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La segona república
a Torelló

Monogràfic

“Saludem joiosament l’adveniment, tan esperat, de la
República. Saludem joiosament, també, la llibertat, tan
desitjada, de la nostra Catalunya. Saludem, amb tota
l’emoció i amb tota la nostra ànima, aquest home que’s
diu Frances Macià, al qual els catalans no li podrem pagar mai, per més que fem, ni una engruna del molt que li
som deutors.” Amb aquestes paraules arrencava l’edició de La Veu del Ter del dissabte 25 d’abril de 1931. La
setmana anterior, dimarts, el 14 d’abril, la situació política havia fet un gir radical: s’havia proclamat la Segona
República.
L’objectiu d’aquest monogràfic és dibuixar el panorama social, polític i cultural de Torelló durant la Segona
República (1931-1936) a través d’alguns esdeveniments
tan importants com il·lustradors, com la vinguda del
president Macià al municipi l’any 1932, la Festa d’Homenatge a la Vellesa del mateix any, les polèmiques
que es van viure entorn de les processons de Setmana
Santa i els Fets d’Octubre de 1934. A més, descobrirem
alguns dels personatges més rellevants de la vida pública local de l’època i resseguirem l’evolució del poble
per completar el paisatge republicà, un paisatge que,
com veurem, està marcat per una fervent activitat cultural, social i política. Per fer-ho, mirarem enrere, entre les pàgines de La Veu del Ter i del Torelló, així com
en altres publicacions de l’època fora de l’àmbit local.
També consultarem fonts bibliogràfiques com Torelló
1931-1975. Estudi històrico-sociològic d’un poble de la
Catalunya interior, de Ramon Pujol, el treball Torelló en
temps de la Segona República, de Jordi Bosser Julve i
el recull fotogràfic L’Abans, elaborat per Santi Molera.

Ballada de sardanes a la Plaça de Catalunya als anys trenta.
Fons L’Abans. Arxiu Municipal de Torelló.

La proclamació
de la república
“A quarts de quatre de la tarda del dia 14 propassat,
per mitjà de la ràdio, arribà a la nostra vila la gran notícia: a Barcelona i a altres capitals hispàniques s’havia
proclamat la República. Per a tothom fou una sorpresa”,
relata també La Veu del Ter, en la mencionada edició.
El dia 12 d’abril havien tingut lloc unes eleccions municipals en les quals, a Torelló, només s’havia presentat
una candidatura: Coalició Republicana. Aquest grup
aglutinava militants d’Esquerra Republicana i també
representants d’un republicanisme de dretes. A Torelló,
segons el cens de 1930, hi vivien 4.547 persones.

Aquestes eleccions van prendre un caràcter plebiscitari entre monarquia o república i els grups republicanosocialistes van triomfar a les grans capitals i a les
zones industrials. Tot plegat, va posar de manifest un
rebuig a la monarquia i milers de persones arreu d’Espanya van sortir al carrer per demanar la proclamació de la República. Davant d’això, el rei Alfons XIII va
abandonar el país cap a l’exili, que va passar en hotels de luxe de diverses ciutats europees, i el 14 d’abril
es va proclamar la República. Es va formar un govern
provisional i es va fer una nova Constitució, que va
suposar una consolidació de la democràcia. Es va reconèixer el sufragi universal, masculí i femení, i es va
establir la divisió de poders; es van reconèixer alguns
governs autònoms; l’estat es va declarar aconfessional i es van reconèixer àmplies llibertats tant públiques
com privades. A Catalunya, Esquerra Republicana, que
s’havia fundat a mitjans de març del mateix any, és a
dir, només un mes abans de les eleccions va erigir-se
ràpidament en el partit hegemònic. Després de l’èxit
electoral, Francesc Macià, líder d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) va proclamar la República Catalana dins la Federació Ibèrica, que finalment no es va fer
efectiva. Pel juny, es va redactar l’Estatut de Núria, que,
a les Corts de Madrid, va ser considerablement retallat.
La proclamació de la república a Torelló.
Entre el seny i la rauxa
Així, a Torelló, el 14 d’abril a quarts de quatre de la tarda, arribava via ràdio la notícia de la proclamació de
la República. A quarts de set, els carrers ja eren plens
de gent i de música: l’orquestra Bofills recorria el poble
al so de La Marsellesa, himne de França, seguida per
la gent i precedida per una bandera republicana que
encapçalava la manifestació. I és que “al moment que
es va saber la resignació de poders d’Alfons XIII, vàrem
córrer cap a Vic a fer fabricar dues grans banderes tricolors, una destinada a l’entitat i l’altra a l’Ajuntament.
Abans ja havíem alertat les dues orquestres locals perquè, a la nostra arribada, volíem passar amb banderes
catalanes i republicanes, i Segadors i Marsellesa a tot
drap”, escrivia Jaume Bosser i Reixach, membre de Coalició Republicana. “Al poble, tothom va parar espontàniament de treballar, i a la plaça de l’Ajuntament es va
procedir a l’esbalconament de tots els retrats del rei
que existien a les diverses dependències municipals,
i que eren disparats amb acompanyament de frases
com ‘Ací teniu aquest ninot, que, fins avui, ha estat del
Rei d’Espanya!’. Aquesta era la més benigna”. L’esperit
republicà s’havia apoderat del poble mentre els quadres d’Alfons XIII saltaven pel balcó.
El consistori anterior i els regidors elegits el dia 12 es
van reunir. L’ajuntament anterior, amb Manel Font com
a alcalde, cedeix el càrrec al nou i “en este estado, el
Sr. Alcalde después de felicitar a los Nuevos ediles por
el acontecimiento que acababa de suceder y por el
resultado de su elección les recomendó que además

de demócratas sean buenos torellonenses”, segons
recull l’acta de la reunió. Després, es va passar a votar qui seria l’alcalde “por medio de papeletas en legal
forma de cuya elección resultó nombrado D. Agustín
Vergés Codinachs por once votos contra una papeleta
en blanco”. Aquesta, va ser l’última acta redactada en
castellà fins l’octubre de 1934. Agustí Vergés va ser el
primer alcalde, tot i que provisional, de la Segona República. Vergés era farmacèutic, de la Farmàcia Vergés,
i també va formar part de la redacció de La Veu del Ter.
La seva família vivia al carrer Capsavila i ell vivia a la
plaça Nova. Va acabar marxant a Barcelona.
La tarda avança, i a tres quarts de vuit, apareix al balcó
de la Casa de la Vila Agustí Vergés, que “comunicà al
poble que havia estat proclamat l’Estat Català i la República Espanyola, recomanant a tothom que amb la seva
actitud correcte es sapigués fer digne de la nova situació, respectant-ho tot i a tothom. Recordà que l’exèrcit
és el poble i que cada home és un soldat de la República”, relatava La Veu del Ter. Després, va anunciar que el
dia següent seria festiu i va demanar un minut de silenci
pels capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández,
dos militars bascs que havien encapçalat la insurrecció
de Jaca, un alçament el 1930 que pretenia instaurar la
república a Espanya. “Un cop rendit aquest pietós tribut,
foren llençats pel balcó els retrats dels personatges que,
fins fa poc, ocupaven els llocs més enlairats dins l’Estat
espanyol, els qual foren cremats per la multitud, en mig
de la plaça. Extingida la foguera, el poble donà expansió
a la seva alegria, amb una ballada de sardanes”.
Ja el dia següent, el 15, “al matí, a l’arribada del correu,
l’estació estava abarrotada de ciutadans que esperaven
amb afany la premsa de la capital, la qual fou exhaurida ràpidament de les mans dels venedors”, continua
relatant La Veu del Ter, i, després, Jaume Bosser i Joan
Valls, regidors republicans, “dirigiren la paraula al poble,
essent ovacionats”. A la tarda, es va repartir una al·locució firmada per Agustí Vergés, que insistia a mantenir
la serenor i un comportament adequat, en la línia del
parlament que havia fet des de la balconada de la Casa
de la Vila la nit anterior. La cobla Catalunya va fer una
audició de “sardanes a la plaça de la Pilota [plaça de
la Vila] que foren puntejades amb entusiasme”. A mida
que avança el dia, la gent es va anar acumulant davant la
Casa Comunal, i “mentre la coble ‘Bofills’ estava tocant
sardanes, es presentà, precedit del retrat dels capitans
afusellats a Osca, Galán i García Hernández, una bandera tricolor i l’estandart del Chor de ‘La Unió Juvenil’ que
cantà La Marsellesa i L’himne de l’Estandart”. “L’Alcalde
provisional, des del balcó de la Casa del Comú [ajuntament], felicità al poble per l’ordre que havia observat
durant el dia i manifestà que calia que l’endemà tothom
tornés al treball”. Així, basculant entre el seny i la rauxa,
Torelló entrava de ple en un període històric borbollejant
i agitat, farcit d’activitat cultural i política i amb un admirable teixit associatiu.
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Els primers mesos
de l’experiència
republicana.
Del 16 d’abril de 1931 al 14 de maig de 1932
El dia 16 d’abril, l’ajuntament va fer una reunió constitutiva per marcar de manera definitiva l’estructura del
consistori. Joan Solanich Carbonell va ser elegit com
a alcalde de Torelló, Agustí Vergés va ser primer tinent
d’alcalde i Francesc Surribas Tor, segon. Així, s’inicia el
mandat de Joan Solanich que durarà menys del previst i
acabarà, com veurem, el dia 14 de maig de 1932. Observem, ara, com va ser Torelló durant els primers mesos de
l’experiència republicana.
En català, si us plau
Avui la plaça Vella és un enclavament molt important
del poble. Sense mercat, però amb bars i amb la biblioteca, representa un punt de trobada per a molta
gent. El 1931, també ho era. Però es va dir, oficialment i
fins el 22 d’abril de 1931, Plaza de la Constitución. Aquell
dia, l’ajuntament va obrir un expedient per canviar-li el
nom pel de plaça de la República. Una comissió formada per Agustí Vergés, Jaume Bosser i Francesc Surribas
va començar a treballar en la retolació dels carrers en
català i els canvis de nom aconsellables. El 27 de maig
es presentava el dictamen de la comissió. Finalment, la
plaça de la República va ser la que anteriorment havia
set la plaça de la Pilota, i que actualment és la plaça
de la Vila. El nom de Plaza de la Constitución va ser
finalment substituït pel de plaça d’en Francesc Macià.
El carrer Sant Fortià, actualment carrer de la Cooperativa, va passar a ser el carrer del 14 d’abril; un tros de
la ronda Pujol, ara ronda de les Pollancredes, va passar
a ser el passeig d’en Manuel Colomer, torellonenc pioner de l’aviació, i el carreró entre el carrer Sant Feliu i
la plaça Vella va passar a dir-se Baixada a la Plaça. Els
canvis són molt significatius. Els noms de les places i
els carrers són una cara visible dels governs que hi ha
al darrere, la traducció física d’una ideologia, i llavors,
i ara, el nom d’un carrer és un assumpte que aixeca
polèmiques. Alguns veïns van demanar que no es canviessin els noms del carrer Sant Fortià i la ronda Pujol,
d’altres van proposar altres noms.
En relació amb la retolació, tot i que d’una altra mena, l’acta
del 6 de maig de 1931, fa referència a la polèmica relacionada amb unes plaques antiblasfemes que hi havia en algunes cases, i sobre si calia treure-les o podien deixar-les.
“M) El Sr.Valls exposá la necessitat de treure els retols de
majolica que recomanen parlar be, per quan, diu, ha rebut moltes
reclamacions per que encara es tol·leren, doncs, aquests rètols ens
delaten que som uns renegaires devant els forasters; el Sr.Vergés
digué que el parlar bé era una cosa de bon gust, no de dretes ni
d’esquerres; el Sr.Corrius es declará contrari dels rètols de que
es tracta i d’autoritzar la col·locació de nous, digué, però, que

21
respectaria els existents, perqué de treure’ls s’ofendria a molta
gent. El Sr.Vergés s’adherí a les manifestacions fetes pel Sr.Corrius.
Parlaren altres Regidors tals com el Sr.Puig, i el Sr.Surribas, no havent
arribat a concretar cap acord.”

Aquests rètols tenen a veure amb la Lliga del Bon Mot,
una associació catalana per combatre la blasfèmia
que va estar activa entre 1908 i 1963. A Torelló, hi
havia membres d’aquesta lliga, que va tenir molta
importància al poble. Als rètols s’hi podien llegir lemes
com Alabat sia Déu. Per vostra dignitat i respecte als
altres, parleu bé o No renegueu. A Torelló fins i tot es
cantava una cançó de la Lliga del Bon Mot:
Torelló ha arribat l’hora de fer guerra al mal parlar.
Via fora, via fora a la blasfèmia i el mal parlar.
Catalunya està que plora de tants fills degenerats.
Com veu en la tempesta s’alci el nostre crit,
clamor de protesta contra el vici infernal i maleït.
Oh Déu, defenseu la terra que fills renegaires té,
Germans, declarem-li guerra al món blasfem i groller.
Torelló ha arribat l’hora de fer guerra al mal parlar.
Via fora, via fora a la blasfèmia i el mal parlar.

