Ges dels anys 1980. Foto: Miquel Pérez

litat d’ocurrència d’una riuada catastròfica del Ges com “l’aiguat del 40”
ha disminuït considerablement. Amb
tot, el Pla d’emergències per inundacions a Catalunya (Pla INUNCAT
2007) assenyala com a zones potencialment inundables, per un període de
retorn de 500 anys, la zona on hi ha
les instal·lacions esportives i el barri
de can Julià.
A part d’això, cal fer algunes reflexions. Primer, les obres estructurals
no constitueixen mai un sistema de
protecció absoluta. El disseny de les
obres respon a uns càlculs previs sobre la capacitat d’evacuació d’aquestes obres i estan subjectes a la incertesa sobre la possibilitat d’ocurrència
d’una avinguda que pugui sobrepassar el nivell de protecció previst i això
s’ha tenir sempre en compte. A més,
la manca d’informació pública sobre
els riscos que poden afectar una població, la irregularitat temporal en
l’aparició d’inundacions catastròfiques i el sentiment de “falsa seguretat” que generen les obres de defensa estructural fan que els habitants
d’una àrea inundable desconeguin el
risc real al qual estan exposats, fins a
tal punt que, per exemple, més d’un
i de dos torellonencs afirmarien que
això és una cosa que va passar l’any
1940 i que no tornarà a passar mai
més. Fins i tot, segurament, una part
més o menys important de la població
ignora que Torelló hagi tingut o pugui
tenir problemes a causa de les inundacions. A més, apareixen fenòmens
d’inundació desconeguts fins a aquell

moment com els provocats per pluges
torrencials quan la trama urbana ha
estat incapaç de fer arribar al riu tanta i tanta pluja caiguda en poc temps.
El pas de la societat tradicional a
la societat moderna capitalista marca
alhora un procés de canvi important
envers la percepció individual del risc
i la manera de fer-hi front. La societat tradicional acceptava el risc com
a inevitable, intentava mantenir-se’n
allunyada i ho veia com una qüestió de responsabilitat individual (els
afectats afrontaven les pèrdues amb
els seus propis mitjans o bé, només
quan aquests eren molt importants,
amb l’ajuda de la comunitat local).
A mesura que l’ocupació dels espais
inundables aporta uns beneficis importants i les pèrdues són cada cop
més elevades, la societat canvia la
seva actitud enfront del risc. La societat moderna no està disposada a
assumir a títol individual les pèrdues
econòmiques derivades d’un fet catastròfic i intenta que aquestes siguin
assumides pel conjunt de la societat.
A través dels ajuts posteriors a la catàstrofe, els afectats intenten redistribuir les pèrdues en un col·lectiu més
ampli, com el de l’estat, i d’aquesta
manera intenten aconseguir els recursos econòmics necessaris per a la
rehabilitació dels béns afectats tant si
són privats com col·lectius o públics.
L’existència dels ajusts posteriors a
la catàstrofe, a vegades i paradoxalment, fa que els aiguats puguin ser
fins i tot considerats beneficiosos per
a la població. Al marge de la picares-

ca que hi pugui haver a l’hora de tramitar les declaracions de danys, o bé
la reconstrucció pels poders públics
de béns privats (p.e. després de les
inundacions de l’any 1940 l’Estat va
reconstruir l’escola de les monges),
aquestes ajudes representen una font
d’inversió important i un “benefici”
per a l’àrea afectada.
L’obtenció d’ajudes posteriors a
la catàstrofe i la confiança en les mesures de defensa estructurals fan que,
a la llarga, els individus no mostrin interès per un altre tipus de mesures alternatives i complementàries, de caire individual i cost social menor, com
podria ser per exemple el cas de la
contractació d’assegurances. I a títol
col.lectiu fa que la societat continuiï
evitant plantejar-se les conseqüències
d’una actitud humana que es resisteix
a fer una regulació efectiva dels usos
del sòl dels espais inundables.
Altrament, les actuacions per
fer front al risc d’inundacions aniran
dirigides, majoritàriament, a la minimització dels danys més que no pas
a la prevenció. És a dir, estaran més
enfocades a l’auxili dels afectats (els
plans de protecció civil), la rehabilitació dels béns afectats i a l’ajuda als
damnificats (reconstrucció d’edificis
i infraestructes afectades, moratòries
en el pagament d’impostos, crèdits i
subvencions als afectats, etc.) més que
no pas dirigides cap a una ocupació
dels espais inundables més adaptada
al medi natural i per tant més sostenible.
Dolors Codinachs i Parés
Geògrafa
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LES VÍCTIMES MORTALS
DE L’AIGUAT DE 1940 A TORELLÓ

Anem a veure quines foren les cases amb víctimes mortals de l’aiguat
ordenades per carrers:

CARRER DEL PONT

A

quest article és un petit homenatge a les víctimes mortals de l’Aiguat de 1940. És
una aproximació als entorns familiars del afectats a partir de les dades
extretes dels documents oficials: padrons d’habitants de 1936 i 1940, del
Registre Civil (certificats de defunció
o de naixement) i dels expedients
municipals que es conserven a l’Arxiu Municipal de Torelló. Els noms de
les víctimes mortals apareixen en negreta. La resta de familiars apareixen
sense remarcar en negreta.
Una de les dificultats que he trobat ha estat la de poder confirmar
l’adreça exacta on residien totes les
víctimes. Al padró de 1936, hi consten
totes excepte els de Sant Vicenç de
Torelló. És de suposar, però, que en
quatre anys hi van haver algunes variacions de domicili. Al padró de 1940,
formalitzat l’u de setembre de 1941, ja
no hi consten els difunts, però ens permet copsar els edificis no habitables
dels carrers de Torelló. Finalment, he
respectat l’adreça del certificat de defunció.
El dia 19 d’octubre s’inscrivien
al registre de defuncions les trentasis primeres víctimes. El jutge era en
Francesc Casas Puigbò, el secretari
era en Pere Dalmau i actuaven de
testimonis en Josep Vila Viñeta i en
Josep Vidal Camprodon. La resta de
víctimes s’anaren registrant en els
dies o setmanes posteriors segons es
tenia la confirmació o identificació
del cadàver. El març de 1943 es varen
inscriure tres víctimes més, però quedaven tretze víctimes mortals que no
quedaren inscrites al registre de defuncions de Torelló. No podem ni confirmar ni desmentir si eren els cossos
que mai es varen trobar. Hi ha casos
que sabem segur que varen trobar el
cadàver, però no es registraren les defuncions a Torelló. Al registre de Sant
Vicenç de Torelló hem trobat una de
les víctimes.
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Si analitzem les víctimes per
grups d’edat, trobem que hi ha quinze
persones majors de 60 anys, entre les
quals quatre majors de 70 anys. Quinze de les víctimes tenien menys de
catorze anys i trenta-una tenien edats
compreses entre els 15 i els 59 anys
d’edat. L’aiguat s’emportà tots aquells
que es trobaven a casa quan el seu
edifici s’ensorrà. Pels testimonis dels
supervivents sabem, però, que alguns
joves varen sobreviure perquè marxaren a temps o anaren a passar la nit
a cases fora de perill. Creiem, doncs,
que un nombre indeterminat de joves
es va poder salvar d’aquesta manera.
Si analitzem l’ocupació de les
víctimes trobem cinc pagesos, quatre
dels quals consten com a parcers. La
pagesia a Torelló no era gaire nombrosa a dins del nucli urbà, però hi
trobaves parcers que anaven a menar
terres arrendades.
A les filatures trobem onze persones, quatre homes i set dones: un
filador, un obrer, un bataner i un jornaler. Dues aspiadores, tres filadores
i dues metxeres. Cinc treballaven a
Salvans S.A. (can Blanc), dues a S.A.
Ymbern (El Pelut), dues a Ignasi Font
(can Tarrés) un treballava fora del
terme (can Trinxet) i un no ho sabem.

Funeral. Arxiu Municipal de Torelló. Fons: L'Abans.

Aquest sector industrial era el que
ocupava més gent al municipi.
Quatre homes treballaven a les
torneries de Torelló. Dos eren els xofers de les dues grans torneries: Pujol
i Vidal. Els altres dos, un era torner
propietari i l’altre era assalariat de la
torneria de Ramon Pietx.
La resta d’oficis eren homes: un a
la foneria Masallera, un metal·lúrgic
a can Bofill (VITRI), un paleta que
treballava amb l’Artur Codinachs, un
flequer sense feina, un electricista per
compte propi i el sereno municipal.
Divuit dones consten com a mestresses de casa. En alguns casos es
dedueix que van deixar la feina per
cuidar els fills. D’algunes dones joves,
sense fills, ens estranya trobar Ocupación: La casa al registre de defunció.
Creiem que en alguns casos podria
ser erroni. Una dona, la Carme Bassas, apareix com a rendista o propietària, viu de les rendes que obté de les
seves propietats.
Finalment trobem quinze persones menors de catorze anys que van
a estudi o s’estan a casa perquè no
tenen edat d’entrar a escola. Podria
ser que alguns treballessin sense que
constés l’ofici ja que no era legal el
treball dels menors.

