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 Transcripció 

 

Entrevista a Pere Armengou i Torra (1905-1990), 
arquitecte municipal 

 
 

Enderrocar esglésies per combatre l’atur 
 
 

- [PERE ARMENGOU]: – Ja hi havia problema d’atur, llavors, eh? 
ja hi havia un problema d’atur, no tant importants com els que 
desgraciadament patim ara, però ja hi havia un problema d’atur, 
especialment en el ram de construcció, i quan n’hi ha al ram de 
construcció, poc o molt n’hi ha a tots. Llavors es van plantar a les 
sindicals tots els sense feina, que volien feina, lògic; es va començar, 
llavors, a fer unes brigades que en van dir d’atur forçós, que van 
començar amb uns 300, majorment eren de la CNT perquè la 
construcció era majoritària, de molt. Que llavors, el ram de 
construcció tenia el col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes, 
allà al carrer dels Infants, que ara hi ha una casa nova que s’ha fet, 
allà... Hi havia els Germans de les Escoles Cristianes, hi havia un pati 
davant i l’edifici el tenien a darrere. No fa pas tants anys, se’n deu 
recordar potser...  

–Sí, sí, sí... me’n recordo, me’n recordo, i tant! 
–Doncs, allà el va agafar el sindicat de construcció de la CNT 

com a local propi. Va posar les oficines a totes les aules que hi havia 
tot això allà. I es reunien en aquell pati que hi ha, que era bastant 
gran, relativament gran, doncs, es reunien cada dia allà, una colla 
d’obrers en atur reclamant feina. La feina la van resoldre, és clar, 
ràpidament. Què podem fer? Coses planificades per executar 
immediatament, no n’hi havia. A més, hi havia un problema molt 
greu, que era que començar una obra era molt difícil perquè no tenies 
materials, què en treies? És clar, llavors, total van anar a parar que 
l’única feina que es podia fer era enderrocar. Ara prescindint de 
l’aspecte revolucionari del fet d’enderrocar, però van escampar en les 
set esglésies de Manresa que hi havia, que es van enderrocar, tota 
aquella gent. Van començar amb uns 300 o 400, i al final va arribar a 
600. Però, es van adonar que allò va representar una atracció per a 
tots els parats de la comarca, i de fora de la comarca. 

–És clar, devia venir gent de fora i tot, a buscar feina? 
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–Es va arribar a 600, a part de la brigada municipal, que eren 30 
o 40. Es va arribar a 600. Imposava veure aquell pati d’allà del 
col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes, imposava veure tota 
aquella gent allà demanant feina, eh?  
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