Tornem, però, a la preocupació per l’estat del català,
una preocupació totalment vigent avui que ja existia a
Torelló el 1931. Durant els primers mesos de la Segona
República, es va donar un impuls a l’ús públic del
català per diverses vies, com el canvi en la retolació
que acabem de veure. El 26 de setembre, La Veu del
Ter felicitava l’empresari del teatre Cirvianum per
“la lloable i patriòtica iniciativa” d’haver començat
a projectar pel·lícules subtitulades en català,
“començant en les dues sessions de demà per la
pel·lícula El setè cel”. El 29 de juliol, l’ajuntament va
acordar comprar un diccionari Pal·las català per
al servei de la Secretaria, i mesos més tard, van
organitzar un curset de Gramàtica Catalana. El 16 de
desembre es va decidir que el curset es faria en setze
lliçons i que aniria a càrrec de Raimond Götze, un
alemany que no feia gaire que vivia a Torelló però que,
sense problemes, podia ensenyar català als catalans,
a més d’alemany, llatí i grec. El curset va fer efecte: al
cap de no massa temps, totes les empreses de Torelló
escrivien en un català perfectament normatiu.
Aquell juliol, l’ajuntament va dirigir-se a la Direcció de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvi. L’entitat tenia previst obrir una biblioteca a Torelló, i des
de l’ajuntament es demanava que s’accelerés el procés. El 9 d’abril de 1932, La Veu del Ter anunciava que
les obres ja havien començat. La inauguració es farà el
1933 i hi assistirem més endavant.

L’estatut de Núria,
a Torelló
Si, com hem vist, hi havia interès i preocupació pel ca-

talà, també n’hi havia per l’aprovació de l’Estatut català.
El 28 d’abril de 1931 el Consell de Ministres va aprovar
un decret que va establir la composició provisional de
la Generalitat i una Diputació Provisional de la Generalitat. La diputació va ser l’encarregada de presentar
l’Estatut i organitzar-ne el plebiscit. El 20 de juny de
1931, a Núria, es va acabar de redactar l’avantprojecte
d’Estatut, que definia Catalunya com un estat dins la
República Espanyola i incloïa la possibilitat d’una futura
autodeterminació. L’avantprojecte donava a la Generalitat les competències en educació i sanitat i preveia
la creació d’un tribunal de justícia català. El 26 de juliol,
l’Estatut va ser aprovat de forma gairebé unànime pels
ajuntaments catalans i en el referèndum que es va fer
el 2 d’agost, amb una participació del 75%, va tenir el
suport d’un aclaparador 99%. A això, cal sumar-hi les
signatures de 400.000 dones, que llavors no podien
votar però que van voler manifestar el seu suport a
l’Estatut. Però els parlamentaris a les Corts espanyoles
van considerar el projecte “excessivament pretensiós”
i van retallar-lo considerablement
A Torelló, el 21 de juliol, en una sessió extraordinària de
l’ajuntament, es va aprovar el projecte d’Estatut, donant
resposta al plebiscit que havia convocat la Generalitat.
El dia següent, a més, es va acordar fer propaganda per
tal que no hi hagués abstencions en el referèndum del
dia 2 d’agost. Aquell mateix dia, l’acta del ple recull les
protestes per les manifestacions contràries a l’Estatut
que havia fet Miguel de Unamuno. La Veu del Ter, per la
seva banda, va publicar diferents articles amb relació a
l’Estatut. Optimistes, el 10 d’octubre, titulaven l’editorial
“La fi d’una ignomínia” i afirmaven que “estem en vigílies de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya”. El 28 de
novembre, el títol de l’editorial, “Precipitació?”, revelava
menys certeses. S’hi posava en dubte si era oportuna o
no una campanya que es feia des d’Estat Català, partit
fundat per Macià el 1922, a favor de la independència
de Catalunya. De mica en mica, i a mida que el procés
d’aprovació s’alentia, la publicació local es mostrava
més i més crítica. El 13 de febrer de 1932 l’editorial es
titulava El miratge polític de Catalunya, i es comparava
el procés amb el suplici de Tàntal, personatge mitològic condemnat a patir set i gana tota l’eternitat. Finalment, l’Estatut es va aprovar a les Corts, tot i que
considerablement modificat, el 9 de setembre de 1932.
De la Germandat de Sant Feliu a L’Aurora Obrera
El teixit associatiu de Torelló durant la Segona República és realment notable. Durant aquests primers mesos,
trobem entitats molt diferents, amb un total de tretze.
Són La Constància, l’Escola Dominical, L’Aurora Obrera,
el Centre Tradicionalista La Fidelitat, l’Orfeó Cirvianum,
el Círcol Recreatiu La Unió, la Societat Choral Unió Jovenil, la Germandat de Sant Feliu, la Cooperativa Casa
del Poble, Joventut Republicana, la Germandat de Sant
Isidre, el Centre Català d’Esquerra Republicana i el
Grup Fejocista de Torelló. Una llista que demostra, de

nou, una vida social, cultural i política molt activa.
- L’Aurora Obrera. Al número 12 de la plaça Nova, hi havia el local de L’Aurora Obrera, una societat que reunia,
principalment, els anarquistes, que va prendre el protagonisme a partir del juliol de 1936. A L’Aurora, i segons el
que recull La Veu del Ter, s’hi van fer nombrosos mítings
i activitats de tota mena. El local va acollir una escola
racionalista dirigida per Raimond Götze, explica l’edició
del 26 de setembre de 1931, i el 10 d’octubre, el mateix
Götze hi feia una conferència sobre la superioritat de
la justícia humana per damunt de les arbitrarietats. El
9 d’abril de 1932, Ángel Pestaña, una de les figures més
rellevants de l’anarcosindicalisme espanyol, va fer-hi
una conferència que, prèviament, havia estat prohibida
al Cirvianum.
- Grup Fejocista de Torelló. En l’extrem oposat, el 23
de gener de 1932, La Veu del Ter es feia ressò de l’”Acte inaugural del primer Grup Fejocista de Torelló”. Els
fejocistes eren els membres de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya i molts van ser víctimes dels assassinats massius del setembre de 1936, a mans del
Comitè Revolucionari Antifeixista.
Conflictes entre carreters i enterraments civils
Algunes coses sembla que no canvien mai. La preocupació per la gestió del trànsit al municipi ja ve del 1931.
El 22 d’abril, el regidor Joan Corrius indicava la necessitat de senyalar una direcció de circulació pel carrer del
Pont “a fi d’evitar conflictes entre els carreters”. Aquell
mateix dia, un altre regidor, Josep Bofill, va proposar
prohibir “la marxa desmesurada dels autos”. L’alcalde
va atendre la demanada i va respondre que faria posar
rètols a les entrades, indicant la prohibició de córrer “a
més de 15 kilometres”. No està clar que la mesura funcionés, perquè en l’acta del 15 de juliol, hi consta que
un altre regidor, Pere Franquesa, va demanar si aquestes prohibicions de velocitat s’estaven fent complir.
El 2 d’abril de 1931 tenia lloc “per primera vegada dintre
el règim republicà un enterrament civil”, explica La Veu
del Ter. L’enterrament devia crear grans expectatives,
perquè “a dit acte hi assistí una nombrosa comitiva
d’amics particulars i polítics del finat, essent presenciat el seu pas per la via publica per una gran gentada”.
Avui, és habitual veure cartells que prohibeixen jugar
a pilota en algunes places o jardins. El 13 de maig de
1931, l’ajuntament va prendre l’acord de prohibir jugar a
pilota dins la plaça Nova.
Pel que fa a la regulació del comerç, crida l’atenció
una situació recollida en l’acta del ple del 13 de juliol de 1932. Un comerciant lleter demanava “que se li
comptin sempre 4 vaques en lloc de les que tingui,
per tal de no haver de presentar altes i baixes contínuament”. Tenint en compte la lentitud habitual en els
processos burocràtics, no és difícil simpatitzar amb el
comerciant. Però, lògicament, l’ajuntament va acordar
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“desestimar-l’hi, perquè això es prestaria a abusos, i és
més just i equitatiu pagar per les que realment trobi el
Sr. Veterinari al fer la inspecció”.

Les processons de
1932. El conflicte
religiós
El pes públic de l’Església va ser un conflicte des dels
inicis de l’etapa republicana. Ja el 3 de juny de 1931,
l’ajuntament acorda deixar d’assistir corporativament
a qualsevol mena de funció religiosa. La processó del
Corpus d’aquell any, explica La Veu del Ter, no es va
fer pel carrer, sinó dins l’església. I la mateixa publicació recull l’acord que es va adoptar el 17 de juny de
comprovar si hi havia alguna intenció antirepublicana
en el fet que una mestra de pàrvuls hagués portat els
alumnes d’excursió a la font Santa justament el dia de
l’octava de Corpus.
De mica en mica, la tensió va anar escalant, i la primavera de l’any 1932 va estar farcida de conflictes.
Arribem al dissabte 26 de març, dissabte de Setmana Santa. Aquell dia, l’ajuntament va celebrar una reunió extraordinària en què es van tractar els temes
següents: el rector hauria demanat permís per celebrar les processons de Diumenge de Rams, el 20 de
març, Dijous Sant, el 24 de març, i Viàtic General. Rebuda la demanda, l’ajuntament, va consultar-ho amb
el governador i va acceptar-la. Aquesta decisió no va
agradar gens a 160 homes i sis dones, “en nom de un
gran número”, que dimecres 23 de març, dia en què
se celebrava una reunió ordinària de l’ajuntament, van
presentar dues instàncies, per separat, on protestaven
pel fet que es deixés celebrar la processó del dia següent. Perquè, segons el que es pot llegir en les instàncies, “mes que manifestació civico-religiosa es, una
provocacio als sentiments generals de tots els ciutadans que abaix es firman”. Acaba la sessió de l’ajuntament, a 2/4 de 9 del vespre, el públic que hi havia,
format bàsicament per les persones que havien signat
les instàncies, va esbroncar els regidors i l’alcalde “amb
els insults més grollers i més abjectes”, segons recull,
també, l’acta del dia 26. Davant d’això, els membres del
consistori van decidir dimitir.
I així, amb la imminent dimissió de tot el consistori,
arribem al dia 25, Divendres Sant. Un gran conjunt de
“societats, culturals, recreatives i econòmiques”, van
entregar, públicament, a l’ajuntament un document
“de protesta i desgreuge” en què condemnaven els
fets de dimecres i expressaven el seu suport a l’ajuntament. “Els sota signants, (...), protesten enèrgicament
davant vostre, de l’atropell inqualificable de que foreu
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víctimes, en la sessió del dia 23 del corrent i que motivà la suspensió de la processó, tan tradicional del
nostre poble, ferint els sentiments d’un gran nombre
de convilatans”. El portaveu d’aquest ampli grup va ser
“el Sr. Gutiérrez”, segons explica La Veu del Ter, i afegeixen que “Reconfortat l’Ajuntament amb aquella demostració de pur civisme desistí de cursar la dimissió
que en principi fou acordada”. A més, l’ajuntament va
prendre l’acord “A proposta del Sr. Alcalde publicar una
detallada exposició dels esdeveniments de la setmana
incloent-hi les instàncies amb les signatures que promogueren l’aldarull”. I d’aquesta manera, el problema
es donava per tancat.
Però no! Al cap de pocs dies, el 3 d’abril, explica La Veu
del Ter que estava anunciada “la solemne i tradicional
processó del Combregar general dels malalts”, però
que va ser suspesa per ordre del governador i sense tenir en compte el criteri de l’ajuntament. Davant
d’això, els regidors i l’alcalde van tornar a decidir que
dimitirien i, aquest cop sí, ho van fer presentant un document al governador civil el dia 2 d’abril. En aquest
document s’hi deia que
desde bastante tiempo se viene observando en la localidad la
actuación de elementos intolerantes, que se oponen sistemáticamente
a todo lo que les es contrario a sus opiniones, procurando hacer que se
suspenda todo acto de los elementos contrapuestos.

i afegien que “de continuar en esta forma, la libertad
será una limosna que concederá a su antojo el grupo de
intolerantes que en cada población existe”. “Este Ayuntamiento no puede continuar en esta forma, rigiendo los
destinos de la población. Sin autoridad no hay orden y
sin orden viene como consecuencia la anarquia”, afirmaven els membres de l’ajuntament, sense saber que,
efectivament i al cap de quatre anys, arribaria al poble
amb contundència no l’anarquia sinó l’anarquisme.
La Veu del Ter se’n va fer ressò i en l’article que es va fer
explicant l’assumpte, va posar-se al costat de l’ajuntament:
Entenem que l’autoritat legalment i popularment constituïda, quan
es troba constantment intervinguda i obstaculitzada per qualque
grup o grupet que li dongui la republicana gana de posar-se en
front seu, actua mancada de la plenitud de les seves prerrogatives.

De nou, el primer ajuntament de la Segona República
ha decidit dimitir i aquesta vegada, ha fet efectiva la
seva decisió. Però el 23 d’abril, la mateixa publicació
explica que el Govern Civil, senzillament, no va admetre
aquesta dimissió:
Un telefonema del Govern Civil recordant als nostres edils la
condició indeclinable de llurs càrrecs, i una visita de les tres vares
al Sr.Governador, qui més fresquet que una rosada i molt destre
en capejar temporals, els obsequià amb quatre muxaines; després
amb uns quants passes de mà esquerra i un avís directe de mà
dreta, foren vençudes les últimes resistències.