Núm. 37, baixos
L’any 1940, Lluís Galobardes Corominola (Masies de Voltregà, 1904), tenia
37 anys quan va morir. Era el xofer
de la torneria Vidal, vivia als baixos
d’aquesta casa amb la seva esposa
Maria Basagaña Codony, de La Vola, i
dos fills: la Dolors i en Pere Galobardes Basagaña. L’any 1936 tenien minyona, la Dolors Crusells Capdevila.
En Lluís treballava de xofer a can
Vidal des de 1926. La seva dona, la
Maria, tenia una ferreteria pròpia. La
feina de xofer no era gaire habitual al
Torelló dels anys 30. Poques famílies
tenien cotxe i el parc mòbil de camions i autobusos es podia comptar
amb els dits d’una mà. El camió de
l’Agència (La Comarcal) era el més
popular.
La casa número 37 del carrer del
Pont no es va ensorrar l’any 40. Encara conserva la placa al lloc on va arribar l’aigua del Ges. Els baixos de la
casa, però, es varen inundar.
Al pis principal de la casa hi vivia
el doctor Lluís Thomasa de Subirà i la
seva família. Quan va marxar a Barcelona, el doctor Verdaguer hi va tenir el seu habitatge i la seva consulta.

Ronda de les Pollancredes sense la fàbrica del Pont. Foto Gaja.

Núm. 37, baixos
La Magdalena Guiu Carabent tenia
68 anys quan va morir. Era nascuda a
Vinyoles, però feia més de cinquanta
anys que vivia a Torelló. Era vídua de
Benet Masó Vila, manyà de Sant Pere
de Torelló que va obrir una ferreteria
a la plaça de Sant Fortià, 4. L’any 1936
la Magdalena vivia a la plaça de Sant
Fortià. L’any 1940, però, es va mudar
al carrer del Pont, 37.

Vilar Masmitjà i mare d’en Manuel,
d’en Ramon i d’en Josep Maria Vilar
Bassas.
La mort de Carme Bassas va sobrevenir per l’ensorrament d’alguns
dels sostres de la casa mentre ella
era a dintre. La caiguda d’una biga
va impossibilitar-ne el rescat. La resta
de persones van poder abandonar la
casa abans de la desgràcia. Es dóna la
paradoxa, contada pels descendents
de la família, que la Carme va anar a
veure la seva mare a can Bassas per
prevenir-la de la crescuda prevista del
riu i la va convidar a anar a can Vilar
al carrer del Pont, considerada més
segura. Can Bassas resistí l’embat de
l’aigua, però can Vilar no.
L’any 1936, al vell casal també
hi vivien la família del llauner Segimon Foz i la del manyà, Josep Comella Font, soci d’en Francesc Bardolet. L’edifici, força malmès per la
inundació, fou enderrocat després de
l’aiguat. L’arxiu notarial Masmitjà no
quedà afectat per l’aigua, però es va
perdre una important biblioteca amb
llibres gairebé incunables.

Núm. 46
Al mig de l’actual placeta Pujol hi
havia el Mas Pujol. Aquest casal va
esdevenir la notaria dels Masmitjà i,
després, can Vilar. Hi va morir Carme
Bassas Roma (Torelló, 1890 - 1940)
rendista de 48 anys, vídua d’en Dídac

Núm. 49
Aquesta era la darrera casa del carrer
del Pont, a la cantonada amb la ronda
Pollancredes i al peu del pont; lloc on
hi havia hagut la turbina de can Torreta. La fundició Masallera, ubicada
a continuació, va desaparèixer total-

Carme Bassas Roma. Fons familiar Vilar Corrius.

ment. L’any 1936 hi vivien tres famílies: els Basco-Ricart, els Torrentgenerós-Viñas i els Santigosa-Bach.
En Pere Basco Noguera (Sant Vicenç de Torelló, 1897 - Torelló, 1940)
era el xofer de la Torneria Pujol, can
Torreta. Estava casat amb l’Elvira Ricart Audinés, de Sant Quirze de Besora. Tenien tres fills: en Felip Basco
Ricart, en Josep Basco Ricart (1932) i
la Roser Basco Ricart, nascuda entre
1936 i 1940. L’aiguat es va emportar la
vida de tres membres de la mateixa
família, dos dels quals eren nens petits.
Segons l’estudi de Ramon Pujol,
Torelló, 1931-1975, en Pere Basco era
membre del Centre Tradicionalista
La Fidelitat, l’associació dels carlins.
També va ser membre de la Junta
provisional municipal creada el dia 4
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de febrer de 1939. En Pere Basco, el
10 de desembre de 1936, acompanyava Joan Boix Anglada a Barcelona a
fer gestions del SUTF, Sindicat Únic
de Torners de Fusta, que aplegava les
empreses de torneria col·lectivitzades.
En Joan Boix morí assassinat i Pere
Basco no.

CARRER DE LA PAU
Núm. 4, porteria
La torneria Vidal, segons l’informe
de les indústries afectades, tenia 102
treballadors l’any 1940. El jornal total d’una setmana era de 5.600 pessetes. El valor total de la fàbrica era
de 412.000 pessetes (140.000 de maquinària, 120.000 de l’edifici, 47.000
d’utillatge, 80.000 de primeres matèries i 25.000 de material elaborat).
Les pèrdues es valoraren en 149.000
pessetes. La fàbrica quedà plena de
llot i els coberts s’ensorraren. Les eines, la fusta i les peces fetes quedaren
totalment inservibles. L’edifici principal resistí bé la inundació.
L’any 1936, Lluís Franquesa Crespi
(Perafita, 1900) treballava a l’empresa d’estampació de metall de Miquel
Vidal. Feia 2 anys que vivia a Torelló
amb la seva esposa, Concepció Freixa
Capdevila, nascuda a la casa del Prat
de Sant Boi de Lluçanès l’any 1910,
dedicada a les feines de la casa, i el
seu fill, Juli Franquesa Freixa (Perafita, 1926). Vivien al carrer Balmes,
12. L’any 1939 acceptaren la feina de
porters i es mudaren a la porteria de
can Vidal al carrer de la Pau. Durant
la tragèdia, al vespre, quan l’aigua
tornava a pujar, el pare demanà per
pujar a dalt de la torre. Des d’allà va
poder salvar el seu fill amb un llençol.
Després anà a rescatar la Concepció,
però fou massa tard; la mare morí
d’un atac de cor. Després de l’aiguat
marxaren de Torelló per anar a viure
a Perafita.
En Juli Franquesa mai més va voler passar pel carrer de la Pau, li venia
un mal record. Al Lluçanès treballà
de xofer d’autobusos de l’Estameña,
la línia que anava a Vic per la Trona.
L’any 1961, es casà amb Francina Mullol Bragulat i anaren a viure a Ripoll,
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on encara hi ha la
xarcuteria Mullol.
Varen tenir dos
fills, en Lluís i la
Núria Franquesa
Mullol. Va morir
a Ripoll pel juny
de 2006. En Lluís
continua el negoci matern.
Acabada la
guerra, els Sanjaume, els anteriors porters de can
Vidal, varen establir-se al poble,
al carrer de Sant
Feliu, 3. L’home
continuà treballant a can Vidal.
Hi ha l’anècdota
de la portera de
can Vidal. Passat
l’aiguat, la gent
va rebre la notícia que s’havia
ofegat la portera.
Molta gent coneixia la senyora
Magda Salvans,
i, després de l’aiguat, s’estranyaven de veure-la
viva. La qüestió
és que l’any 39
havien
marxat
de la porteria i la
portera difunta
era de l’altra família.

Carrer de la Pau des de l’Hotel Bosch. Foto Gaja.

Juli Franquesa Freixa
tenia 11 anys quan el
seu pare el va salvar
des de la finestra
de la torre Vidal,
molt propera a la
porteria. Fons familiar
Franquesa Mulloll.

Núm. 29, baixos
En Segimon Prat
Codina era jornaler a la filatura S.A. Salvans;
treballava
als
batans. Tenia 64
anys quan va morir. Havia nascut a les Masies de Voltregà i era vidu de Concepció Bover.
La seva filla, Llúcia Prat Bover, va sobreviure a la tragèdia, no així el seu
cunyat, Josep Bover Calverons, de 68
anys d’edat.

Lluís Franquesa i Concepció Freixa l’any 1924. Fons
família Franquesa Mullol.

