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

 
 

Tot l’esforç es va posar en salvar almenys la Seu 
 
 

- [PERE ARMENGOU]: –I la UGT també va donar dos paletes ja 
qualificats, manresans, que després han desarrollat molt... després 
de la guerra i tot això..., però aquests dos de la CNT eren molt 
pintorescos, i oposats completament, es discutien contínuament. Jo 
feia de... anar-los atemperant una mica. N’hi havia un, que era un 
home callat, un xicot callat, que va morir a Manresa mateix després, 
en un incendi que hi va haver el 37, o a finals del 37. Un incendi que 
hi va haver [inintel·ligible], allà, apagant foc, va caure. Era molt 
reservat i em va dir: 

– “Si se consigue que se salve la Seo, yo voy allí y meto una 
carga de dinamita en el pilar y se va todo a hacer puñetas”. Així m’ho 
deia. 

En canvi, a l’altre, que era un xicot lleig com un pecat, li deien el 
Cano. 

–Cano? 
–Cano es deia, sí, encara ho recordo. I el vaig anar agafant un 

dia per mi, allà, parlant d’aquestes coses, jo li explicava lo que 
representava el moviment artístic, prescindint del caràcter religiós o 
el que sigui. Dic: 

– “No pot ser, escolta, però si això nosaltres aquí estem fent el 
ridícul davant del món. Estem com salvatges, aquí pretendre...”. 
Perquè, així com no hi va haver possibilitats de salvar cap més 
església, perquè totes set es van posar alhora ja..., tot l’esforç, tant 
del Rubiralta com meu, com dels dos o tres que vaig cridar, dic: “Que 
salvem la Seu almenys, salvem la Seu”. 

  
Data de l’entrevista: 17/7/1981 
Preguntes: Joaquim Aloy 
Web “El salvament de la Seu de Manresa, l’any 1936” 
www.memoria.cat/laseu 

 



Web “El salvament de la Seu de Manresa, l’any 1936” 
www.memoria.cat/laseu 

 
 

 