Amb aquesta nova no-dimissió de l’ajuntament
quedava tancat, altra vegada, el conflicte.
Però recordem l’acord pres per l’ajuntament el dia
26, l’acord de publicar una exposició dels fets de

Setmana Santa. Aquest acord va ser motiu d’encara
un altre conflicte, perquè no va agradar al Centre
Català d’Esquerres de Torelló, que el 2 d’abril,
dissabte següent, va presentar una protesta. De fet,
i segons recull La Veu del Ter, qui protestava no era
només el Centre Català d’Esquerres de Torelló, sinó
la representació comarcal d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Desautoritzaven públicament “tota
l’actuació dels senyors que en nom de l’Esquerra
assistiren a la reunió del divendres (...) i que finalment
signarem el document de protesta i desgreuge que
han reproduït la majoria dels periòdics comarcans”.
Per tant, el conflicte ha passat a un altre nivell i la crisi
és, ara, a l’interior d’Esquerra Republicana. Recordem,
també, que qui va parlar davant l’ajuntament va ser “el
Sr. Gutiérrez”. Es tracta de Joaquim Gutiérrez Dardalló,
un personatge polític molt important en l’àmbit
local i nacional. Gutiérrez Dardalló era de Barcelona
i va arribar a Torelló als anys 20. Es va dedicar
professionalment a la música, fent de professor i de
pianista al cinema mut del Cirvianum. En el terreny
polític, va militar a Esquerra Republicana de Catalunya
i va arribar a ocupar el càrrec de secretari del
conseller de Governació. L’any 1939 va marxar cap a
França i va morir a l’exili.
I, per tancar aquest conflictiu capítol, l’última cua de
l’assumpte va ser, ara sí, la dimissió de l’alcalde Joan
Solanich, presentada poc abans del dissabte 14 de
maig, quan l’ajuntament va fer una reunió extraordinària per tractar el seu cas. Solanich va dimitir no només
com a alcalde sinó també com a regidor, i només se li
va acceptar la dimissió del primer càrrec. Tot i així, ja no
va assistir a cap reunió més. Solanich al·legava que els
motius pels quals dimitia eren de salut, però sembla
que aquesta explicació no va satisfer els membres del
consistori. L’acta recull l’acord final:

El president Macià
visita Torelló. 5 de
juny de 1932
El 5 de juny de l’any 1932 Torelló estava nerviós. Els
preparatius havien començat feia dies i tothom estava
a punt. Les flors, les orquestres, les pancartes, tot estava llest. Havia arribat el dia en què el president Macià, president de Catalunya, avi dels catalans, visitava
el nostre poble.
“A l’entrada de la Vila, al començament del carrer de Mitja
Galta [carrer Nou], s’hi bastí un artístic arc de fullatge amb
la inscripció ‘Torelló al President de Catalunya’.

Francesc Macià visita Torelló el dia 5 de juny de 1932 i saluda la
multitud a la Mitja Galta del carrer Nou. Fons Arxiu Nacional de
Catalunya.

Informar desfavorablement la dimissió presentada per en Joan
Solanich Carbonell del càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament, per
considerar que no es causa suficient la que al·lega amb son escrit.
Acceptar la dimissió que el mateix ha presentat del càrrec d’Alcalde
per considerar que aquest li resultava ara massa pesant. Ha fet
constar el vot en contra d’aquest acord, el Sr.Surribas, per considerar
que deu ésser un altre el motiu, i no el de l’enfermetat que al·lega.

Així, es tancava aquest conflicte i es tancava el mandat del primer alcalde no provisional de la Segona República a Torelló. Per altra banda, i com apunta Jordi
Bosser, no es pot descartar que els enfrontaments
que es devien produir durant aquests dies tinguessin
alguna relació amb l’assassinat de Joan Solanich, el 4
de setembre de 1936, que podria haver estat ordenat
des del Comitè Revolucionari Antifeixista, tot i que no
hi ha cap prova documental que ho confirmi. Després
de la dimissió de Joan Solanich, el 14 de maig de 1932,
Francesc Surribas, que ja formava part del consistori,
va agafar la vara per ser el nou alcalde de Torelló. I el
seu mandat arrencava amb un gran esdeveniment.

Arribada de F. Macià. Mitja Galta del carrer Nou, a l’alçada de
Can Jaumira. La pancarta diu: ‘Demanem que a les escoles no
existeixin diferències socials’. Fons L’Abans Torelló. AMT.

Ja des d’aquest lloc el venerable hoste fou objecte de
les demostracions d’entusiasme de la multitud”, explicava la crònica de La Veu del Ter de l’11 de juny. La
Publicitat, un diari d’àmbit nacional amb un caràcter
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marcadament republicà i catalanista, recull que “en arribar a Torelló, el senyor Macià i altres acompanyants
de l’Esquerra foren rebuts per la població amb aplaudiments i visques. La cridòria no cessà un sol moment.
Visca en Macià!, Visca l’Avi dels catalans!, Visca el
President de Catalunya!”. I La Veu del Ter continuava,
amb un estil grandiloqüent: “un estol de noies al·legoricament abillades s’agrupaven al redós de dos cartells
amb inscripcions al·lusives al respecte dels nostres
avis, i a l’escola única. Als acords d’una orquestra i entre aplaudiments i visques del poble arribà la comitiva
a la Casa de la Vila on tingué lloc la recepció oficial.
Abans, però, fou precís que el President sortís a la balcona obligat per les ovacions de la multitud que omplia
de banda a banda la Plaça de la República”. Mirador, un
setmanari també d’àmbit català de literatura, art i política, en feia broma en una breu amb el títol Per quedar bé amb tothom: “Hi hagueren visques a desdir per
al senyor Macià i n’hi hagueren, també, per al senyor
Companys. En un dels visques, un entusiasta volgué
englobar els dos noms, però establint, a la seva manera, una diguem-ne categoria. -Visca el senyor Macià,
cridà, i el senyor Companys i tot!”.
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Francesc Macià a la plaça de la Vila. Dia 5 de juny de 1932. Fons AMT.

Macià al descapotable amb què va visitar Torelló. Dia 5 de juny de
1932. Fons AMT.

Francesc Macià i altres autoritats al balcó de l’ajuntament.
La tercera començant per la dreta és Maria Dolors Bargalló,
propagandista. Dia 5 de juny de 1932. Fons AMT.

Macià saluda la multitud a la plaça de la Vila. Dia 5 de juny de 1932.
Fons Arxiu Nacional de Catalunya.

Grup de noies guarnides amb la senyera amb motiu de la visita de Macià. El professor Raimond Götze és al centre. Fons L’Abans Torelló. AMT.

El president Macià va arribar a Torelló dalt d’un descapotable, i acompanyat d’un seguici de personalitats
en l’àmbit polític. La llista d’autoritats comprenia noms
com Lluís Companys, cap de la minoria parlamentària
a Madrid; Josep Riera i Puntí, diputat a les Corts Constituents; Joan Alavedra, secretari polític del President;

Joan Tauler, secretari general d’Esquerra; Joan Tomàs,
cap de premsa de la Generalitat; Antoni Rubí, majordom; Pere Badosa, president de l’entitat Pàtria Nova;
Josep Trabal, també diputat de la Generalitat o Maria
Dolors Bargalló, propagandista.

Macià fa un petó a una nena torellonenca. Dia 5 de juny de 1932.
Fons Arxiu Nacional de Catalunya.

Des de la balconada de l’ajuntament, l’alcalde Surribas
va fer un breu parlament, que recull també La Veu del
Ter: “la Vila de Torelló que ha estat sempre un dels pobles que més s’han distingit, ja en temps remots, pel
seu grau de catalanitat, té en molta estima la vostra visita oficial com a Cap de la nostra Catalunya renaixent,
i fa vots perquè aquesta Catalunya tan trepitjada que
vibra avui en veure propera la seva deslliurança, sàpiga
regir-se i desenvolupar-se com li correspon, fora de la
tutela centralista”. Després, el president Macià “glossà
la fe patriòtica del poble de Torelló recomanant visqui
en santa unió espiritual com a únic mitjà per a conquerir el triomf ja proper dels nostres ideals”. Segons
recull La Humanitat, un diari fundat el 9 de novembre
de 1931 i dirigit inicialment per Lluís Companys, Macià
va dir: “No he vingut ací a encomanar-vos la meva fe
en els destins de Catalunya, puix que aquesta fe la teniu també vosaltres. Jo he vingut perquè es manifestés
aquesta unanimitat amb què en aquests instants us
mostreu”. La Vanguardia explicava que “El Presidente
de la Generalidad se expresó seguidamente contra
todo lo que representa opresión; hizo la defensa del
servicio militar voluntario; exaltó el espíritu de sacrificio, que debería anidar en el corazón de todos los
catalanes; entonó un canto en honor de la libertad
de Cataluña y acabó saludando, particularmente, a la
mujer catalana”. Tot seguit, i mentre l’orquestra tocava
sardanes, es va fer la recepció d’autoritats a la sala capitular i després “seguí un bell parlament de recepció
oficial del regidor Sr. Vergés en nom de l’Ajuntament i
de regraciament a tots els convilatans i forans que han
dignificat la nostra Vila al venir a oferir al President de
Catalunya el testimoni de llur patriotisme i de llur respecte”. I d’aquesta manera, entre aplaudiments i regals,
es va tancar l’acte oficial de la primera visita a Torelló
del president de la Generalitat de Catalunya.
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trega de dos pichones dentro de un cesto con la bandera catalana. El niño José Febrer le entregó un ramo”.
Amplia la informació, tot i no haver-hi set, La Veu del
Ter: “Com a notes tendres de la diada, hem de consignar l’ofrena al Sr. Macià de dos colomins dintre un
cistell amb llaçada catalana, de la nena Mercè Pinyol, i
un ram de flors del nen Josep Febrer”.

Dinar a cal Feiner amb motiu de la visita de Macià. Dia 5 de juny de
1932. Fons L’Abans. AMT.

“El banquet ofert al senyor Macià i als seus acompanyants, va reunir en una de les vastes sales de l’antiga
fàbrica de cal Feiné, uns dos cents començals”, explica
La Humanitat. “Abans de dinar, el senyor Macià, va visitar dues velletes impossibilitades a casa seva. Aquest
acte va ésser una de les notes més sentimentals de la
jornada”, afegeix. La Veu del Ter apunta que les “velletes impossibilitades” eren Dolors Vilamanyà i Lluïsa
Benet. Segons recull L’Abans, un recull de fotografies
històriques de Torelló editat per l’historiadorSanti Molera), s’explica que el president va preguntar on vivien
dues senyores que estaven malaltes. Algú devia respondre que vivien al carrer Ges d’Avall. Llavors, Macià es va aixecar, es va posar el barret i va sortir de
la sala. Li van preguntar si volia que l’acompanyessin.
Va respondre que no calia, que coneixia perfectament
Torelló. De què coneixia, el president Macià, tant el poble com algunes pescallunes? Durant la seva etapa de
militar, al cos d’Enginyers de l’exèrcit espanyol, Macià
havia residit durant una temporada a l’emplaçament
militar de Conanglell.

Macià parla al míting d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’antic teatre Cirvianum. Dia 5 de juny de 1932. Fons Arxiu Nacional de Catalunya.

res paraules, ‘Jo vull amor; jo no vull odis ni rencors’
foren aplaudides xardorosament, i amb una abraçada
del nostre amic En Josep Cotrina, en nom del poble de
Torelló, i entre ovacions i visques, acabà l’acte a quarts
de tres de la tarda”.
Cap a les tres del migdia del 5 de juny, “en una de les
quadres de la fàbrica de cal Feiner”, explicava La Veu
del Ter, es va celebrar un àpat amb el centre d’Esquerra
de Torelló i el president Macià i els seus acompanyants.
“I acaba aquí la nostra informació objectiva de la festa
del diumenge. La premsa de Torelló no estava convidada per a aquest acte”, afegeixen. Així, el que va passar
durant aquell dinar era un misteri per als redactors locals. Però no per a nosaltres: els periodistes forans sí
que van ser convidats a l’àpat i ho van relatar a les seves cròniques. De fet, La Veu del Ter va servir-se’n per
completar la seva: “ens remetrem a la recenssió dels
reporters forans, els quals, degudament atesos per la
Comissió, pogueren portar a cap llur tasca informativa.
No som vanidosos. Reconeixem a tot hora, que al costat dels més autèntics reporters forans, nosaltres no
som més que uns humils manobres del periodisme”.
Dinar a cal Feiner amb motiu de la visita de
Macià. Dia 5 de juny de 1932. Fons L’Abans. AMT.