Núm. 29, 1r.
Al primer pis vivia la Teresa Teixidor
Solanich, nascuda a Orís l’any 1902,
amb els seus dos fills petits. Treballava
de metxera a la colònia S.A Ymbern,
més coneguda com el Pelut. Era vídua
de Josep Fajula. Els dos fills petits va-

l’any 1936. Els
Mas Prat s’hi varen establir entre
1936 i 1940. En
Joan Mas Miralpeix era pagès
i havia nascut a
Sobremunt. Va
morir amb 60
anys. Estava casat amb la Carme
Prat Vilamañà,
també de Sobremunt i mestressa
de casa. Tenien
tres filles: la Teresa, la Dolors
i la Josepa. La
Dolors Mas Prat
tenia 25 anys i
era soltera quan
va morir. La Teresa estava casada
amb en Mariano
Barcons i tenien
dos fills: en Josep
i la Glòria BarCarrer de la Pau des de les Serrasses. Arxiu Municipal de Torelló. Fons L’Abans.
cons Mas.
Al mateix
ren marxar a temps tot pujant per les domicili trobem el noi Pere Prat EsSerrasses. La mare va anar a recollir carré, segurament nebot de la Carme
algunes pertinences i ja no va tornar. Prat. Tenia 16 anys i havia nascut a
En Josep Fajula Teixidor va néixer Sant Hipòlit de Voltregà. Consta que
l’any 1927 a Sant Quirze de Besora i treballava de jornaler.
en Joan a Torelló el 1930. Els dos germans, orfes, foren adoptats per la fa- Núm. 20, 1r.
mília de Salvador Novellas Valldaura, La Dolors Roca Costa, nascuda a
al carrer Nou, 47. En Josep, que enca- Sant Agustí de Lluçanès, tenia 69 anys
ra té ben viva la memòria, i el seu ger- quan va morir. Era vídua i vivia amb
mà, varen guanyar-se la vida al taller un dels seus tres fills, la jove i els dos
de torneria que els llegà en Salvador néts. Josep Comas Roca, filador a La
Coromina, estava casat amb la Pilar
Novellas.
Baroy Prat, aspiadora a can Blanc. TeCARRER DE SANT ANTONI nien dos fills: en Martí Comas Baroy,
de 4 anys, i la Dolors, de 9 anys.
La casa, amb 4 habitatges, era proAquest carrer va ser el més afectat
per les inundacions. Construït majori- pietat d’en Pere Sadurní Lucó, torner
tàriament durant el segle XVIII amb al taller d’Ignasi Camprodon al carrer
tova o paret de tàpia, no va resistir de Sant Bartomeu.
l’embassament d’aigua durant les hores crítiques. El carrer actual és total- Núm. 21
En Josep Casals Gilis va néixer a Sant
ment de nova planta.
Pere de Torelló el 1879. L’any 1936 era
flequer sense feina. Vivia sol a la casa.
Núm. 15
En aquesta casa hi havia empadronat No coneixem cap familiar que ens puel cisteller Josep Teixidó Santigosa gui aportar més dades.

Núm. 23, 1r.
En aquest habitatge de tres pisos hi
vivia la família Puig Vila. La Loreto
Vila Vilalta, natural de Santa Eulàlia
de Puig-oriol, treballava de filadora al
Pelut. Era vídua d’en Josep Puig. Tenien dues filles: la Núria Puig Vila, nascuda a Perafita l’any 1926, i la Rosa,
nascuda a Sant Quirze de Besora
l’any 1931. La Núria va morir als 14
anys. La seva defunció fou registrada
el dia 30 d’octubre segons dictamen
pericial.
Núm. 24
En Ramon Baroy Subirachs va néixer a Sant Pere de Torelló. Abans de
l’aiguat era jornaler. L’any 1936, però,
constava com a pagès parcer. Va morir
amb 69 anys. Era vidu de la Rosa Prat
i pare de cinc fills: Josepa, Francesc,
Josep, Teresa i Pilar.
A la mateixa casa, hi vivia el seu
fill Francesc Baroy Prat, nascut a Sant
Vicenç de Torelló i carreter de professió. En Francesc estava casat amb
l’Antònia Reixach Muntañà, també
nascuda a Sant Vicenç. Fruit d’aquest
matrimoni nasqueren dos fills: la Rosa
i en Jacint Baroy Reixach. L’Antònia
morí amb 38 anys i en Jacint amb només 4 anys. La Rosa va sobreviure
perquè va anar a dormir a casa d’uns
parents al carrer de Sant Bartomeu.
Es va casar amb en Josep Arboix Cruells, conegut manyà de la vila.
Núm. 25, 2n.
Al segon pis d’aquest immoble hi
va perdre la vida la Francesca Salas
Caralt, nascuda a Orís el 1908. La
Francesca era aspiadora a la filatura
de can Tarrés. Era vídua de Domènec
Sabata Soliva, que havia treballat a
la Farga Lacambra. No tenien fills.
En Domènec va morir abans de l’aiguat. A Torelló hi vivia un germà seu
homònim, Domènec Sabata Soliva,
nascut l’any 1913. Era fill del segon
matrimoni d’en Jaume Sabata amb la
seva cunyada.
Núm. 26, 1r.
Els tres membres de la família Carbonell Grabulosa varen morir la nit de
l’aiguat. En Josep Carbonell Borràs,
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nascut a Pont de Vilomara i establert
a Torelló des de petit, era jornaler a
can Blanc. Tenia seixanta anys quan
va morir. La seva esposa, la Margarida
Grabolosa Grau, nascuda a Vilanova
de Sau, també tenia 60 anys quan va
morir. Consta que era mestressa de
casa. La seva filla, Carme Carbonell
Grabolosa, casada amb en Jacint Reixach Montañà, havia treballat d’aspiadora a can Blanc. Tenien una filla de
9 anys, la Teresa Reixach Carbonell.
En Jacint, torner a can Pous, i seva filla foren els únics supervivents.
Núm. 27
En aquesta casa varen perdre la vida
quatre persones. En Josep Soler
Carbonell, originari de Sant Pere de
Torelló, treballava a la filatura S. A.
Salvans, coneguda popularment com
can Blanch. Ell va sobreviure, però
va perdre l’esposa, el fill, la jove i una
neboda.
Àngela Palomera Campalans,
nascuda a Vidrà, tenia 54 anys i era
mestressa de casa. El seu fill, Josep
Soler Palomera, de 27 anys, era jornaler a l’empresa metal·lúrgica de Joan
Bofill. Estava casat amb la Filomena
Costa Parramon, de 19 anys, natural
de Tavertet, mestressa de casa. Els
seus pares i una germana vivien al
barri de Cabrerisses. L’Àngela Arboix
Soler, la neboda de 17 anys, vivia amb
ells. No tenim constància que treballés.
Núm. 28
La família Cribillés Armengol va patir un cop molt fort amb la pèrdua de
tres dels seus set fills. En Ramon Cribillés Franch, natural de Riudeperes,
municipi de Calldetenes, feia de pagès parcer a Torelló des de 1916. Es va
casar amb la Maria Armengol Serra,
de Perafita. La filla gran, la Maria Cribillés Girabent, era filla d’un primer
matrimoni d’en Ramon i treballava
de metxera a can Tarrés. Els altres sis
germans ajudaven a la casa o anaven
a escola. La Rosa, de disset anys, la
Hermínia, de nou anys, i la Maria Dolors Cribillés Armengol, de sis anys,
varen morir ofegades la fatídica nit.
La Neus, l’Isidre i la Ramona es va-
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ren salvar amb els pares i la germana
gran.
Núm. 34
El 22 de desembre, segons dictamen
pericial, s’inscrivia la defunció de la
Irene Freixa Sales, de sis anys. El seu
pare Josep Freixa Vila, de Prats de
Lluçanès, treballava a la foneria Lacambra. La mare, Núria Sales Caralt
(Orís, 1903), era mestressa de casa. La
Irene tenia una germana de deu anys,
la Dolors.
L’any 1936, en aquest habitatge hi
havia quatre pisos habitats.
Núm. 35, 1r.
Al primer pis vivien els germans Català Nogué. En Ramon Català Nogué
era el carter de Torelló i compartia
habitatge amb el seu germà i una neboda. En Sebastià Català Nogué, nascut a Torelló l’any 1890, era vidu de la
Maria Colomer Perarnau. No tenien
fills i treballava de torner de banya a
la torneria d’en Ramon Pietx. La seva
neboda, filla d’en Ramon, la Lluïsa
Català Colomer, de setze anys, també
va morir ofegada.
Núm. 35, 2n.
La família Badia Català va rebre un
cop molt dur. El pare, la mare i dos
dels cinc fills moriren durant l’aiguat.
Un germà i una neboda per part de
mare i un germà del pare també moriren. Miquel Badia Foradada era
electricista per compte propi. Nascut
a Torelló el 1893, va morir als 46 anys.
Estava casat amb la Lluïsa Català Nogué, nascuda a Torelló el 1894 i filadora a can Blanc l’any 1936. Tenien cinc
fills: en Joan, en Ramon, la Maria, en
Francesc i en Fortià. Els dos petits, en
Francesc i en Fortià Badia Català, de
sis i dos anys respectivament, varen
morir ofegats.
Núm. 37
La mare, vídua, i les tres filles vivien a
Torelló des de 1923. La Ramona Orriols Puigamalrich, de 70 anys, nascuda
a les Masies de Voltregà l’any 1869,
era mestressa de casa. Les seves tres
filles: la Teresa, la Loreto i la Josepa
Soler Orriols varen néixer a les Masi-

