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 Transcripció 

 

Entrevista a Francesc Perramon i Pla (1908-1992), 
secretari de l’Ateneu Popular i redactor d’”El Pla de Bages” a 

partir del setembre de 1936 
 

L’ENSORRAMENT D’ESGLÉSIES 
 

- [FRANCESC PERRAMON]: Hi havia uns elements de la FAI que 
volien ensorrar la Seu. Allà hi havia un problema social a Manresa, 
després de declarar-se la guerra, de que hi havia una sèrie de gent 
que no treballava, principalment del ram de construcció, i que 
aquests els sindicats de la CNT van creure que era obligació de 
donar-los feina, o que s’anessin al front o que treballessin, i la feina 
més barata i la feina més fàcil que hi havia per fer, i per fer aquella 
gent era d’ensorrar esglésies, ensorrar esglésies que ja les havien 
cremat però que llavors s’havien d’acabar d’ensorrar. I van 
començar, doncs, per l’església de Sant Ignasi [inintel·ligible]  perquè 
els quartos que tenien eren pocs i havien d’arribar per tothom, unes 
deu pessetes cada dia que cobraven. I van començar per Sant Ignasi, 
després va seguir el Carme, Sant Domingo i, em sembla, els 
Caputxins, Sant Bartomeu... 

 
== 

 
- [FRANCESC PERRAMON]: Perquè, és clar, hi havia el criteri de 

la gent una mica més benpensant de dir: “Bueno, tota aquesta gent, 
si s’ha d’aprofitar, que sigui per una cosa que demà tingui algun 
valor: fer edificis, o fer camins, o fer el que sigui. Però va semblar 
que allò era... i de passada complia un dels objectius que aquella 
gent que, és clar, s’havia practicat durant tants anys 
l’anticlericalisme, allò, cony, aquella gent, la gent que els seguia, que 
no anaven a picar però que estaven al costat d’ells, ja semblava que 
ja havien guanyat, ho havien guanyat tot, ensorrar esglésies. 
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