Però la jornada no s’acabava aquí. “Des d’aquest moment el Sr. Macià s’entregà de ple als seus afiliats polítics com a cabdill de l’Esquerra R. de C.”, i la comitiva
es va traslladar al teatre Cirvianum, on es va fer un míting d’afirmació”, explica La Veu del Ter. El míting va ser
la part de la jornada que més tinta va fer vessar en la
premsa catalana de l’època. També segons la crònica
de La Humanitat, la senyoreta Bargalló va ser l’encarregada d’encetar els discursos “i assenyalà la vergonya
que representaria el fet que amb el vot de les dones
catalanes, tornessin el dia de demà els faritzeus que
foren residenciats pel poble el dia 14 d’abril de 1931”.
Van parlar, també, els senyors Tauler, Trabal i Riera i
Puntí, que va fer un “elogi de la catalanitat de Torelló,
vila on tots els rètols són redactats en català”. El senyor Companys va parlar de la qüestió dels rabassaires
i de l’Estatut i finalment, el president Macià “exposà els
seus ideals d’igualtat davant la llei, davant la cultura i
davant tots els aspectes de la vida”. La Veu de Catalunya, fundada per Enric Prat de la Riba i portaveu de la
Lliga Regionalista, explicava en un article titulat Coses
de l’esquerra. El míting de Torelló que “el senyor Francesc Macià, en aquest cas evidentment cap de l’Esquerra Republicana de Catalunya i no pas President de
la Generalitat de Catalunya, anà a Torelló acompanyat,
entre altres, de Lluís Companys” i parlava dels assumptes que es van tractar en el míting. En la mateixa línia,
Catalunya Social, una publicació d’Acció Popular, partit catòlic i conservador, es va mostrar molt reticent a
la vinguda de Macià a Torelló. “El Sr. Francesc Macià,
cap de la Generalitat de Catalunya, és també cap de
l’Esquerra catalana. I enllaçant ambdues representacions, va per viles i pobles de Catalunya, fent-se rebre
per les autoritats, amb caràcter oficial, i a la vegada,
organitzant i assistint a mítings i reunions electoreres
d’Esquerra. Aprofita els diumenges així”. Finalment, La
Veu del Ter tancava així la crònica: “Les seves darre-

Gerard Serrat, en el monogràfic que va fer per la Festa Major de Torelló l’any 2019, Conanglell: Recuperació
històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a
Catalunya, estudia la possibilitat real de l’estada de
Macià a Conanglell. Serrat explica que Macià formava part del 4t Regiment de Sapadors Minadors i que
es pot afirmar que és molt segur que Macià visités el
quarter, ja que era capità de guarnició i, tot i estar destinat a Barcelona, la majoria de la tropa la tenia a Conanglell. Entre 1887 i 1905, Conanglell va ser un camp
de maniobres del 4t Regiment de Sapadors Minadors,
tot i que anteriorment havia set un parc i dipòsit d’artilleria i una devesa militar.
Tornem al banquet. Després del dinar, “a la hora del
champagne”, relata El Diluvio, un diari republicà i anticlerical, “brindaron los señores Valls, presidente del
Centro de Izquierda Republicana; Companys, Bargalló i
Maciá”. Llavors, “una Comisión de muchachas de Torelló cumplimentó el señor Maciá. Una de ellas le hizo en-

Havent dinat, el president Macià va visitar el centre
d’Esquerra Republicana de Torelló “on el nen Bonaventura Prat recità una poesia de salutació”. I després, el
president i la comitiva que l’acompanyava van marxar
cap a Roda de Ter, posant punt i final a una jornada
que va calar en la memòria popular i que encara avui
és recordada amb tendresa i emoció pels qui llavors
eren uns nens impressionats per la gentada i els cotxes
descapotables.

L’alcalde Francesc
Surribas.
Del 14 de maig de 1932 a l’1 de febrer de 1934
Com hem vist, el mandat de Francesc Surribas havia
començat amb un esdeveniment memorable: la visita
del president Macià el dia 5 de juny. Surribas va esgotar
el seu mandat, que es va acabar l’1 de febrer de 1934
amb motiu de les noves eleccions. Entremig, però, van
passar moltes altres coses i Torelló va rebre encara una
altra visita il·lustre l’abril de 1933.
Les escoles
El curs escolar havia començat en uns locals provisionals cedits per Joan Pujol Codinachs, conegut com
en Torreta petit, comerciant de torneria, de la família dels Pujol torners. El 27 de juliol de 1932, l’ajuntament demanava al Consell Provincial que accelerés
les gestions per desdoblar l’escola de pàrvuls existent.
Aquest mateix dia, es va pronunciar un vot de gràcies
a la mestressa de pàrvuls, la senyora Trinitat Falguera,
per l’esforç que havia fet, “que li ha produït un veritable
esgotament de les seves forces físiques”. Sembla que
les demandes per desdoblar l’escola van ser efectives,
perquè el 26 d’octubre arribava la notícia que la nova
escola de pàrvuls havia estat creada. Ara el problema
era un altre: encabir-la en els locals de què disposaven. Així, es va decidir, l’11 de novembre, dividir amb
un envà de fusta la classe de pàrvuls que ja hi havia.
Però l’objectiu prioritari, ja des de l’inici del mandat de
Joan Solanich, era construir unes noves escoles. I amb
aquest objectiu es va establir un contracte de compra
dels terrenys d’El Firal, el lloc on actualment hi ha el
Fortià Solà.
Però apareix un factor que fa desquadrar l’operació:
una Cooperativa Constructora de Cases Barates de-
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manava, amb insistència, que volia construir a El Firal,
una vintena de cases. Aportava arguments de pes contra la possibilitat de fer-hi les escoles: “aquell terreny
no seria un punt gaire a propòsit per Escoles, degut a
la humitat que s’hi respira causada per l’apropament
al riu Ges, que podria perjudicar les febles naturaleses
dels infants”. I no només això, sinó que amb la construcció de vint cases “es minvaria una mica el problema de l’atur forçós”. L’ajuntament va debatre molt el
tema i finalment, segons consta a l’acta de la reunió del
15 de març de 1933, van deixar córrer la compra.
Situació socioeconòmica: la Brigada dels Sense Feina
La Cooperativa de Construcció de Cases Barates argumentava que l’edificació d’una vintena de cases a El
Firal contribuiria a reduir l’atur forçós. I és que aquest
era un assumpte que realment preocupava en aquella
època. El 6 de juliol de 1932, l’ajuntament paga una factura “per llossar eines per la Brigada dels Sense Feina”.
Més endavant, l’1 de març de 1933 l’ajuntament acorda
adreçar-se a la Generalitat per demanar que engeguin
unes obres a les carreteres per remeiar la falta de feina
que hi ha a la comarca.
Les condicions laborals eren dures, per més que es reflecteix poc a la documentació que hi ha. Però existia
també la conflictivitat. La Veu del Ter, el 9 de setembre
de 1933 explicava en un article titulat Agressió que “El
passat dimarts a dos quarts de cinc de la tarda, l’obrer
Carles Alsina, ocupat en l’obra de reparació de la resclosa de Vilaseca, agredí amb un pic a l’encarregat Antoni
Pallàs Galobardes, ferint-lo greument”. Aquest fet trist,
però, no deixa de ser anecdòtic. Durant aquesta època
i en l’àmbit col·lectiu, el moviment obrer estava organitzat i el 9 de maig es va fer una vaga general “seguint les
ordres donades de la C.N.T., i gràcies a l’activitat desplegada pel Sindicat a ella adherit, l’atur fou complert en la
vila i colònies dels voltants”. Sembla que la vaga va ser
un èxit, i “al vespre, unes fulles de ‘La Victòria’, un pregó
de l’Alcalde per ordre governativa, i un del Sindicat per
ordre de la C.N.T. feren, que a l’endemà tothom es reintegrés al treball. No es lamentaren incidents”.
Què és La Victòria? En tenim constància per primera
vegada el 15 d’octubre de 1932, en un escrit a La Veu
del Ter: “Hem estat informats, que s’està organitzant,
un nou sindicat, adherit a “La Victòria”. Sembla que un
dels trets més importants de la nova entitat consisteix
en ésser genuïnament local”. La Victòria era un sindicat
groc, és a dir, un sindicat controlat per l’empresa o la
patronal. Actualment, els sindicats grocs estan prohibits. Els germans Pere i Joan Bassets van ser dos dels
impulsors del sindicat i formen part del grup de dinou
torellonencs assassinats el 4 de setembre de 1936.
Un ban de l’11 de desembre de 1933 parlava d’“Estat
d’alarma”. Però en aquest cas, el motiu no té res a veure amb una pandèmia. L’estat d’alarma del desembre
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de 1933 prohibia la formació i circulació de grups en els
carrers i places de la població i en els camins i carreteres del terme municipal, i, alhora, prohibia “la circulació
de persones per les vies fèrries”, tement, segurament,
un sabotatge al ferrocarril.
Fer política
Tota la informació, per escrit, que es conserva sobre el
moviment associatiu durant aquest període és la que
es troba recollida a La Veu del Ter. D’una banda, hi ha
notícies sobre entitats polítiques. El 15 d’octubre de
1932 es comenta la iniciativa de crear una delegació
local adherida a la Lliga Regionalista. Més endavant, el
10 de juny de 1933, es parla d’organitzar una delegació
d’Acció Catalana Republicana, i el 27 de gener de 1934
es renovava la Junta d’Esquerra Republicana a Torelló.
També es van renovar les juntes d’algunes de les associacions amb què comptava el poble: les d’El Coro,
de la Cooperativa Obrera La Fraternitat, de l’Orfeó Cirvianum i de l’Associació Municipal de Beneficència, el
1933; les del Círcol Recreatiu La Unió, del Centre Tradicionalista i Germandat de Sant Feliu i de la Germandat
de Sant Isidre, el 1934.

No hi valen excuses
El 27 de gener de 1934 La Veu del Ter publicava un balanç del primer mandat republicà a Torelló. En aquest,
es van dedicar tres apartats a l’impuls de l’ús públic
del català. El primer era la Catalanització dels rètols de
tots els carrers i places. El procés de canvi en les retolacions havia continuat i fins i tot s’havia intensificat.
El segon apartat era el Patronatge del curset de Gramàtica Catalana. La mateixa publicació havia editat un
fulletó amb lliçons de Gramàtica Catalana obra de Raimond Göetze, i el 19 de juliol de 1933, l’ajuntament va
acordar passar a estudi l’adquisició de 150 exemplars
d’aquest fulletó. L’últim apartat portava el títol de Subvenció a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. En paral·lel, el 7 de setembre de 1932, i a partir de
les propostes de diferents entitats locals, l’ajuntament
va acordar declarar l’11 de setembre festa municipal
i enviar una corona de flors al monument a Rafael de
Casanova a Barcelona.
La Veu del Ter es va mantenir sempre crítica amb relació a l’ús públic del català. El 30 de juliol de 1932 publicaven un article sota el títol Un emissari d’En Royo Vilanova a Torelló?. Antonio Royo Villanova va ser un polític
espanyol força contrari a les reivindicacions catalanistes. El motiu d’aquest article va ser que s’haguessin
editat programes de funcions del Cirvianum escrits en
castellà. El 24 de setembre de 1932 publicaven l’article
No hi valen excuses, en què l’autor manifestava la seva
alegria pel fet que gairebé totes les botigues tinguessin
els rètols en català, però criticava que l’ús del català
estigués poc estès en els impresos que gastaven la indústria i el comerç.

Acte de la delegació local de la Lliga Catalana. Al fons, un retrat de
Enric Prat de la Riba. Fons L’Abans. AMT

A més, per fer-nos una idea de com era la circulació
d’idees, només cal mirar les conferències i actes públics que esmenta la premsa local en aquest període. El 10 de setembre de 1932, Manuel Pons, del Bloc
Obrer i Camperol, feia una conferència qualificada com
a “comunista”, al local de la Unió Juvenil, encara una
altra entitat local. El mateix mes, el dia 29, Josep Bertrán de Quintana, que va formar part del grup fundador
d’Esquerra Republicana, va impartir la conferència La
influència de la religió en la Història de la humanitat al
local d’Esquerra de Torelló. Pocs dies després, es feia
un míting d’afirmació sindical al local de l’Aurora Obrera. Mesos després, el 29 de gener de 1933, Agustí Vergés feia una conferència “d’extensió cultural” per als
alumnes de les escoles complementàries i organitzada
pel Consell Local de Primera Ensenyança. El tema de la
conferència va ser l’Esperit sentimental de la poesia.

Festa Major de 1932. Placeta d’en Pujol, davant la rellotgeria Nofre,
al carrer del Pont 38. Fons L’Abans. AMT

Alegria! És festa major
Les festes majors porten tanta alegria com maldecaps
als qui les organitzen. És així ara i era així fa noranta
anys. El 1933 va ser l’any, dins el període republicà, en
què es va parlar més de la festa major. El 1931 l’agost
quedava massa a prop del canvi de règim i el 1932,
l’atenció estava massa centrada en el conflicte de les

processons. Però el 1933 res impedia preparar una festa major com cal, i el 15 de febrer, l’ajuntament tenia
constància de la proposta que feien tretze entitats de
traslladar la festa major de l’1 d’agost al primer dissabte d’agost, per tal que hi poguessin assistir els obrers
i gent de fora del poble. L’ajuntament va acceptar la
proposta i el canvi es va mantenir durant anys.
La documentació conservada, segons apunta Jordi Bosser a Torelló en temps de la Segona República,
traspua tensions importants entre l’ajuntament i els
organitzadors de la festa major i la de Rocaprevera.
L’acta de la reunió de l’ajuntament del 16 d’agost de
1933 parla de les incidències entre l’ajuntament i els
organitzadors, “fins en l’extrem d’haver d’intervenir per
tal de que complimentessin el programa anunciat per
ells i el contracte estipulat entre ells i l’orquestra”.