es de Voltregà. Totes tres treballaven
a les filatures de la vila (can Tarrés i
cal Feyner).
Núm. 40
La Francesca Prat Ysern tenia 65 anys
quan va morir ofegada. Va néixer a
Rupit i feia més de cinquanta anys
que vivia a Torelló. Era mestressa de
casa. Estava casada amb en Carles
Desplans Vila, pagès parcer establert
a Torelló a principis de segle XX. A la
mateixa casa vivia el seu fill, Manuel
Desplans Prat, pagès amb el pare, i la
nora, Teresa Domènech Porrà, dobladora a Fabra i Coats.
Al certificat de defunció només
consta un fill, però en alguns padrons
consta que en tenien dos: en Manuel
i la Dolors. L’altra filla del matrimoni,
la Dolors, casada amb en Jaume Rabat, domiciliada al carrer de Capsavila, 5, varen morir en aquesta casa, habitatge patern de la Dolors Desplans
Prat.
En Manuel Desplans i la Teresa
Domènech varen sobreviure. Desconeixem si s’havien canviat de domicili o si varen fugir a temps. Passada
la tragèdia, com que no tenien fills,
es varen afillar un nebot de manlleu,
en Josep Dalmau Domènech, i varen
anar a viure al carrer de Capsavila, 5.
Núm. 47, 1r.
El sereno municipal, en Pere Badia
Foradada, de 50 anys, va morir ofegat.
Un germà seu, la cunyada i dos nebots
també moriren durant la tragèdia. En
Pere estava casat amb la Francesca
Arqués Lahuerta, nascuda a Sora i
filadora a cal Feyner. Tenien cinc fills:
en Jordi, la Neus, la Felisa, en Josep
i la Teresa Badia Arqués. Tots varen
sobreviure.
Núm. 54
El carrer de Sant Antoni acabava als
números 57 i 66. Gairebé totes les
cases resultaren totalment o parcialment afectades. Al número 54 vivia la
família de Pere Vilamala Serra, nascut a Vilalleons, terme de Sant Julià
de Vilatorta, l’any 1894. En Pere va
venir a Torelló pels volts de 1923 i va
fer de pagès parcer (menava terres

d’altri i pagava l’arrendament amb
una part de la collita). Es va casar
amb la Teresa Soler Orriols, de les
Masies de Voltregà, treballadora a la
secció de metxeres de la filatura Vda.
de J. Torres, coneguda popularment
com a cal Feyner. Varen tenir tres fills:
en Josep, l’Assumpció i la Ramona Vilamala Soler. El Pere va morir a l’edat
de 47 anys. Deixava vídua i tres fills
sense casa.

RONDA DE LES
POLLANCREDES
Núm. 11
En aquesta casa varen morir la Teresa
Pous Xuclà, torellonenca de 61 anys
d’edat, i el seu marit, Ignasi Bach Santigosa, natural de l’Esquirol, quan es
va esfondrar la casa. També tenia 61
anys. L’Ignasi va fer de pagès tota la
vida. L’any 1930 constava com a bracer i el 1936 com a parcer. La Teresa
era mestressa de casa. Tenien dues
filles que varen sobreviure a la tragèdia: la Rosa i la Josepa Bach Pous. La
Rosa, casada amb Salvador Santigosa
Taulet, vivia a la ronda Pollancredes,
2. Aquest edifici va resistir l’embat
de l’aigua tot i estar ubicat al cap del
pont. Vivien al tercer pis i varen passar l’aiguat al pis, totalment envoltats
per l’aigua del riu Ges. L’endemà,
amb una part de la casa enrunada i els
baixos sense escala, pogueren baixar
amb una corda de llençols feta per en
Salvador. La Rosa Bach i la seva filla
Teresa varen sobreviure a la tragèdia.
Un altre fill, l’Ignasi Santigosa Bach,
nascut l’any 1931, havia mort de ben
petitó, abans de l’aiguat. L’any 1942 va
néixer un tercer fill del matrimoni: en
Raimon.
L’any 1936, la Josepa Bach Pous
encara vivia amb els pares i treballava
al taller metal·lúrgic de Joan Bofill, la
VITRI. Estava promesa amb en Lluís Danés Viver, mort durant la revolució del 36. Es va casar amb l’Isidre
Gorchs Casas. Durant l’aiguat, vivia
amb el seu marit al carrer Nou, 12.
Es dóna la circumstància que una
de les víctimes de l’aiguat, en Lluís
Galobardes, havia estat hoste, l’any
1930, a can Bach, a la ronda Pollancredes, 11.

Ignasi Bach i Teresa Pous l’any 1902. Fons familiar
Sayós Santigosa.

Rosa Bach Pous, filla de l’Ignasi i la Teresa. Fons
familiar Sayós Santigosa.

Ignasi Bach i Teresa Pous en una imatge més propera a l’aiguat. Fons familiar Sayós Santigosa.

Josefa Bach Pous, filla de l’Ignasi i la Teresa. Fons
familiar Sayós Santigosa.

Núm. 17, 1r. 2a.
En aquest pis hi vivien els Teixidó
Subirà. En Joan Teixidó Masoliver,
nascut a Joanetes, treballava de paleta
amb el constructor Artur Codinachs.
Quan va morir, tenia 52 anys. L’esposa i el fill varen sobreviure: l’Antònia
Subirà Llorà, nascuda a Sant Vicenç
de Torelló, treballava de filadora a can
Matabosch. El seu fill, Josep Teixidó
Subirà, feia l’aprenentatge de llauner
l’any 1936.

En Pere Fontserè Terradellas va
néixer a Sant Vicenç de Torelló l’any
1907. De ben petit, pels volts de 1911,
es va establir a Torelló amb els seus
pares. Als anys 30 tenia torneria pròpia (si no anem errats, era soci d’en
Joan Vila Freixa, el Rodó, i compartien taller al carrer dels Estudis). Estava casat amb la Dolors Vallbona Prat,
també de Sant Vicenç. La Dolors havia treballat de filadora a can Blanc.
Tenia 30 anys quan va morir. Tenien
dos fills: Jordi Fontserè Vallbona, de
vuit anys, i la Carme Fontserè Vallbona, de només 6 dies. L’àvia, la Magdalena Terradellas Ribas, de 72 anys,
també va morir.
Els registres de defunció ens fan
pensar que alguns cossos no es trobaren. La Carme, la nounada, fou
registrada el 19 d’octubre. En Pere,
la Dolors i en Jordi foren registrats

Núm. 29, 2n.
Al nou edifici de can Padrisa, cal Rayo,
s’hi varen establir la família Fontserè
Vallbona entre 1936 i 1940. L’any 1936
vivien al carrer de Sant Josep, 31. Hi
varen morir els cinc membres de la
família i quatre parentes domiciliades
fora de Torelló que havien vingut a
bateig.
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el 26 de març de 1943 per la compareixença de Joan Fontserè, germà del
difunt, que portava el auto recaido en
el expediente instruido por la superioridad. No hem trobat el registre de la
defunció de l’àvia Margarida.
La Mercè Fontserè Terradellas, de
40 anys, la grans dels germans Fontserè, s’havia casat amb l’Eudald Roma
i tenien quatre fills: en Joan, la Maria, l’Elvira i la Margarida, i residien
a Ribes de Freser. Desconeixem si va
venir a bateig sola o amb la família.
La Balbina Codony Llagostera,
nascuda a Les Preses l’any 1913, es
va establir a Torelló pels volts de 1927.
Treballava de metxera a S.A. Ymbern.
Es va casar amb en Conrad Fontserè
Terradellas, torner a can Pous. L’any
1936 vivien al carrer de la Pau, 5. En
Conrad fou abatut quan anava camí
de l’exili, al gener de 1939. Tenien una
filla: Magdalena Fontserè Codony,
nascuda l’any 1934. La Balbina vivia a
Ribes de Freses amb la seva filla Margarida i la seva germana, Pepeta Codony Llagostera (Les Preses, 1915).
Els altres germans Fontserè: en
Joan Fontserè Terradellas, casat amb
la Manela Vergés, de la carnisseria de
can Barnoia, i la Cecília Fontserè Terradellas, casada amb en Josep Tuneu,
del Masllorenç, i les respectives famílies, entenem que varen tornar a casa
seva després del bateig.

