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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 
 

“HI HAVIA UNES MASSES ENFERVORITZADES A ENSORRAR 
TOTES LES ESGLÉSIES I LA SEU ERA EL CAP VISIBLE” 

 
 

- [FRANCESC PERRAMON]: Al carrer Jaume I hi havia els de 
Banca, que eren els que tenien els quartos, no sé com se 
deien. Bueno, aquests: 

- “Com estem de quartos?”. 
- “Malament, malament”. 
- “A la Seu donem-els-hi el gust, comencem a enderrocar la 

Seu, traurem la punta del campanar -que s’havia fet després- 
i quan hauran acabat aquestes esglésies que estan derruint, 
vaja, que estan traient, doncs, les runes i demés, quan 
hauran fet això i arribem a la Seu s’hauran acabat els 
quartos, i acabats els quartos, s’haurà acabat el cuento”. 

- I aquesta va ser la solució. O sigui que es va començar a 
treure la punta del campanar i abans d’acabar-se la punta ja 
no hi havia quartos. I aquella gent ja se’ls van acabar les 
seves dèries d’ensorrar esglésies perquè el que volien eren 
calés i res més. 

== 
 

- Aquesta reunió va ser curteta i feixista, eh? perquè, és clar, 
eren els partits i els sindicats. Els que principalment volien 
l’enderrocament eren la gent de la CNT, els altres de seguida 
van estar d’acord, i uns quants homes, inclús de la CNT, que 
no hi estaven d’acord. Però la seva gent, la seva massa, 
doncs, ho volia i aixòs... 

 
== 

 
- L’acord pres unànimament va ser d’ensorrar la Seu. Aquest va 

ser, eh? Ara, per una altra banda, els que anaven per salvar 
la Seu ja sabien que no passaria -si no hi havia cap fet 
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estrany-, que no passaria perquè naturalment la gent que 
havia d’ensorrar la Seu, eh?, una vegada s’haguessin acabat 
els quartos (“Senyors, aquesta setmana no cobra ningú”), 
s’hauria acabat l’ensorrar la Seu. Aquesta va ser la solució 
que va sorgir per a fer callar els uns i poder quedar bé amb 
tothom, eh? No sé si va ser salomònica o no, però va ser la 
més bona. 
 

== 
 

- El problema principal va ser aquest. O sigui, que hi havia unes 
masses, una gent enfervoritzada en ensorrar totes les 
esglésies i la Seu era, doncs, el cap visible, i una gent que va 
fer els impossibles per evitar-ho. Que l’única solució que es va 
trobar per evitar-ho, potser, sinó potser no s’hauria evitat, va 
ser aquesta. 

 
== 

 
- Si la CNT hagués volgut, si la gent que hi havia a la CNT 

hagués volgut no s’hauria ensorrat la Seu. Però la gent que hi 
havia a la CNT estaven, doncs, obligats a donar, cony, carn a 
la fera. Però si els elements que hi havia a dalt llavors, que 
dirigien la CNT, no haguessin volgut, haguessin dit no, no ho 
haurien fet, haurien apaivagat a les masses i prou. 
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