Equip del F. C. Torelló a principis dels anys trenta. Fons L’Abans. AMT.

Fotball i serenos
El 19 de juliol de 1933, l’ajuntament es trobava discutint
les peticions que havien fet els dos equips de futbol
que hi havia llavors a Torelló: el Fotball Club Torelló i el
Fotball Club Catalunya. El primer demanava que li proporcionessin un camp i el segon, una copa per jugarse-la amb un equip de fora. L’ajuntament va contestar
que “el Fotball Club Catalunya forma la Secció Esportiva d’una Societat religioso-social, la qual no té com a
objectiu primer l’esport”, i que el Fotball Club Catalunya sí que tenia un camp, a Malianta, perquè el rector
de la parròquia el tenia arrendat. Així, es va concloure
que “el fet d’haver regalat un trofeu al Fotball Club Torelló no justifica el que hagi de pagar-ne un altre als altres grups futbolístics, tota vegada que el primer porta
el nom de Torelló i els altres no”. També es va acordar
que l’ajuntament faria gestions per trobar un propietari
que llogués un camp al Fotball Club Torelló però sense
posar-hi diners, i que, si no el trobaven, intentarien que
el rector deixés jugar el Fotball Club Torelló en el camp
que tenia arrendat. En aquests anys, el Torelló va estar
a punt de guanyar el Campionat de Catalunya i van fer
un camp, també a Malianta, que va arribar als anys 60.

Les aigües del ges.
Papus i bruixes
Segur que tots tenim present una pintada al mur del canal
del Ges, més o menys a l’alçada del mercat municipal, que
es mira el riu i diu amb lletres grosses i cada cop més despintades: “Ges, quin trist final”. Però el final del Ges hagués
pogut ser molt més trist i molt més prematur. L’estiu del
1932 es va començar a parlar d’un projecte endegat per
l’Ajuntament de Vic: un projecte de captació de les aigües
del Ges a Forat Micó per derivar-les cap a Vic. L’assumpte va aixecar un enrenou admirable i va mobilitzar tota la
Vall del Ges. La documentació que hi ha en relació amb
aquest afer, des de retalls de premsa fins a actes municipals, permetrien dedicar-hi un monogràfic sencer.
Pel juliol de 1932, la Junta Municipal de Sanitat de Torelló
va informar l’ajuntament que la captació podria fer que
s’eixugués el riu, provocant la putrefacció de les aigües,
fet que posaria en perill la sanitat pública. Així, l’ajuntament va prendre l’acord d’oposar-s’hi i d’unir forces amb
els altres ajuntaments de la vall.
Arribada la tardor, la tensió va anar escalant i La Veu del
Ter, el 24 de setembre, va publicar un article amb títol
L’abastiment d’aigües a Vic, on afirmava que “el projecte
Ges, representa, ben segur, i a la pràctica, la desaparició
dels salts (...) i l’aparició d’aquella sentor amb que ens sol
obsequiar el Ges a l’estiu quan sedeja...”. El que ara anomenaríem la societat civil torellonenca es va mobilitzar i
es van reunir els propietaris o representants de diverses
indústries, “tots ells afectats pel projecte referit, a l’objecte de formular l’oportú recurs de protesta contra un
acord que de portar-se a la pràctica tant lesionaria els

interessos de la nostra vall i la salubritat de la nostra vila”.
D’aquesta reunió en va sorgir una instància demanant fer
una reclamació contra el projecte que es va presentar a
l’ajuntament amb el suport d’una xifra elevada de signatures. Del total de 55 firmes recollides, nou eren d’entitats
molt diferents, des del Centre Tradicionalista La Fidelitat
fins a l’Aurora Obrera; nou més eren d’empresaris industrials; també va signar l’inspector municipal de Sanitat i
36 particulars, entre els quals el rector de la parròquia, els
mestres i mestresses de les escoles i un notari.

fet l’Ajuntament de Vic es basaven en càlculs poc exactes: “els autors del projecte de referència s’han equivocat
d’una manera tan majúscula en els aforaments”, es deia en
l’acta del 19 de juliol. Per les actes posteriors, sembla que
el resultat de la visita devia ser satisfactori, perquè la posició de l’Ajuntament de Torelló va tornar-se més flexible. I
després d’això, l’assumpte sembla estancar-se i no tindrà
més continuïtat durant el període republicà. La fermesa de
la Vall del Ges protegint el seu riu va impedir que se’n fes
una captació irresponsable i inconscient.

Davant la forta oposició que va trobar a la vall, l’Ajuntament de Vic va arrencar gestions per intentar arribar a un
acord i el gener de 1933 es va fer una reunió que, segons
relata La Veu del Ter, devia ser força llarga. Sembla que
cada part es va mantenir molt ferma en la seva posició i
que els representants de l’ajuntament vigatà van acabar
dient algunes “inconveniències”. Així ho explica l’article
Les aigües del Ges. Papus i bruixes, publicat a la premsa
local juntament amb un text escrit per l’alcalde de Torelló,
Francesc Surribas, detallant les expressions que s’havien
dit i dirigit, també, a la Comissió d’aigües de Vic “que vinguéreu a Torelló en pla de conquesta, com si fóssim una
colònia vigatana”. Resulta que el senyor Mirabet, assessor tècnic del projecte “ens embestí de bones a primeres
dient-nos: si verament nosaltres (els torellonencs) estàvem sota la maquiavèlica influència de papus i bruixes.
– Bonica manera de presentar-se a casa d’altri”, escrivia
Francesc Surribas. I en l’article de La Veu del Ter, s’afegia
“podem dir als Srs. de la Comissió que verament Torelló
creu en papus i bruixes. Torelló mira amb horror el papus
de la violència i la bruixa de la discòrdia”.

Festa d’homenatge
a la vellesa. Una
celebració amb cua

Però, a banda de les picabaralles dialèctiques, els ajuntaments de Torelló i Sant Pere ja s’havien posat d’acord per
contractar a uns advocats un escrit d’oposició al projecte.
El febrer de 1933 l’Ajuntament de Torelló nomenava una
comissió per visitar les autoritats competents a Barcelona
i pel març l’ajuntament es reunia a Forat Micó amb l’enginyer de la Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental. També pel
març, una comissió conjunta de Torelló i Sant Vicenç es
va desplaçar a Barcelona per trobar-se amb el governador
civil i els consellers de Sanitat i de Treball de la Generalitat.
Mentrestant, la societat civil s’impacientava, i el 8 d’abril,
La Veu del Ter publicava Conclusions que presenten totes
les societats de Torelló al Consell Municipal d’aquesta Vila,
un text en què es demanava al consistori que es mantingués en una línia dura respecte del tema i que dimitissin si
la captació arribava a fer-se efectiva. L’ajuntament es va
manifestar decidit a donar suport al poble i el 20 d’abril
una delegació va participar en una reunió a la Generalitat.
Per la seva banda, des de Vic, es va intentar una solució
de concòrdia, que finalment no es va realitzar. Per l’agost
es va fer encara una altra reunió a la Generalitat, aquesta
vegada presidida per Francesc Macià i també per l’agost
es va rebre la notícia de la visita d’un enginyer de la Generalitat, perquè sembla ser que les propostes que havia

“De bon matí del dilluns de Pasqua ja presentaven un
aspecte animadíssim els carrers de la nostra Vila”, assegurava La Veu del Ter, el 29 d’abril de 1933. El dilluns anterior s’havia celebrat a Torelló la dinovena edició de la
Festa d’Homenatge a la Vellesa que havia coincidit amb
la inauguració de la biblioteca de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d’Estalvis. “Els balcons de la majoria
de les cases anaven apareixent endomassats i de tots
els voltants arribaven forasters delerosos de presenciar
tots els actes del matí”. Ja a les deu del matí, alguns cotxes particulars “varen començar la recollida de vellets”
que van anar prenent seient a la plaça de la República. I mentrestant, es va organitzar una comitiva, “amb
els Gegants i nanos”, el cor de la Unió Juvenil, l’Orfeó
Cirvianum, representants de la Caixa de Pensions i de
les Societats de Torelló, el Patronat Local dels Homenatges i l’ajuntament. La comitiva es va dirigir a l’estació
ràpidament, “que el tren arribava molt puntual”. “Degut
segurament al plantejament d’una vaga a Barcelona no
varen arribar les primeres autoritats de Catalunya”, explicava el mateix article, però van assistir-hi el senyor
Francesc Moragas, director general de la Caixa de Pensions, alguns consellers de la Generalitat, i la secretària
i la vicesecretària de l’Institut de la Dona que Treballa,
entre d’altres personalitats. També va arribar una secció
de l’Orfeó de Cegues de Santa Llúcia.

Homenatge a la Vellesa. Cantada de l’Orfeó de Cegues de Santa
Llúcia i de l’orfeó Cirvianum davant de l’ajuntament. 17 d’abril de
1933. Fons L’Abans. AMT.

Homenatge a la Vellesa. Estendards dels
orfeons. Teatre Centre i la Lliça.

Un altre assumpte que va ocupar molt temps en les
reunions de l’ajuntament va ser el cant dels vigilants
nocturns. El 7 de desembre de 1932 es va plantejar
la modificació d’aquest cant i el tema va passar a la
Comissió de Governació. El 8 de febrer de 1933 es va
proposar que el cant dels vigilants nocturns fos substituït per uns cops de xuixo, un bastó acabat en punta,
a terra, “degudament capsat el mànec del xuxo amb
una virolla de ferro”. El 5 de juliol de 1933 “els Srs. Valls
i Toneu fan constar el seu vot per suprimir el cant dels
vigilants nocturns per si s’acorda en la sessió pròxima,
i s’escau d’ésser fora”. Finalment, el 12 de juliol es va
adoptar l’acord de substitució. Però, quin problema hi
havia amb aquell cant? Tan insuportable era? Explica
Jordi Bosser que el cant no era gaire complicat: “Alabat
sia Déu! Les onze!”. Per tant, la iniciativa de modificar
el cant dels serenos no va tenir a veure amb el fet que
fossin molestos sinó amb la laïcització dels costums
i per això va generar tant interès. De totes maneres,
sembla que no va portar cap controvèrsia.
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Després de la benvinguda, es va anar cap a la Casa Comunal on van ballar els gegants i van cantar els cors. “El
concert va resultar senzillament magnífic i l’entusiasme dels cantaires podem dir va contagiar-se al públic”,
relatava La Veu del Ter, i mentre durava, va arribar Ventura Gassol, un dels fundadors d’Esquerra Republicana
de Catalunya i en aquell moment conseller de Cultura,
que per un accident amb el cotxe venia més tard i que
assistia a l’acte en representació del president Macià.
Finalment, es va inaugurar la biblioteca, instal·lada als
baixos de l’edifici de la Caixa de Pensions al carrer sant
Miquel, amb parlaments d’Agustí Vergés en nom de
l’Ajuntament de Torelló i Gassol en nom de la Generalitat. Tot plegat, va acabar amb un “esplèndid banquet”
a la finca Feiner, amb 250 comensals.
Homenatge a la Vellesa. Ballada de gegants a la plaça
de la Vila el 17 d’abril de 1933. Fons L’Abans. AMT.
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Inauguració de la Biblioteca de la Caixa de Pensions. 17 d’abril de
1933. Cal observar que és la primera biblioteca. L’arquitecte Pericas
va projectar la de 1958, diferent a la que veiem a la foto. Fons AMT.
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I així tancaríem un capítol alegre i festiu de la vida local, recollit amb veritable entusiasme per part de la
redacció de La Veu del Ter. Però aquesta festa també
va tenir la seva ressaca: la dimissió de l’alcalde Francesc Surribas. Segons explica Jordi Bosser, la festa havia estat preparada amb molta solemnitat i havia posat
nerviosos tant a l’alcalde com als membres d’Esquerra
Republicana de Torelló. Els uns perquè buscaven protagonisme polític i l’altre perquè volia que la festa fos
neutra. També segons Bosser, que recull testimonis
contemporanis, Surribas tindria “fama de rampellut”.
El cas és que després de les tensions que es devien
viure, i tal com consta a l’acta del 19 d’abril, l’alcalde va
presentar la dimissió. “Continua el Sr. Alcalde dient que
com que no és polític i no té compromisos amb ningú no vol governar amb conflictes, i amb uns elements
que li fassin la traveta; ni vol que el seu nom serveixi per
donar carn a la fera, ni per posar-lo a les escombraries,
tal com s’ha fet.” Però en l’acta de la sessió extraordinària del 21 d’abril “tots els Srs. Regidors feren constar
que estant com estan compenetrats amb l’acertada
actuació del Sr. Surribas, no podien admetre la dimissió
de cap manera”. I d’aquesta manera, ara sí, es tanca la
Festa d’Homenatge a la Vellesa de l’any 1933, una celebració amb cua, que va acabar amb una dimissió no
reeixida.