PASSATGE GÜELL /
CARRER DEL SAC
Núm. 1
En aquest petit carreró sense sortida
tan proper al Ges hi havia un habitatge amb quatre o cinc pisos. En un
hi vivia la família Cruells Arxé des
de mitjan dècada de 1890. En Mateu
Cruells Freixa (Sant Boi de Lluçanès,
1871 – Torelló 1940) havia treballat
molts anys de teuler amb el seu germà
Josep a Cal Teuler, la teuleria de Josep
Benito i Pujol. L’any 1936 constava,
però, com a pagès parcer. En Mateu
va morir el dia 27 d’octubre, deu dies
després de la tragèdia a conseqüència de l’hemorràgia cerebral produïda per l’ensorrament d’una paret de
la casa mentre estava traient runa i
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avaluant l’estat deplorable en què es
trobava. Tenia 69 anys. Estava casat
amb la Dolors Arxé Font, nascuda a
Sant Pere de Torelló el 1875 i era mestressa de casa. Varen tenir dues filles:
la Carme i la Ignàsia Cruells Arxé. La
Ignàsia es va casar amb el torner Lluís Domènech Camprodon, encarregat
de can Vidal, i se’n va anar a viure al
passeig de l’Estació, actualment Av.
Rafael Casanova. Durant i després de
l’aiguat, va acollir la seva mare i germana fins que es varen establir a la
mateixa avinguda. Les dues germanes
treballaren al sector de la filatura.

CARRER DE CAPSAVILA
Núm. 5, 2n.
Els tres membres de la família varen
morir. El torellonenc Jaume Rabat
Portús era fonedor a can Masallera,
a la ronda de les Pollancredes. Tenia
36 anys. Estava casat amb la Dolors
Desplans Prat, també torellonenca.
La Dolors havia treballat de filadora
a Ignasi Font, però no treballava quan
va morir amb 23 anys. Tenien un fill,
en Carles Rabat Desplans, de 8 anys.
La família Rabat Desplans no era
al seu habitatge el dia de la tragèdia.
El carrer de Capsavila no es va inundar. El dia de la inundació creiem que
es trobaven al carrer de Sant Antoni,
40, casa familiar de la Dolors Desplans.

més conegut com fàbrica dels Parracs.
A l’expedient relatiu als danys declarats, l’Eudald va declarar que vivia al
mateix molí. Hi tenia dos treballadors
que cobraven 175 pessetes setmanals
(87,5 pessetes cadascun). El valor de
les pèrdues era de 60.550 pessetes (el
valor total del negoci). Va desaparèixer totalment una de les dues fàbriques existents i una parcialment. Hi
havia un molí de roda vertical, dues
turbines i un torn mecànic d’un metre. Una de les turbines era destinada
a produir electricitat per a l’enllumenat públic de Sant Vicenç de Torelló.
L’Eudald, l’any 1944, va muntar
una fàbrica de gel artificial amb una
sola màquina que produïa 40 kg de
gel cada hora. En una data que desconeixem, l’Eudald Folch es desvinculà
dels negocis de Sant Vicenç.
Espero i desitjo que aquesta aproximació a les víctimes de la tragèdia
sigui interpretat com un homenatge
i un record a les seves vides. De ben
segur que hi haurà errors involuntaris que em sabreu perdonar. Si llegiu
aquest article i hi trobeu algun error
o podeu ampliar els coneixements, us
estaré molt agraït. Si teniu fotografies,
poseu-vos en contacte amb el Museu
de la Torneria.
www.museudelatorneria.cat
Gerard Verdaguer Reig

MOLÍ DEL MAS ANDREU
(SANT VICENÇ
DE TORELLÓ)
Les tres víctimes d’aquest habitatge
es varen comptabilitzar a l’expedient
de Torelló. Només tenim el registre de
la defunció d’en Joaquim Folch Seguí,
nascut a Barcelona, de 13 anys. La
mare, Joaquima Seguí González, de
Barcelona, i l’altre fill, Salvador Folch
Seguí, també se’ls emportà l’aigua
del Ges riu avall. La defunció de la
Joaquima, de 40 anys, fou registrada
a Sant Vicenç. No hem trobat la d’en
Salvador.
Feia pocs anys que l’Eudald Folch
Salvans s’havia establert al Molí del
Mas Andreu, molt proper a l’Aníjol i
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CRÒNICA D’UNA TRAGÈDIA
L’AIGUAT DE TORELLÓ SEGONS LA PREMSA BARCELONINA
Pasqual Bernat

L

’aiguat de Torelló de 1940, amb
nombroses víctimes i destrosses materials considerables,
reuneix els elements necessaris per
ser en un lloc destacat del catàleg de
les calamitats naturals de la història
contemporània del país. Els fets tràgics tingueren un gran ressò a tot Catalunya i també a la resta de l’estat espanyol. Els diaris n’anaven plens. Tots
n’informaven com podien. En aquells
moments, amb un franquisme victoriós i en el seu moment més repressiu,
els mitjans de comunicació, i els diaris en especial, no podien dir la seva
lliurement. La censura i el control de
la informació actuaven de forma implacable i unes notícies com les que
generava un desastre natural com les
inundacions de Torelló, en principi inofensives per als interessos del règim,
tampoc no es deslliuraven d’una vigilància i conducció ideològica que caracteritzà la política informativa d’un
govern autoritari com el del general
Franco.
En aquest article farem un cop
d’ull a com van tractar els diaris barcelonins de l’època la riuada de Torelló. Explicarem com va ser la crònica
dels fets, les aproximacions que hi
van fer els diferents diaris, la manera d’abordar la informació i el paper
que van jugar les autoritats per modular aquesta informació i aprofitar
l’esdeveniment com a oportunitat
propagandista d’un règim que tot just
començava a imposar-se. I tot això
ho farem rellegint els mateixos diaris en les edicions dels dies immediats als fets, tot extractant les notícies
més significatives i que ens permetin
seguir el fil dels esdeveniments i les
formes periodístiques que s’hi van
emprar. Deixarem de banda les notícies que informaven d’altres llocs del
país on el mateix temporal també havia causat grans estralls.
Els diaris examinats han estat els
quatre que aleshores es publicaven
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a la capital catalana: “El Correo Catalán”, “El Noticiero Universal”, “Solidaridad Nacional” i “La Vanguardia”.
Cadascun amb un grau d’adhesió
diferent al nou règim, però tots abraçant-lo decididament.
La primera cosa que copsa un
lector actual quan repassa les notícies
sobre l’aiguat aparegudes a tots quatre diaris és que el contingut és molt
similar. Si bé “La Vanguardia” i “Solidaridad Nacional” hi donen un cert
matís singularitzador –tots dos diaris
van desplaçar un corresponsal al lloc
dels fets que aportà alguns elements
propis—, l’estructura de la informació és la mateixa, només lleugerament
enriquida amb el testimoni dels corresponsals en els dos casos esmentats. Els missatges oficials, que actuen
d’eix vertebrador de la informació,
són pràcticament iguals en els quatre
mitjans.
Aquesta és una particularitat que
denota el control governamental de la
premsa, fins i tot en informacions que
no tenien un contingut, almenys en
principi, ni implícitament polític. Un
control que pretenia evitar qualsevol
deriva informativa que transgredís
qualsevol de les línies vermelles del
sistema defensiu d’un règim que en
els seus moments inicials, plens d’incertesa per una situació econòmica
desastrosa i una conjuntura de guerra
mundial, maldava per consolidar-se.
Les primeres notícies que aparegueren en els quatre rotatius destacaven la magnitud dels fets i els estralls,
tant en nombre de víctimes com en
les destrosses materials que s’hi havia
produït. L’espectacularitat dels fets
feia que els relats periodístics adoptessin un to dramàtic que, ben segur,
no va deixar indiferent cap lector mínimament sensible. A tall d’exemple,
“El Correo Catalán”, en l’edició del 19
d’octubre, donava un primer balanç
en aquests termes:
“A causa de las lluvias de estos

