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Transcripció 

 

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

 
Visita al Comitè Revolucionari per demanar que no s’ensorri la 

Seu 

 
- [PERE ARMENGOU]: –Més tard, ens vam reunir amb tres més de 
Manresa, en Rubiralta i jo. Que no vull dir noms perquè 
m’equivocaré, potser et diré un que no hi era i me n’estalviaré un que 
hi era, però amb tres (un metge hi havia, 2 ó 3 professionals érem 
més o menys), dient “anem a veure el Comitè, presentem-nos al 
Comitè”. 
== 
 
- [PERE ARMENGOU]: Que si l’un i l’altre, perquè la barbaritat que 
representava que s’enderroqués la Seu. Com a màxima facilitat que 
ens van dir, van dir que farien reconsiderar a les sindicals i a les 
organitzacions polítiques l’acord que ja hi havia pres. O sigui, que ells 
ja tenien un mandat de no respectar-ne cap. Però en vista, és a dir, 
com a deferència, que demanarien a les sindicals i als grups polítics 
que reconsideressin l’acord. No cal dir que hi havia els de l’Esquerra 
que estaven completament d’acord amb aquest... de respectar la 
Seu. Hi havia en [Ramon] Sanz, hi havia gent, vaja, que per la seva 
cultura, no parlem d’ideologies, per la seva cultura, no podien actuar 
d’altra manera. Però, és clar, la veu cantant la portaven les dues 
sindicals en aquest moment. 
== 
 
–Al setembre van anar a parlar directament amb el Comitè. 
- [PERE ARMENGOU]: –Amb el Comitè. Ens vam presentar al 
Comitè... 
–No se’n recorda pas, amb qui van parlar del Comitè? 
–Sí, sí, vam parlar amb en [Josep] Corbella, que presidia el Comitè... 
–El Corbella 
–El Corbella, després hi havia el Marcel Augés, que després més tard 
va ser el que feia de regidor de Foment, hi vaig tenir molt contacte, 
excel·lent persona de tota manera, i també amb això es va mostrar 
molt comprensiu. Però és que ells, en aquell moment, es 
consideraven tan mandataris dels acords presos per les 
organitzacions que, potser estant individualment convençuts de que 
anaven a fer un disbarat, no gosaven enfrontar-se amb els seus 
mandataris. Això, es va notar claríssim. Perquè, és clar, no ens van 
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donar cap raó en contra, l’única raó en contra que ens van donar, i 
tots eren gent de prou cultura, [inaudible] però van dir: “l’únic 
obstacle que hi ha és aquest, si reconsideren les organitzacions 
l’acord pres i ens alliberen d’aquest compromís, no hi ha 
inconvenient”. 
–Aquest acord pres, doncs, ja feia dies... 
–Acord pres dintre cada organització 
–Però ja feia dies que l’havien pres? 
–Sí, feia dies que l’havien pres.  
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