Homenatge a la Vellesa. Plaça de Catalunya (Plaça nova). Parlaments amb megafonia des del teatre Centre Catòlic. Fons L’Abans. AMT.

A la tarda es va fer l’acte oficial de l’Homenatge a la Vellesa. En el transcurs d’aquest acte, el senyor Moragas
“va fer la proclamació dels vells amb sentides paraules
que eren devotament escoltades pels assistents” i llavors va llegir els noms “dels set vells afavorits amb la
pensió vitalícia de 365 pessetes anuals”. Després l’Orfeó de Cegues va tornar a cantar i el senyor Gassol,
acompanyat de Joaquim Gutiérrez Dardalló, va visitar el

Homenatge a la Vellesa. Plaça de Catalunya (Plaça nova). Vista del
públic assistent. Fons L’Abans. AMT.

local d’Esquerra Republicana de Torelló. A l’hora de marxar, “la despedida a l’estació fou emocionant de debò”.
“A l’arrencar el tren els aplaudiments varen durar llarga estona”. I finalment, a la nit, una audició de sardanes
“que varen ésser airosament puntejades pel jovent de la
nostra vila” va tancar la jornada. “En resum: podem assegurar que de molts anys a Torelló no s’havia celebrat
una festa més festa, complerta i més humana”.

Homenatge a la Vellesa als anys 30 a la Plaça Catalunya. Fons
L’Abans. AMT.

L’alcalce Ramon
Casacuberta
De l’1 de febrer de 1934 al 25 d’octubre de 1934
Francesc Surribas va esgotar el seu mandat i va ser alcalde fins que es van celebrar noves eleccions municipals, el 14 de gener de l’any 1934. Aquestes van ser les
primeres, i de fet les úniques, eleccions municipals celebrades durant el període republicà. Tal com explicava
La Veu del Ter, “aquestes eleccions es faran per llistes
contenint el nombre de regidors que s’hagin d’elegir,
que ací Torelló són dotze. L’esmentada llista portarà el
nom del partit o agrupació que la presenti. (...) es podran votar 12 noms. Si hi ha oposició, s’adjudicaran 8
regidors a la llista que tingui majoria i 4 a la de minoria.
Els restants de cada llista queden com a suplents.”.
Es van presentar dues candidatures: Esquerra Republicana de Catalunya, Coalició d’Esquerres Liberals de
Torelló, amb Ramon Casacuberta i Molas al capdavant,
i la candidatura dretana Pro Interessos Torellonencs,
amb Fortià Pujol i Ordeig com a número u, tal com ho
expressaríem avui. El cens de Torelló llavors era de
4.599 persones i la candidatura de Ramon Casacuberta va obtenir un total de 1.215 vots mentre que la de
Fortià Pujol va arribar als 751 vots. D’aquesta manera, el
nou ajuntament va quedar constituït amb vuit regidors
de la Coalició d’Esquerres Liberals de Torelló (Ramon

Casacuberta Molas, Josep Franquesa, Josep Codolosa,
Francesc Casas, Jaume Bosser Reixac, Josep Valls, Josep Prat i Jaume Bosser) i quatre de la candidatura Pro
Interessos Torellonencs (Fortià Pujol, Vicenç Pastallé,
Francesc Roqué i Isidre Gorcs)
El robatori d’una bandera de la FJC
El dia 29 d’abril de 1934 era un dia important pel grup
Catalunya Nova de la Federació de Joves Cristians de
Catalunya, els fejocistes, un moviment de joventuts
catòliques i sense lligam amb cap partit polític. El 29
d’abril, doncs, era un dia important per als fejocistes de
Torelló perquè era el dia fixat per a la benedicció d’una
bandera del grup i “l’acte havia despertat gran entusiasme entre els elements afins a les Agrupacions Fejocistes de la Comarca”, explicava La Veu del Ter el 28
d’abril. La bandera estava exposada a l’aparador d’una
merceria del carrer del Pont i diuen les cròniques de
l’època que molta gent passava a mirar-se-la.
El dia 27 d’abril, al vespre, “feia estona que era notada
la desfilada de cares suspectes molt encuriosides en la
contemplació de la bandera exposada”. “La propietària
de l’establiment no li passà per alt aquesta curiositat
de mal auguri”, recollia la premsa local. “Efectivament,
fou aprofitada l’avinentesa de tenir ella d’atendre una
clienta que en aquell precís moment entrà a fer una
compra per a què uns individus forasters, trencant el
vidre gran de l’aparador, s’emportessin d’una rebolada
la bandera. Els autors del fet pujaren en un auto ja preparat a l’efecte, el qual emprengué a tota velocitat la
marxa en direcció a Manlleu”.
Amb la bandera robada, no es va poder celebrar la
benedicció i no hi va haver més notícies de la bandera
fins el gener de 1935, quan es va retornar de manera
anònima i molt malmesa a la casa de Barcelona que
l’havia confeccionat. Aquest fet és anecdòtic, però no
deixa de ser significatiu sobretot si tenim en compte
que més endavant, quan esclati la guerra, els fejocistes
seran un dels principals blancs.
Canvis en la premsa local. La fi de La Veu del Ter
La Veu del Ter s’havia creat el juliol de 1929 i ens ha
acompanyat fins ara en el nostre passeig pel Torelló
de la Segona República. Però el 28 de juliol de 1934 va
sortir-ne un número amb un missatge contundent a la
portada: Pleguem!. Els motius de la mort de La Veu del
Ter els hem de buscar en el naixement d’un altre periòdic: Torelló.
Aquesta nova publicació neix en el si de dues entitats
vinculades a l’Església, l’Escola Dominical i la FJC. Segons explicaven en el seu programa i tal com ho va recollir La Veu del Ter el 14 de juliol, “Torelló aspira a ésser
per a Torelló el seu periòdic, perquè creu sincerament
i honradament que no el té”. Aquest comentari va molestar força La Veu del Ter que en el mateix article es
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defineixen com “publicació genuïnament torellonenca,
que segueix creient que el periòdic de Torelló ha d’ésser aquell que consideri el sentir i el pensar de tots els
torellonencs i no solament els d’un sector de Torelló,
La Veu del Ter, publicació essencialment democràtica,
profundament liberal, fermament republicana i convenciblement nacionalista”. El següent número que es
va publicar va ser, també, l’últim. “Pleguem! Així, ben
lacònicament, ben cruament, ben fredament: Pleguem!
A tu, amic anunciant, subscriptor o lector, et devem,
però, una explicació. Pleguem, perquè hi ha qui ens vol
rellevar ja de la feina. Torelló no té el seu periòdic, s’ha
dit i repetit, amb una reticència fibladora, pels gestadors del nou quinzenal Torelló, que va a sortir”, arrencava el text d’acomiadament. I acabava així: “agraïts de
tothom. No tenim un rencor, un greuge, una animositat
contra res, ni ningú. Pleguem, si no amb el somriure als
llavis, amb una gran llum als ulls i al front una gran serenor. Morim contents. Es bell morir així. Visca La Veu del
Ter!”. En el mateix número, i com a signe de la pluralitat de la publicació, es podia llegir una llista de gairebé
vuitanta noms de col·laboradors que havien passat per
la redacció durant els seus cinc anys de vida. Efectivament, La Veu del Ter va ser una publicació plural que va
recollir les notícies de Torelló i voltants i es va convertir
en una plataforma d’intercanvi d’idees, una eina cultural realment interessant, farcida d’ironies i d’intel·ligència i amb un nivell general sincerament envejable.
Ara, era el torn de Torelló, que durant el temps que es
va publicar va mantenir un to molt més pla que el de La
Veu del Ter, i que, segons valora Jordi Bosser, fa la impressió que la seva intenció va ser més educar que no
pas informar. L’últim número de Torelló es va publicar
el 18 de juliol de 1936.
La detenció de Camil Bofill
En Camil Bofill era estudiant i vivia a Barcelona, tot i que
la seva família vivia al carrer del Pont, a Torelló. Ell havia
publicat alguns articles a La Veu del Ter. El 23 de juny
del 1934 es trobava a Barcelona, exercint com a director accidental de la revista Nosaltres sols!, mitjà portaveu del moviment independentista radical homònim.
I precisament aquell dia es va publicar un article anònim titulat Catalans! que acabava així: “per la llibertat
de la Pàtria Catalana! Per la nostra dignitat de Catalans
i per l’honor de la nostra Catalunya: Catalans, a les armes! Visca la República Catalana!”. El fiscal de la República va manar que se segrestés aquell número de la
revista i Camil Bofill, com a director, va ser empresonat.
La premsa local se’n feia ressò el 14 de juliol, amb indignació: “mentre els pistolers, assassins i atracadors entren i surten del Palau de Justícia com si fossin a casa
seva, i els feixistes i monàrquics es passegen lliurement
pels carrers insultant Catalunya amb la major grolleria,
cada dia són empresonats i vexats els patriotes catalans...”. L’ajuntament també va ocupar-se’n i a l’acta de
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l’11 de juliol es parlava “dels telefonemes tramesos per
l’Alcaldia expressant el condol de l’Ajuntament per la
mort del Conseller Selves, i interessant la llibertat del
veí de Torelló, Camil Bofill detingut per la publicació
d’un article en un periòdic barceloní”. El 29 de juliol es
va fer una manifestació pels carrers de Torelló demanant el seu alliberament. Va ser una manifestació “integrada per quasi la totalitat de les entitats torellonenques de diferents matisos, a més a més de nombrosos
particulars” i que va voltar per diferents carrers del poble fins acabar davant l’ajuntament, on l’alcalde, Ramon
Casacuberta va fer un parlament. El 6 d’agost, i des de
la presó, Camil Bofill escrivia una carta d’agraïment a
La Veu del Ter. Els dies a la presó de Bofill s’acabaven,
segons Jordi Bosser, el 6 d’octubre, o poc abans, just
a temps d’incorporar-se a la defensa del Palau de la
Generalitat. Bofill va acabar vivint a les Canàries.

Els fets d’octubre
de 1934
El dijous 4 d’octubre de l’any 1934 es va constituir un
nou Govern de la República. Les eleccions generals que
s’havien celebrat el novembre de 1933, les segones republicanes i les primeres en què van poder votar les
dones, les va guanyar la coalició del Partit Republicà
Radical, d’Alejandro Lerroux, i la Confederació Espanyola de Dretes Autònoma (CEDA), de José Maria Gil
Robles. Tot i que contemporàniament als fets i també
molts estudis històrics van relacionar la victòria conservadora de 1933 amb la introducció del vot de la
dona, estudis més recents han demostrat que aquest
canvi de tendència va ser, més aviat, fruit del canvi de
correlació de forces entre les diferents opcions polítiques i de qüestions socioeconòmiques. El Partit Republicà Radical, amb uns inicis populistes i anticlericals,
s’havia allunyat d’aquesta posició i s’havia convertit
en una opció política conservadora i, pel que fa a la
CEDA, era un partit accidentalista que defensava valors dretans i corporativistes independentment del
règim. D’aquesta manera, va arrencar el que es coneixeria com a Bienni Negre, Conservador o Radical-Cedista, un període marcat per la falta de coherència i
la inestabilitat d’uns governs que van dependre de la
complicada relació, circumstancial i estratègica, entre
el Partit Republicà Radical i la majoria parlamentària de
la CEDA, que va seguir una estratègia de debilitament
progressiu dels radicals per acabar accedint al poder.
Es van tirar enrere moltes de les reformes que s’havien
engegat en els dos primers anys de la república. El 4
d’octubre de 1934, dèiem, es va fer una remodelació
del govern que va donar entrada a tres ministres de
la CEDA, que fins aleshores no era a l’executiu. Això es
va llegir com un avenç de les dretes i del feixisme i va
encendre revoltes arreu d’Espanya, però especialment