días, el rio Ter experimentó anoche
una importante crecida, rebasando
en tres o cuatro metros el nivel de su
afluente, el Ges, que confluye en la
citada población de Torelló. Por esta
causa, a las 0,10 de hoy, las aguas de
los citados ríos se desbordaron con
tal ímpetu, que en pocos minutos
se derrumbaron por la acción de las
aguas unas doscientas casas, sin que
gran parte de sus moradores tuvieran
tiempo de ponerse a salvo.
Esta tarde el nivel de las aguas
había descendido, considerándose
desaparecido todo peligro inmediato.
De momento se han recogido veintiséis cadáveres, que han sido trasladados al depósito municipal. Han
desaparecido numerosas familias,
algunas de ellas compuestas de nueve personas. No se tienen noticias de
otros ochenta vecinos. Los heridos
asistidos hasta el momento presente
alcanzan la cifra de quince. Entre los
escombros todavía sin retirar se supone que aun se encuentran gran número de víctimas.
Las aguas llegaron a la Plaza del
Caudillo, cosa que los más viejos de la
localidad no recuerdan haya ocurrido
jamás. Los daños son incalculables:
seis fabricas han quedado completamente destruidas y varias de ellas inutilizadas”.
El mateix diari, en l’edició de l’endemà, ampliava aquest primer balanç
amb dades encara més colpidores:
“De los 5.000 habitantes de que
se compone Torelló, alrededor de 500
familias han quedado sin albergue.
La mayoría de las casas destruidas
eran habitadas por gente modesta.
Hasta el momento van recogidos 35
cadáveres y atendidos 40 heridos. Los
desaparecidos se calculan en una cifra
aproximada a 150. Prosigue el hallazgo de cadáveres en las obras de los
escombros.
Entre las fábricas perjudicadas
citadas, cabe añadir la de los señores
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Pericas y Boixader, que ha quedado
inundada, con los cristales rotos, los
cobertizos desaparecidos, así como
las casillas de los transformadores de
la electricidad. En dicha fábrica trabajaban 210 obreros y además de las
pérdidas citadas cabe señalar la de la
maquinaria y una partida de 8.000 kilos de algodón”.
I afegia:
“Entre las víctimas hay familias
enteras. Una mujer que ha perdido a
su esposo y a sus seis hijitos, ha enloquecido. Otra familia compuesta de
nueve miembros, ha parecido entre
los escombros de la casa que habitaban. El abuelo ha sido extraído hoy
con un nietecito suyo de tres meses en
sus brazos. Entre las víctimas figuran
bastantes niños. Entre el vecindario
se desarrollan, las naturales escenas
de dolor”
El camarada Otero, enviat especial del diari falangista “Solidaridad
Nacional”, just arribat a Torelló, descrivia, així, en la crònica del dia 22, la
seva primera visió de la catàstrofe:
“Cuando ayer llegamos a Torelló
-el pueblo mártir destruido por la inundación-, después de haber pasado
por Roda de Ter y Manlleu, en los que
se apreciaban vestigios de la catástrofe; lucía un sol esplendente, de fiesta
mayor, como si el astro rey estuviera
al margen de la tragedia pasada. En
la plaza próxima a la Iglesia parroquial congregábase gran número de
personal alrededor de unos ataúdes
de tosca madera blanca, sin pintura ni
ornamento alguno, en los que reposaban los cadáveres hasta aquel momento encontrados, y que iban siendo
retirados del edificio propiedad de la
Escuela Dominical, provisionalmente
habilitado para depósito macabro”.
La narració del corresponsal
continuava explicant als seus lectors
la cerimònia de l’enterrament de les
primeres víctimes tretes de les runes:
“Después de rezado un responso
formóse la comitiva, al frente de la
cual iba el Clero, con cruz alzada. Seguían los 33 féretros, conducidos por
familiares y amigos de las víctimas. A
continuación, las autoridades, familiares y el pueblo de Torelló en masa. El
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cortejo pasó por los mismos lugares
donde había acaecido la catástrofe.
Casas derrumbadas, calles anegadas
en lodo, troncos, árboles, muebles y
maleza por todas partes. Y así hasta
el cementerio, situado en un cerro
elevado, el más alto de la población,
donde los cadáveres recibieron cristiana sepultura”.
El mateix corresponsal imprimia
encara més dramatisme al seu relat en
prosseguir la crònica amb l’enumeració dels noms i les edats de les víctimes.
“Los entierros verificados corresponden a los cadáveres de Luisa
Catalá Magne, de 45 años; Luisa Catalá, de 16; Dolores Mas, de 27; Juan
Mas, de 60; Pedro Prat Escarré, de 16;
Luis Galobardas Cusorminola, de 37;
Ángel Palmeras Campalans, de 55;
Carmen Carbonell Grabulosa, de 30;
José Carbonell Borrás,de 60; Asunción Freixa Capdevila, de 32; Carmen
Basas Roma, de 38; Carlos Rabat
Desfrás, de 8; Dolores Desfrás Prat,
de 33; José Soler, de 27; Filomena
Costa Perramón, de 19; Jaime Rabat
Pertus, de 36; Francisco Prat Isern, de
65; Magdalena Giu Carabén, de 68;
Francisco Sala Caral, de 60; Miguel
Badía Foradada, de 46; Fortián Badía Catalá, de 2; Angela Arbós Solé,
de 17; Herminia Clivillers Armengol,
de 8; Dolores Clivillers Armengol, de
6; Rosa Clivillers Armengol, de 71;
Pedro Vilamala Serra, de 47; Antonio Raixades Montaña, de 38; Jacinto
Boroi Raisac, de 5; Carmen Fontseré
Terradellas; Margarita Tremolosa y
Martín Comas Geroi”.
Un dramatisme que “La Vanguardia” del dia 20 també explicitava amb
la descripció de l’aparatositat d’alguns fets:
“Como detalle curioso a consignar, figura el que un camión pesado,
impulsado por las aguas, entrara, en
forma que los técnicos no aciertan
a explicar, en el portal de una casa
inundada y del que no es posible sacarlo ahora, sin desmontarlo o bien
derribar el muro.
Las aguas arrancaron de cuajo el
mostrador de una carnicería y lo empotraron en la pared de unas casas si-

tuadas unos cien metros más allá.
El puente del ferrocarril eléctrico
hundióse durante la riada, y el convoy
quedó empotrado en los raíles. Dos
viajeros resultaron heridos y se dice
que otros dos, que saltaron del vagón,
fueron arrastrados por las aguas”.
Aquest va ser el to general de
l’estil periodístic de tots quatre diaris.
El més florit i èpic, però, va ser l’emprat per l’esmentat camarada Otero,
que d’aquesta manera dibuixava unes
escenes realment colpidores:
“Un caso curioso y trágico a la vez:
sobre la cama de una habitación que
quedó al descubierto al derrumbarse
la pared, hallóse el cadáver de un vecino habitante en otra casa distante, y
que las aguas condujeron allí. En una
casa propiedad del recadero apodado
“el Rayo” perecieron todos los que la
habitaban, menos su hija, que se salvó
milagrosamente. Otro caso triste fue
el de la muerte, con sus familiares, de
una recién nacida, al cumplir los diez
días, y que tenia de ser bautizada el
domingo pasado. A pocos metros de
su cadáver encontróse, rota y maltrecha, la canastilla”.
I és que la traça periodística del
falangista Otero estava dotada d’un
gran grafisme. A tall d’exemple, veiem com explicava el panorama que
s’albirava des del mirador de les Serrasses:
“Para darse cuenta de la magnitud de la tragedia es preciso verlo
de cerca y a cierta distancia, desde el
punto denominado “La Serrasa”, que
domina toda la zona siniestrada del
pueblo, desde donde se puede apreciar, como en horrible amalgama se
encuentran amontonados ruinas y
enseres, árboles y maderas, muebles
y cadáveres de personas y animales.
Es una visión dantesca que horroriza,
que quebranta los nervios. Algunos
vecinos habitantes en tal lugar nos
dijeron que el ruido producido por la
avalancha de agua fue algo infernal,
inexplicable, ruido que al ir mezclado
con los gritos de auxilio de los que estaban en peligro y del producido por
los edificios al desplomarse, daba la
sensación de algo monstruoso, nunca
visto”.

Tot seguit, com si es volgués apaivagar el dolor que les descripcions
dels fets comunicaven als lectors, els
periodistes s’esforçaven a narrar els
immediats actes heroics en el rescat i
salvament de les persones afectades.
Tots els diaris en parlaven, però, una
vegada més, l’hàbil ploma d’Otero
aconseguia il·lustrar amb més detall
que la dels seus col·legues les gestes
heroiques dels moments més tràgics:
“Toda tragedia lleva consigo víctimas, pero da también a conocer héroes. Entre los numerosos casos que
podríamos relatar encuéntrase el del
comerciante señor Basco, que, viendo
en peligro la vida de sus dos hijos, que
se hallaban en lugar distante de la
casa, fue por ellos, abrazándolos, para
impedir que la fulminante corriente
se los llevara. Su esfuerzo fue inútil.
Con sus dos hijos fue arrastrado, contemplando la trágica escena su esposa, que, con su otra hija, fue puesta a
salvo.
Los actos de valor y heroísmo realizados fueron muchos. Destacáronse en esta meritísima labor el sargento de la Guardia Civil Francisco
González, que organizó los primeros
auxilios, con el que colaboraron en
el salvamento de muchos vecinos los
falangistas Enrique Clop, Enrique del
Moral y otros. El vecino Jacinto Terricabras realizó actos de gran heroísmo,
llevando a cabo entre otros salvamentos con gran peligro de su vida, el de
nueve monjas del Convento del Sagrado Corazón, que estaban a punto
de perecer y que se vieron obligadas a
arrojarse por la ventana superior del
edificio a la calle, convertida en un
lago de impetuosa corriente.
También actuaron heroicamente los vecinos Jaime Teixidó, Manuel
Portus, Pedro Capdevila y el sereno
Pedro Badía, que, después de salvar a
mucha gente, fue cogido por un remolino, desapareciendo río abajo. El vicario de la parroquia, Rvdo. Altarriba,
se ofreció al sargento de la Guardia
Civil, efectuando con él meritísima
labor, doblada la sotana a la cintura,
acudiendo a los sitios de más peligro
y prestando auxilio físico y religioso
donde hizo falta”.