a Astúries i a Catalunya. A Astúries la revolta va tenir
un caràcter més social, i més sagnant, i a Catalunya
va ser el mateix president Lluís Companys, que havia
succeït a Macià després de la seva mort l’any 1933, qui
va encapçalar el moviment. La relació entre el govern
de la Generalitat, d’esquerra, i el de Madrid, de dreta,
era complicada i també dificultava l’exercici normal de
l’autonomia. A més, la formació d’aquest govern a Madrid es va llegir com un perill per a la supervivència de
la República.
El dia 5 d’octubre, després de l’entrada al Govern de
tres ministres de la CEDA, l’Aliança Obrera de Catalunya va declarar la vaga general, amb el suport tàcit de
la CNT. I el dia 6, al vespre, Lluís Companys va sortir al
balcó de la Generalitat i va dir: “En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el Govern que
presideixo assumeix totes les facultats del Poder a Catalunya, proclama l’Estat Català de la República Federal
Espanyola”. Tot plegat, va desembocar en un enfrontament amb l’exèrcit espanyol i la revolta va ser sufocada
amb gran repressió. El balanç final va ser de 74 morts,
252 ferits i 3.400 presos pels fets. I no només això, sinó
que es va suspendre l’autonomia de Catalunya; es va
imposar el castellà com a llengua de la Generalitat;
l’edifici on hi havia el parlament es va convertir en una
caserna militar; es van prohibir les activitats de partits,
sindicats i associacions catalanistes i d’esquerres; i es
van tancar els seus locals, entre altres mesures.
Torelló no va ser una excepció. “El sis d’octubre del 34
es va produir la proclamació de l’Estat Català a Torelló,
des del mateix balcó on havíem proclamat la República l’any 31, i vaig ser jo l’orador del dia i del moment”,
escriu Jaume Bosser i Reixach, regidor de l’ajuntament.
Efectivament, segons recull La Gazeta de Vic, en arribar la notícia de la proclamació de l’Estat Català “es
formà una manifestació que recorregué els carrers de
la vila proferint més “moris” que “visques””, i les autoritats municipals van sortir al balcó i “feren veure la gran
responsabilitat d’aquells moments i recomanaren als
ciutadans seny, serenitat i disciplina”. Però l’entusiasme “no era pas sobrer”, observava la premsa vigatana “i
és que la gent asserenada ja veien dibuixar-se el desastre proper”.
Durant la nit, “malgrat l’energia desplegada per les
autoritats perquè l’ordre fos mantingut estrictament,
es cometeren alguns lamentabilíssims atemptats a la
llibertat de dignes ciutadans” recollia el Torelló, dies
més tard. Segons explica Jordi Bosser, grups de signe anarquista van agafar i retenir set homes de Torelló
considerats de dretes: Nèstor Alonso, Joan Torrents,
Manel Codinachs, Francisco Casas, Josep Prat, Pere
Masallera i Lluís Torrentgenerós. Antoni Camprodon,
autor de diversos estudis sobre temes locals, explica,
tal com recull Jaume Bosser, que “alertat per algun veí,
l’alcalde en Ramon Casacuberta Molas va vetllar tota la

nit”. “A punta d’alba, fent-se acompanyar pel seu agutzil, l’Emili Rabat i Santaló, i armant-se amb una pistola,
amb més basarda que intrepidesa, pujaren a dalt Vila
a fi d’entrevistar-se personalment amb en Jaume Ruches i Feliu, capitost, aleshores, d’aquell grup de desfermats”, i finalment, “en Jaume Ruches, sigui per la força
dels arguments d’intimidació exposats, sigui perquè a
Barcelona les coses no havien rutllat prou bé, al final
va accedir a les propostes de l’alcalde i va desviar les
patrulles dels pertorbadors vers altres objectius”. Els
detinguts, segons podem deduir a partir de les declaracions al consell de guerra que es va fer pel febrer
de 1936, havien passat la nit de dissabte en uns locals
de l’ajuntament, que l’alcalde havia cedit per “evitar
que fossin maltractats si eren portats a un altre lloc”, i
diumenge al matí, amb la valenta mediació de l’alcalde,
havien set alliberats. A més, també diumenge al matí,
la Generalitat havia capitulat i això va desaminar els
revoltats. Però al vespre, “corregueren noves, per algú
inventades, en les quals s’assegurava que a Barcelona
els rabassaires hi entraven a centenars i es feien amos
de la situació de pressa de pressa. Això comportà la
natural reanimació”, explicava La Gazeta de Vic.
Dilluns va ser un dia de gran activitat revolucionària.
“De bon matí foren aterrats nombrosos arbres a l’entrada de la població per tal d’impossibilitar el trànsit,
i tot vehicle era minuciosament requisat”, continua,
la crònica de La Gazeta de Vic, i “més tard corregué
el rumor que procedent de la Seu d’Urgell i Puigcerdà
baixava un tren amb tropes per a reforçar les de Barcelona que els rabassaires amb llur empenta anaven eliminant”. Per evitar que les suposades tropes arribessin
de Puigcerdà a Barcelona es va decidir sabotejar les
vies. “De bell antuvi s’intentà eliminar l’anomenat Pont
del Carril, però la poca traça en col·locar els explosius
féu inútil la feina. Després tota una host de gent sense
mandra acudí al pont damunt del Ges on la via fou malmesa, i els rails, travesses i altre material secundari tirat
daltabaix del riu” i, per la seva banda, “les forces del Somatent no es cansaven de circular per la vila i afores”.
D’aquesta manera s’arribava a dimarts, dia 9 d’octubre,
tres dies després de la proclamació de l’Estat Català, i “l’ambient era del tot calmós”. Però al migdia arribava una notícia que “va suscitar molta espectació,
en alguns, i temor i preocupació, en altres”, escrivia La
Gazeta de Vic. I és que, segons explica Eudald Vila, torellonenc i autor del recull Experiències històriques, “a
mig matí arriba un ciclista de La Garriga i esbufegant
comunica que puja el “Tercio” amb tren”. 160 legionaris
van arribar a Torelló a mitja tarda pensant que hi trobarien molta resistència; un grup de legionaris va anar a
col·locar una metralladora al puig de Sant Feliu i la resta
va baixar del tren al pont de les Vinyes, “on hi havia
molta a presenciar l’arribada”. I llavors, la desgràcia.
“El ‘Terç’ creient-los revoltosos, fa unes descàrregues”.
D’aquestes descàrregues de trets van resultar ferits
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Antoni Masramon i Joan Vila. Tots dos van ser traslladats a l’Hospital de Vic. Joan Vila, ferit lleument, es va
recuperar, però Antoni Masramon Espona, que vivia al
carrer Sant Miquel i que tenia una floristeria, va morir la
matinada següent, convertint-se, gairebé de casualitat,
en l’única víctima mortal dels fets d’octubre a Torelló.
Després, les tropes del terç van fer sortir els homes de
les cases per anar a arreglar la via i es va proclamar un
ban de lliurament de totes les armes. Entre parèntesi,
Vila comenta que “els caçadors les varen perdre i també algunes persones perderen espingardes guardades
com a record de la guerra carlina”. El dia va acabar amb
cinc detinguts, entre els quals Jaume Ruches. Ramon
Casacuberta deia, segons recull Bosser, que feia tres
dies que no es movia de l’ajuntament.
Ja dimecres es van clausurar els locals d’Esquerra i els
sindicats i els detinguts es van traslladar al vaixell Ciutat de Cadis, al port de Barcelona i així concloïa aquesta experiència revolucionària a Torelló, que es pot llegir
com un preludi del que passaria el juliol de 1936.
El dia 25 d’octubre de 1934, l’Ajuntament de Torelló es
reunia en sessió extraordinària. La sessió es va fer en
castellà: hi havia el tinent de la Guàrdia Civil Andrés
Barea Malo. Portava l’ordre de destitució, per part del
general de la 4º Divisió, “de Ayuntamientos y Alcaldes
que no merecen la confianza por su actuación en el
último movimiento subversivo”. I d’aquesta manera van
ser destituïts l’alcalde Ramon Casacuberta i els regidors Jaume Bosser Reixach, Josep Prat, Jaume Codolosa, Josep Franquesa, Josep Valls, Francesc Cases i
Jaume Bosser Rabat. És a dir, només van quedar els
quatre regidors de la minoria. En aquella mateixa sessió, Fortià Pujol Ordeig, un d’aquests quatre regidors,
va ser nomenat alcalde gestor. Així s’acabava el mandat de Ramon Casacuberta Molas, que havia començat
només nou mesos abans i arrencava un nou capítol de
la història local.

Fortià Pujol Ordeig
com a alcalde gestor
Del 25 d’octubre de 1934 al 18 de febrer de 1936
Fortià Pujol Ordeig es posava al capdavant de l’ajuntament de Torelló com a alcalde gestor. De fet, no va ser
un Consell Municipal, com ho havia set fins aleshores,
sinó que va ser una Comissió Gestora amb només quatre regidors: els regidors de la minoria que no havien set
destituïts. Durant tot el mandat de Fortià Pujol, que va
durar setze mesos, es va respirar un caràcter de transició, de no perdurabilitat, que responia al caràcter circumstancial de la Comissió Gestora. Per això, no és un
període de novetats, sinó més aviat de manteniment.
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Els fets d’octubre, després. Interrogatoris
i empresonaments
Abans, però, calia fer front a les conseqüències dels
fets d’octubre. Tot i que, com hem intuït, les seqüeles d’aquells dies van ser moltes, les més destacables
són les actuacions directes contra les persones que hi
van estar implicades: l’alcalde i els regidors destituïts,
d’una banda, i els que van ser acusats de promoure accions violentes, de l’altra. En els dos casos hi va haver
interrogatoris i empresonaments, i els del segon grup
van acabar amb un consell de guerra.
El 24 d’agost de 1935, el Torelló publicava l’article Del
sis d’octubre encara. S’hi explicava que Ramon Casacuberta, alcalde del municipi quan van tenir lloc els
fets d’octubre es trobava reclòs a la presó Model de
Barcelona i, tot i que en l’article no s’especifica des de
quan, uns escrits personals de Casacuberta fan pensar
que ja hi duia dies: deia que l’havien cridat al Govern
Militar el juliol de 1935. El 12 de setembre del mateix
any, i també el Torelló, es feia ressò del retorn a casa
de Ramon Casacuberta. El mateix número explica que
“durant la present setmana bastants torellonencs han
estat demanats i s’han traslladat a Barcelona a prestar
declaració a l’informe judicial”. Aquests torellonencs
eren els regidors Jaume Bosser Reixach, Josep Codolosa, Jaume Franquesa i Jaume Bosser Rabat. “Per gestionar sobre el particular”, explicava el Torelló del 26
d’octubre, la Comissió Gestora es va desplaçar diverses vegades a Barcelona. Els regidors havien retornat a
Torelló el dia 24.
Per altra banda, ja el 10 d’octubre de 1934 els torellonencs considerats al capdavant de les accions revolucionàries van ser detinguts i portats al vaixell Ciutat
de Cadis, a Barcelona. Tot i que en els documents de
l’època no diuen noms, sabem pels documents posteriors, de consells de guerra, que hi havia Baldiri Plans
Camprubí, Jaume Ruches Feliu, Ricard Mil Ninot, Batista
Bort Fuentes i Llorenç Font Casademont. El Torelló del
22 de desembre de 1934 explicava que una comissió
presidida per l’alcalde Fortià Pujol havia fet una gestió
per intentar que els presos passessin el Nadal a casa.
Però el 20 d’abril, el mateix mitjà es feia ressò del retorn, el dia 9 del mateix mes, dels que havien set empresonats pels fets d’octubre. “Al carrer de Sant Miquel
els esperava un bon nombre de gent”, acabava dient
l’article. Però l’1 de febrer de 1936 es feia un consell de
guerra a aquests cinc torellonencs. El fiscal els atribuïa “auxilio a la rebelión en grado de tentativa”. La sentència va ser dura: sis anys de presó per a Ricard Mils,
quatre per a Jaume Ruches, Baptista Bort i Baldiri Plans
i dos anys per a Llorenç Font. El juliol del 1936, Mils,
Ruches i Plans seran membres dirigents del Comitè
Revolucionari Antifeixista de Torelló.
Superar la provisionalitat
El 2 de maig de 1935 s’iniciava un primer intent de res-

tablir un ajuntament complet, a base d’afegir, als quatre membres de la Comissió Gestora, components del
mandat de Surribas: el mateix Surribas, Jaume Bosser
Reixach, Joan Corrius Català i Josep Quintana Capdevila; membres de la candidatura dretana Pro Interessos Torellonencs; Josep Bardolet Santigosa i Francesc
Casas Puigbó; i Ramon Casalí Llorens i Josep Garolera
Castañé. Aquests noms els havia designat el governador general de Catalunya i president de la Generalitat
per decret, el 26 d’abril. Però els designats no van acceptar. Segons consta l’acta del 2 de maig, van dir que
“havien de declinar l’honor de formar part del Consistori, per entendre que són fills d’un nomenament governatiu, i per tant no representaria cap sector d’opinió, la qual cosa els pesaria tant, que els llevaria tota
força moral per desempenyar el càrrec”.
Després d’un primer intent fallit, l’1 de desembre hi
va haver una nova sessió extraordinària a la qual van
assistir un nou grup de persones designades pel governador general interí de Catalunya i president de la
Generalitat, segons decret de 29 d’octubre. En aquest
cas, els convocats van ser Josep Coma Baulenes, Pere
Gallart Rosell, Manuel Solanich Carbonell, Ramon Pous i
Antoni Tort. Novament, cap dels convocats va acceptar la designació, alguns per motius de feina, altres per
motius de salut, i els que quedaven per allò que si els
altres no volen nosaltres tampoc. Aquest segon intent
també va ser l’últim, i la Comissió Gestora, amb quatre
membres, va continuar fins al febrer de 1936, després
del resultat de les eleccions generals.
Torelló es mira el món
El primer terç del segle passat és un període complicadíssim, marcat per les guerres, ara mecanitzades, per la
crisi, pels populismes i els feixismes, pels canvis constants, per la tecnificació en auge de la societat i per
mil factors més que no cabrien en aquestes pàgines.
Amb una guerra civil i una Segona Guerra Mundial que
estaven al caure, Torelló no podia ser aliè a la situació,
i per més que es vivia una certa calma, no deixava de
ser una calma tensa. El Torelló recull part de les inquietuds de l’època.
El 20 d’abril de 1935, un article titulat Davant el perill
afirmava, amb preocupació, que “el món es va forjant
la idea de que a no tardar ha d’esclatar la guerra”. Més
endavant, el 6 de juliol, es publicava un poema antibel·licista signat per “un santperenc”: “¡Que ditxós serà,
el jorn tan esperat / que ningú voldrà fer la guerra, /
llavors en tota la terra / l’enveja i l’engany s’haurà acabat. / Un esforç de tothom alhora. / acabi el que al món
aterra / i que es digui també amb veu sonora, / ja ha
arribat l’hora,¡abaix la guerra!”
La guerra no era l’única preocupació que motivava els
articles a la premsa local. També la política ocupava un
espai central en les reflexions. A l’article Desviacions