L’origen del sinistre no s’escapava
de l’anàlisi de les plomes dels nostres
periodistes. Aquí, però, sí que hi hagué una clara discrepància. “Solidaridad Nacional” sostenia que la desgràcia havia estat causada per l’acció
obstructiva del fang i la vegetació
arrossegada pel riu Ges i acumulada
entre els ulls del pont del tren. Segons
Otero, aquesta hipòtesi venia avalada
pel testimoni del masover del mas Viver de Sant Vicenç:
“La causa del siniestro en Torelló
-o a lo menos la principal- pudo ser
la que refleja en su opinión el colono
del “Manso Viver”, que fue uno de los
primeros que se dieron cuenta de la
inundación, y de los que prestó auxilio a los habitantes del “Molinot”, en
inminente peligro, de no haber sido
avisados a tiempo. De ello desprendemos que la afluencia de lluvias,
que formaron grandes torrenteras en
las montañas de Bellmunt y Cabrera,
a unos cuatro kilómetros de Torelló,
aportaron gran cantidad de agua al
río Ges. Esta inmensa cantidad de
agua, con la producida por el deshielo
de nieves de otras montañas más alejadas y que se formó con motivo de
los primeros fríos, en su ímpetu arrollador fue llevando cauce abajo gran
cantidad de arbustos, árboles, piedras
y malezas, todo lo cual obstruyó el
puente del ferrocarril que, a casi un
kilometro del pueblo, atraviesa el río.
La obstrucción fue tal que las aguas
llegaron a embalsarse, y como el nivel
que lograron sería de unos 12 metros
sobre el normal del Ges, al no poder
destruir el puente, invadieron en avalancha formidable, el declive de la
planicie que conduce al pueblo, arrollando en primer lugar la importante
fábrica de Pujol y los almacenes de
madera próximos, cuyo material, con
el ya abundante que traían las aguas,
formó una informe y gigantesca masa
líquida, que, en torrente desmedido,
arremetió contra las primeras casas y
calles de la parte baja de la población, derrumbándolas como simple juego de naipes, aumentando así el río
su cauce y caudal de manera rápida,
potente y vertiginosa, hasta unirse
en la afluencia del río Ter, que venía

crecidísimo, formando ambos, en la
zona baja de la demarcación, un inmenso estuario que destruyó cuanto
a su paso encontró, sin dar tiempo a
salvarse a los que se encontraban en
sus domicilios”.
La Vanguardia desestimava la teoria obstructiva i preferia atribuir la
calamitat a la impossibilitat de desguàs del Ges en el Ter, que baixava ja
molt crescut.
“Por lo que se refiere a Torelló
concretamente, la inundación fue
causada por no poder el río Ges desembocar sus aguas en el Ter debido
a la fuerte crecida que éste había ya
experimentado. Las aguas del Ges se
desviaron entonces y, después de romper los dos puentes de Torelló, formaron una enorme corriente que envolvió una barriada entera de casas, y al
aumentar el caudal de esta corriente
formada de improviso y unirse al Ter,
la barriada quedó materialmente bajo
las aguas; pues estas llegaron a conseguir seis metros de altura. Fue entonces cuando se produjo el desplome de
manzanas enteras de casas, en forma
tal que lo que anteayer era la calle de
San Antonio hoy no es más que un
extenso solar que no ofrece detalle
ninguno de construcción y sumido
bajo un inmenso lecho de cieno que
alcanza más de veinte centímetros de
espesor”.
Una hipòtesi més agosarada va
ser la que apuntava “El Noticiero
Universal” que feia recaure les causes
de l’aiguat, si més no per la capçalera
del Ter, en un fenomen d’origen tellúric:
“Restablecidas las comunicaciones con la comarca de Camprodón
por Gerona y Olot, ha sido posible
comprobar la magnitud de los estragos sufridos por los pueblos del Alto
Pirineo a investigar sobre las causas
de la catástrofe.
os habitantes de Camprodón, que
ha sufrido muchísimo por la crecida
de los ríos Ter y Tort que la atraviesan, aseguran que dicha crecida fue
provocada por el desbordamiento y
salida exterior de las aguas acumuladas en la entraña de las montañas.
Estas últimas presentan, en efecto,

L'AIGUAT DE 1940 - 75 ANYS 39

enormes grietas, por las que manaba
abundantísima agua. Los imponentes
chorros formaban riadas que arrastraban todo a su paso. Al mismo tiempo se produjeron desprendimientos
de tierras cambiando por completo el
paisaje de aquel rincón pirenaico.
Se niega en absoluto que la crecida de los mencionados ríos fuera producida por la lluvia, ya que la caída
hasta entonces era poca y no podía
originar riada. Lo mismo se dice de
la nieve que no fue abundante, ni podía engrosar los ríos por su deshielo.
Corrobora esta impresión el hecho de
que las aguas descendían en temperatura elevada, lo que parece indicar
que se trataba de aguas termales de la
zona montañosa del Alto Pirineo”.
Després del relat dels fets, tots els
diaris passaven a omplir les pàgines
amb informació relativa als socors
que, d’una forma immediata, arribaven a les zones damnificades. Es
transmetia als lectors la idea que les
autoritats no s’encantaven i que actuaven ràpidament i coordinadament.
Aquesta peça del dia 22 apareguda a
“Solidaridad Nacional” pot ser representativa d’això que diem:
“Los primeros momentos fueron de tragedia, de desorientación, y
de pánico. No obstante, la Guardia
Civil y la Falange local aportaron su
mayor esfuerzo para auxiliar a los
siniestrados. El viernes fue enviado
por el Ayuntamiento de Barcelona
un completísimo equipo quirúrgico,
con los médicos y auxiliares consiguientes. Los servicios del Dispensario Municipal del pueblo actuaron
laboriosamente. También acudieron
la brigada de Bomberos de Barcelona y la de Vich, realizando todos
grandes trabajos, a pesar del peligro
de los derrumbamientos. La Jefatura
de Obras Públicas mandó personal
competente y el material necesario.
En el mismo día, por orden del Excelentísimo señor Gobernador Civil, la
Delegación de Abastos y Transportes
facilitó alimentos en abundancia, en
cuya distribución, carga y descarga,
intervinieron hasta los inspectores de
la comarca. La Delegación de “Auxilio
Social” remitió víveres, camas y ropas
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de abrigo. Y todo esto se hizo con la
mayor rapidez, sin pérdida de tiempo.
Es digno de elogio la labor meritísima
de la Sanidad Militar y la realizada
por los ingenieros militares, enviados
por el Excmo. Sr. Capitán General,
cuya sección de Pontoneros trabajó
enormemente. La Diputación prestó
también su valiosa cooperación, así
como el Ayuntamiento de Vich. El
vecindario en masa estuvo a la altura de las circunstancias, colaborando
con las autoridades en todo momento, a favor de los damnificados, bajo
las órdenes del consejero de Obras
Públicas y Aparejadores”.
Encara que l’Auxilio Social, òrgan
de socors socials vinculat a la Falange,
actuà a través del lliurament de roba i
aliments als damnificats, i que l’exèrcit i la mateixa falange es feren càrrec
dels primers treballs de desenrunament, la magnitud del desastre sembla que va desbordar unes autoritats
franquistes poc bregades en tasques
de protecció civil.
En aquest sentit, la carestia de
queviures i l’estricte racionament a
què se sotmetia la població va fer que
“La Vanguardia” del dia 26 publiqués
el següent prec a les mares lactants, a
fi d’optimitzar els escassos recursos
làctics disponibles en el sistema de racionament vigent, encara més precaris
atesa l’afectació per les inundacions
de dues fàbriques de llet condensada
properes:
“Habiendo sufrido graves desperfectos a causa de las inundaciones,
dos fábricas de leche condensada en
Olot y Manlleu, los Servicios Provinciales de Abastecimientos y Transportes hacen un llamamiento a la generosidad de las madres lactantes que
tienen la fortuna de poder criar a sus
hijos, ya personalmente, ya mediante
ama, para que durante dos semanas
no retiren de los mercados la ración
de leche que les corresponde a fin de
que puedan ser atendidos, como hasta aquí, los niños lactantes que se crían con biberón”.
S’hagué de mobilitzar tota la població masculina adulta per ajudar en
les feines de neteja de runes i fang,
cosa que no va ser suficient, i es va