socials, del 17 de novembre de 1934, l’autor parlava de
dues tendències oposades que es trobaven en conflicte: “la derivada dels socialistes i demés esquerristes
acatòlics” i “la dels que s’entesten en crear un feixisme”. I encara, l’editorial de l’11 de gener de 1936 afirmava que “la qüestió social no està resolta”.
Connecting people
Torelló, evidentment, estava connectat amb la resta del
món. Ja sigui per tren o per carretera, es transportaven
persones, mercaderies, notícies i idees. El funcionament dels trens va fer vessar prou tinta. El 20 d’octubre de 1934, el Torelló titulava Alerta! un article que
es feia ressò del “risc que corren al creuar la via, en el
pas-nivell de la Miranda” aquells que hi passaven amb
cotxe. Resulta que el guardabarreres del pas a nivell no
coincidia amb l’horari real dels trens, provocant més
d’un ensurt. També en relació amb els trens, recollia
el Torelló les queixes per la temperatura als vagons:
“La Companyia del Nord ens vol acostumar a resistir
al fred, però nosaltres no ens hi sabem acostumar. No
hi ha manera”, arrencava, irònic, un article titulat Servei ferroviari deficient, el 21 de desembre de 1935. Tant
fred havia de fer, que uns passatgers, “incomprensius
davant les bones intencions de la Companyia del Nord
en no voler donar la calefacció, amb diaris i periòdics
improvisaren una foguera en l’interior del vagó per ferse passar les ganes d’estar vora l’estufa”. El mateix article afegia una queixa que no ens sorprèn gens: “hem
d’assenyalar també que els trens vénen amb molt de
retràs fa una temporada”. També va haver-hi incidències amb els “autos de línia” Torelló-Manlleu-Vic. El 20
d’abril de 1935 deixaven de funcionar. El 8 de juny tornaven a circular. El 18 de setembre havien tornat a deixar d’anar, i l’11 de gener de 1936. Per altra banda, entre
el 17 de novembre de 1934 i l’11 de gener de 1936 es va
parlar de la conveniència de modernitzar la centraleta
telefònica de Torelló. El 18 de juliol de 1936, precisament, s’anunciava que el trasllat estava fet.
Sequeres i incendis
L’atur va ser una constant durant el període que ens
ocupa. A més, cal tenir en compte que les fàbriques que
funcionaven amb turbines hidràuliques depenien molt de
com baixava el riu. El 3 de novembre de 1934, el Torelló
explicava que, degut a “una gran escassedat d’aigua al
riu”, el treball a La Coromina s’havia reduït a cinc dies la
setmana. Però el número del 17 de novembre, celebrava
que “la pluja persistent de dies passats” havia fet que es
normalitzés la situació. L’aigua, doncs, podia ser un problema, però encara més ho és el foc. El 28 de juny es va
cremar la torneria de Manuel Terrades i Antoni Sidera, al
carrer de la Pau i a finals de juliol es va cremar la fàbrica
de Cal Feiner. El 24 d’agost, el Torelló deia que des de
l’incendi havia restat tancada. També cal apuntar que el
13 de novembre l’ajuntament donava suport a la proposta
de rebaixar fins als seixanta anys l’edat reglamentària de
jubilació de l’obrer, que estava fixada en 65 anys.
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La importància de ser ben educat
Com ja havíem vist, la bona educació era un tema que
sovintejava les converses, tant al carrer com a l’ajuntament. El Torelló, el 17 de novembre de 1934, reproduïa
un ban que deia que els que promoguessin escàndols
en qualsevol espectacle serien posats a disposició de
l’Autoritat Militar. L’editorial del mateix mitjà, el 6 de juliol de 1935, es referia, un cop més, al malparlar: “un altre dels defectes que d’una manera greu van occint la
nostra col·lectivitat amb la punta verinosa d’un lèxic baix
i repugnant”. Per altra banda, el número del 2 d’agost recollia l’amonestació d’uns nens que, avançant-se molts
anys a la campanya Tourist go home, havien apedregat
uns estiuejants. A més, en la reunió de l’ajuntament del
22 de gener de 1936 es va acordar recordar “al Propietari del Teatre Cirvianum, a la Força de Mossos d’Esquadra i als Empleats municipals per a que fassin cumplir a
proposta de la Junta Municipal de Sanitat, que continua
vigent la prohibició de fumar dintre els locals d’espectàcles públics, principalment els dies festius, en que hi ha
més concurrència de l’element femení”.
En una altra línia, també val la pena destacar que el gener de 1935, prop del puig de Terrades, s’havien trobat
dues bombes casolanes, “construïdes una d’elles amb
la boixa d’una roda de carro i l’altra amb un pot de conserves”. Els Mossos d’Esquadra se’n van fer càrrec i van
iniciar les pertinents investigacions. No deurien trobar
res, o, si més no, la premsa local no se’n va fer ressò.
Aquest parell de bombes podien tenir relació amb les
que s’havien fet servir per malmetre les vies del tren el
dia 8 d’octubre de l’any anterior.
Les eleccions generals, amb més participació
Així, el mandat de Fortià Pujol va transcórrer sota el
fantasma de la provisionalitat, i els dies es van anar escolant fins arribar al febrer. El 16 de febrer de 1936 es
van celebrar les eleccions a les Corts espanyoles, que
van tenir una gran repercussió a Torelló, tant durant la
seva preparació com arran dels resultats. Durant el gener es van començar a organitzar activitats que, tot i no
ser presentades així, tenien la voluntat de fer campanya electoral. Així, Esquerra Republicana va organitzar
una conferència de Carles Pi i Sunyer, anterior alcalde
de Barcelona, i la Cooperativa La Casa del Poble va fer
un míting en què els oradors es van pronunciar contra la
guerra i contra el feixisme. Les esquerres locals van convocar altres mítings i els partits que defensaven la candidatura de dretes havien muntat oficines d’informació.
En aquestes eleccions, convocades arran de les desavinences entre el Partit Radical i la CEDA i els escàndols de corrupció al govern, s’hi van presentar les forces de centre i esquerra agrupades al Front Popular i
la dreta dividida entre el Bloc Nacional, la Ceda i Falange Española. Després del Bienni Conservador, el Front
Popular va guanyar les eleccions i Manuel Azaña va ser
nomenat nou president de la República.
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A Torelló, va augmentar el nombre de votants respecte
dels comicis anteriors però encara hi havia hagut més
de 600 abstencions. Les esquerres van obtenir 1.499
vots mentre que les dretes es quedaven amb 796, poc
més de la meitat.

sobresortissin, la falta de vàter en establiments públics,
rètols, cartells i anuncis. També es va acceptar un sistema per pavimentar el carrer del Pont. Però aquesta pavimentació també va quedar aturada i no es va reprendre
fins el novembre de 1937.

després la calor va passar a un segon pla. El 18 de juliol
de 1936 va esclatar la guerra civil i el 4 de febrer de
1939, després de gairebé tres anys de conflicte bèl·lic,
les tropes franquistes van entrar a Torelló. Després, 36
anys de dictadura.

Amb el nou govern d’esquerres, es va redactar un decret amb el qual es reposava en els seus càrrecs els
alcaldes i regidors destituïts, i el 18 de febrer, a Torelló
es restablia l’ajuntament escollit el gener de 1934, i arrencava el segon mandat de Ramon Casacuberta.

També sabem, pel que ha quedat reflectit al Torelló,
que no era un moment de benaurança econòmica. El
21 de març podem llegir que les indústries metal·lúrgiques estan treballant quaranta hores per setmana,
menys que habitualment; que la Fàbrica Valldeperes
(Cal Feiner) ha estat tancada uns dies per falta de cotó,
i que a La Mambla d’Orís han reduït el treball tres dies
per setmana per falta de comandes. Més endavant
també es podia llegir que hi havia rumors que Can Casarramona, una altra fàbrica, era a punt d’aturar-se per
insuficiència de vendes.

Aquest any se celebra el norantè aniversari de la Segona República mirant enrere per aprendre a anar endavant. Recordar la nostra història és summament interessant, plenament enriquidor, però, sobretot, és un
deure. Recordar és dignificar. Ho devem a tots els que
ens han precedit, als que, amb la seva vida, van construir la nostra història, el nostre passat però també el
nostre present. Perquè com deia Montserrat Roig, si hi
ha un acte d’amor aquest és la memòria.

El segon mandat de
Ramon Casacuberta
Del 18 de febrer de 1936 al 18 de juliol de 1936
Sembla que Ramon Casacuberta estava condemnat
a no poder esgotar tranquil·lament els seus mandats.
Aquest segon, que va començar el 18 de febrer de 1936,
havia d’acabar just cinc mesos després, el 18 de juliol.
En aquest temps, l’ajuntament, que havia de reorganitzar-se, va ser protagonista d’una activitat prou intensa,
amb ganes de fer moltes coses i ben de pressa, com per
recuperar el temps perdut. De seguida es va acordar
“reposar a la Sala de sessions i al despatx de l’Alcaldia
els retrats de l’Honorable Macià 1er President de la Catalunya redimida, i de l’Honorable Sr. Companys, President popular de la Generalitat, actualment complint
condemna al Penal de Santa Maria respectivament”.
També es va fer un concurs de selecció del vigilant municipal d’arbitris, el 27 de maig de 1936. Es va descartar un primer aspirant “per la manca d’una extremitat
superior, la qual cosa li impossibilitaria per a exercir el
càrrec amb tot rendiment”. Dels altres dos candidats,
seleccionen el que “ha resolt bé els dos problemes
d’Aritmètica i ha redactat relativament bé la denúncia
encarregada”. L’altre, “no ho ha fet tant bé”.
En paral·lel, també es va acordar comprar el solar del
Firal per construir-hi el grup escolar, com ja s’havia intentat anteriorment. L’acord es va prendre el 8 de juliol, i
no cal dir que no hi va haver temps de tirar-lo endavant.
Per mitigar el problema de l’atur forçós, també es va decidir fer les obres de “l’alineació del carrer dels Estudis,
amb les quals podria satisfer-se en part les ànsies de
treball d’aquells obrers”, segons l’acord pres el 8 d’abril.
El 25 d’abril, segons el Torelló, les obres ja s’estaven fent
i s’havia començat a construir una claveguera darrere el
carrer Sant Bartomeu. El 27 de juny s’acabaven les obres
del que el Torelló va batejar “l’eixample de Torelló”. Un
dia abans, el 26 de juny, es va prendre l’acord d’anunciar
que s’establien arbitris sobre façanes sense arrebossar, portes que s’obrien per fora, reixes, voladissos que

L’activitat sindical també es reactivava, després de
trobar-se aturada, si més no oficialment, des de l’octubre de 1934 i reprenia les activitats. El 21 de març, per
exemple, es va fer un míting sindicalista a la Font Santa
que va tenir un gran èxit de participació. En paral·lel, hi
havia novetats amb relació a la regulació del comerç.
El 23 de maig, la premsa local es feia ressò d’un nou
“costum”: “El mercat i comerços a les onze del matí
deixaren de vendre”. S’implementava el descans dominical. En el mateix número, es parlava de les gestions
que s’havien iniciat per intentar establir un horari de
venda comú.
Si l’activitat sindical tornava a activar-se, la vida associativa sembla que preocupava la redacció del Torelló,
que el 6 de juny publicava un editorial que arrencava
així: “hi ha entitats torellonenques que presenten actualment un aspecte desolat” i comentava que “la diversitat d’ideologies i temperaments que avui dominen
entre tots els estaments en són un bon factor”. Aquesta mirada pessimista tenia a veure, segurament, amb
el fet que s’hagués tancat l’Orfeó Cirvianum pel gener.
De totes maneres, el clima social havia de ser tens. Algunes entitats, en canvi, i a ulls del Torelló, funcionaven
molt bé. És el cas del Grup Catalunya Nova de la FJC.,
que entre el març i el juny van organitzar conferències setmanals amb temes que anaven des d’“El motor
d’explosió” fins a la “Transformació de Rússia” passant
pels “Viatges de Ramon Llull”. La Societat de Caçadors
de Torelló i Comarca, a mitjans de maig va aprovar l’extermini de les fures i fomentar la cria de conills. El Torelló va anunciar una fusió entre la Societat de Caçadors i
la Societat de Pescadors, però és difícil saber si va tenir
continuïtat o no: la notícia es publicava el 18 de juliol.
Dia rere dia, la república s’apropava, sense saber-ho, al
seu tràgic final. El juliol del 1936 devia ser calorós, perquè en l’acta del ple del dia 8 d’aquell mes consta que
un regidor va demanar “si es podrien regar els carrers,
amb motiu de l’excés de calor que fa”. Però deu dies