haver de recórrer a portar presoners
des de Barcelona, que en un contingent de 250 reclusos treballaren amb
la promesa de redempció de penes.
En aquest tema, tots els diaris escrigueren gairebé de la mateixa forma el
contingut de la notícia. Amb uns fets
de guerra tan recents i de repressió en
plena acció, la qüestió dels presos havia de ser transmesa sense cap mena
de desviament d’allò que marcava la
línia informativa del nou règim. Així
ho explicava el diari “Solidaridad Nacional” en la seva edició del dia 22:
“En vista de la urgente necesidad
de proceder al descombro y limpieza de los pueblos siniestrados, dado
el arrastre de materia orgánica que,
mezclada con lodo y residuos de toda
especie, les inunda, y en la necesidad
de evitar a tiempo toda complicación
sanitaria que pudiera sobrevenir, así
como activar dinámicamente las obras
preparatorias de la reconstrucción, el
Gobernador Civil ha solicitado y obtenido de la Dirección General de
Prisiones el concurso de centenares
de reclusos de esta capital, de los que
cumplen condena a 12 años y un día, y
ha conseguido en firme para aquellos
que en estos trabajos humanitarios
observen buen comportamiento, una
rebaja del tiempo de prisión, que, a
propuesta del Excmo. Sr. Gobernador
Civil, será concretada en su día y, desde luego, será importante. Desde luego, los reclusos que cooperen lo harán
con arreglo al régimen de trabajo
para reducción de penas, y serán seleccionados especialmente para esta
misión los que pertenezcan al ramo
de la construcción, así como obreros
agrícolas y, en general, los aptos físicamente para trabajos de peonaje”.
Les migrades arques estatals
tampoc no van permetre un desplegament de recursos econòmics immediats. Si bé el ministre de turisme
i industria, en una visita llampec a Torelló, va prometre que el govern actuaria ràpidament i que s’estudiarien
totes les mesures per pal•liar les destrosses, gran part dels primers diners,
que en principi s’havien de destinar
a alleujar el sofriment dels afectats,
van provenir de donatius particulars,

el mateix “Caudillo” iniciava la collecta amb 100.000 pessetes. S’obriren
nombroses subscripcions i una vegada
més la caritat, més que el pressupost
governamental, acudia a socórrer els
ciutadans afectats.
El recurs a l’organització d’espectacles va ser també una estratègia per
intentar arribar allà on l’Estat no hi
arribava. En molts llocs se celebraren
concerts, certàmens i altres representacions. El diari “Solidaridad Nacional” informava en la seva edició del
dia 26 que havia organitzat un recital
al teatre Olimpia de Barcelona amb la
finalitat de recollir fons per als damnificats, i afegia que ja tenia algunes
entrades compromeses, fins i tot, una
llotja per mil pessetes. El programa
de l’espectacle era el següent:
“En la primera parte actuarán todos los artistas de circo, con una selección de sus más aplaudidos números:
Fumanchú, el “Mago de la China”;
Rico y Alex con sus hijos, la Pandilla
de la Zaragata, las 4 bellas patinadoras del Báltico, los perritos sabi7os,
los Hermanos Polo, Piloña, alambrista excepcional, etc., etc. La Orquesta
Mestres tocará composiciones de su
aplaudido programa. Todos estos artistas y algunos que de momento no
recordamos, han ofrecido espontáneamente su colaboración desinteresada, como asimismo su empresario,
señor Gasa, que corre con todos los
gastos de teatro, personal subalterno
y accesorios.
La segunda parte constituye, por
sí sola, un magnifico programa de arte
español: Miguel Borrull, genial guitarrista; Merceditas Borrull, bailarina;
Niño León y Niño Alegría, estilistas
de cante andaluz; Lolita Benavente,
figura internacional del baile español;
Niño de Marchena, máximo divo del
cante, y Celia Gámez, maravillosa superestrella. La Orquesta Plantación,
dirigida por Adolfo Araco, dará un
concierto de música moderna.
Por último, habrá una tercera
parte. ¡Y qué tercera parte!; Faustino
Bretaño; Antoñita de Salma, gentil
bailarina; Carmen Izquierdo, tiple
del Victoria; Sandro Carreras, tenor y
rapsoda; Nini Montlán, Jaspe, Pepita

Benavent y las tiples del Comico; Enrique Guitart, Vicente Soler, “Lepo”.
Son tantos los ofrecimientos que han
llegado a SOLIDARIDAD NACIONAL, que el problema va a ser darles
puesto a todos en el programa, por lo
que nos hemos visto obligados a declinar muchos de ellos, que agradecemos, sin embargo, por lo que significant”.
Les cròniques de tots quatre diaris van ser utilitzades, en gran mesura, per lloar el règim amb constants
al·lusions a la diligència de les autoritats, informant en tot moment dels
moviments i expressions dels caps
militars i civils. El primer a ser alabat,
i amb molta prodigalitat, va ser el mateix cap de l’Estat. Des del primer dia,
“El Caudillo” hi apareixia referit com
a perfecte sabedor de tot el que havia
passat i de tot el que es feia per apaivagar el dolor dels afectats. Els diaris
anunciaven que el “Generalísimo”, neguitós per la tragèdia que colpia una
part dels seus súbdits, prenia decisions personalment, que amb titulars
destacats ocupaven bona part de les
columnes dels diferents rotatius. Amb
tot, el dictador no va visitar l’escenari dels fets, i es va limitar a enviar el
ministre de comerç i indústria, el qual
realitzà una visita ràpida amb moltes
promeses però amb poques concrecions.
En aquest mateix sentit, les lloances a l’estament militar també van ser
una constant en el tractament periodístic de la informació. El règim, amb
una experiència de guerra molt recent,
militaritzà tota la gestió de la tragèdia,
i posà al davant de les tasques de socors i assistència la jerarquia militar i
els cossos més especialitzats de l’exèrcit. Aquesta decisió feu que ben aviat
comandaments militars i tropa acudissin a Torelló per assumir-ne la direcció i execució dels primers treballs
de recuperació. La tasca dels militars
va ser lloada enormement en tots els
mitjans. S’aprofitava la circumstància
per prestigiar la columna vertebral
del nou sistema polític, comandat per
uns militars que encara se sentien victoriosos. Ben aviat, “La Vanguardia”
del dia 22, dedicava tot un panegíric a

les forces armades en aquests termes:
“Consubstancial con España su
Ejército, como sangre que es de su
sangre —y a su generoso holocausto
sublime debe la nación vida y libertad— no hay afecto entrañable del
ánimo público que no sea compartido por la gran familia militar que es
parte de la nacional familia entera, en
hermandad con quienes sufren o se
alegran según sean adversas o venturosas las circunstancias del caso. Así
ahora el Ejército, con motivo de esta
siniestra desolación provocada por las
inundaciones en las provincias catalanas, se personó con la urgencia de su
eficacísima tarea, para prestar socorros y mitigar estragos. Desde la más
alta autoridad militar de la región,
encarnada en el general Orgaz, hasta el más modesto soldado pasando
por esa benemérita oficialidad que,
por cierto, ha dado su tributo de sangre, como siempre, en el holocausto
del deber, el Ejército ha participado,
en sus diversas armas y especialidades, en la caritativa tarea de reparar
daños y enjugar lágrimas de los que
sufren…”
I com no podia ser d’una altra
manera, la Falange Española, un altre
pal de paller del franquisme inicial,
també va gaudir de lloances ràpides
i explícites. A “Solidaridad Nacional”,
òrgan del partit feixista, no se n’estaven d’elogiar i enaltir la sacrificada
actitud dels camarades:
“Más, con todo, nuestra Falange
no desmaya. Siempre en su puesto,
se ocupa de la vigilancia, arma al brazo, de las zonas devastadas, cuidando
también de las carreteras y caminos
que conducen a los sitios simiestrados.
Mención singular merecen esas
centurias de falangistas que, sin darse
un minuto de descanso durante horas
y horas, montaron guardia para socorrer a las víctimas y limitar los daños.
En este mismo número publicamos
una información especial, en la que se
recogen algunos datos reveladores del
alto espíritu de nuestros camaradas y
de las autoridades todas sin excepción, como de las fuerzas militares que
acudieron. Gracias a este espíritu, que
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