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cions  que  portarien  la  repibli
ca.  La  revista  “Joventut”  j
aqueil  “E!  PLa  de  Bages”
dabans  de  la  guerra  sôn testi
monis  de  la  seva  tasca  com  a
periodista.
E!  setmanari  “Joventut”  el

tingué  precisament  de  funda
dor.  Ais  disset  anys  ja  havia
iniciat  una  intensa  cursa  politi
ca  fundant  la  Joventut  Nacio
nalista  de  Manresa.  La  seva
tasca  es  projectà  a  niveils més
amplis  i, en els darrers temps de
la  Monarquia  alfonsina,  repre
sentà  et B ages en el Comité  Re
volucionari  que  preparava  l’ad
veniment  republicà,  Candidat
de  les  esquerres  a  les  munii
pals  del  12 d’abril, fou elegit re
gidor  de  la majoria victoriosa, j
e!  dia  14,  quan ja  shavia  es
campat  arreu  el  significatiu re
sultat  globaFdels comicis,  acor
dà  amb Macià  i Companys  pro
clamar  la  Repûblica  a  Man
resa.
A  les  sis  de  la  tarda  d’aqueli

14  d’abril,  a la  Casa  Consisto
rial,  es reuniren els membres de
la  que  sesta’a  auto-constituent
com  a  Junta  de  Govern  Repu
blicà  Provincial,  amb l’objectiu
d’evitar  cap  buit de poder men
tre  el canvi de règim es consoli
dava.  Segons  consta  en  l’acta
d’aquella  sessiô,  e! primer  dels
acords  presos  fou aquest:  “Es

Fa  uns  dies,  l’alcalde  Joan
Cornet,  ha  afirmat  encertada
ment  que  l’homenatge a  Selves
i  Camer  voua trencar  un silenci
injust  respecte  a  aquesta  per
sonalitat.
No  ès  mai  tard  quan  arriba,

perô  és llàstima  que  aquest  re
coneixement  s’hagi  fet  esperar
tant.  sembla  que  tambévulgui
participar  d’aquest  vici  de! re
tard  que  patim  moits  man
resans.  I  consti  que  suggeri
ments  pùblics o a titol personal,
per  tal  de  retre  homenatge  a
aquest  politic manresà  no  s’han
faltat.  Fa  pocs  mesos,  Joaquim
Aloy,  des  de  les  pàgines
d’aquest  mateix  diari,  e!  re
clamava.

Citaré  dues propostes  concre
tes  fetes  a  l’Ajuntament  de
Manresa:

—  Al  Ple  municipal  de!  7
d’ octubre  de  1981, el grup  mu
nicipal  del PSUC, presentà una
mociô  demanant  que  s’obris  e!
procediment  per tal de donar  et
nom  de  ban  Selves j Camer,  a
un  carrer  de la nostra  ciutat.  La
mociô  també ho proposava  per
altres  personalitats  manresa
nes,  com  Lluis  Prunés  j  Fran
cesc  Marcet.  La mociô va  que
dar  sobre la  taula  pendent  dels
informes  d’una  comissiô  con
sultiva  j  de  i’Arxiver  Munici
pal.  A  principis  de  gener  de!
1982,  el  consistori  comptava
amb  dos  informes  signats  pel
Dr.  Gasol  i  en  Joaquim  Aloy
respectivament.  Mentre que  en
aspectes  de  valoracié  discrepa
yen,  ambdôs  informes  coinci
deixen  en la rellevância de la fi
gura  de Selvas i Camer.

—  Davant  l’actitud  manifes
tada  per  i’equip  socialista  i
convergent  que  governava  la
ciutat  de  deixar  congelat  el  te
ma,  e! 3 de  febrer  del  1982, els
consellers  del PSUC j deNacio
nalistes  d’Esquerra,  varem  fer
una  proposta  concreta  per  tal
d’assignar  e! ncm  de  Joan  Sel-
vas  j Camer  a un carrer  ja  exis

nomena  President  de  la Junta
e!  Senyor  Joan  Selves  i  Car
ner,  el  quai  accepta  e! carrec
no  per  liur  aspecte  honorific
siné  per  la  responsabilitat
que  comporta”.  Aquella  Junta
acordà  l’excarceraciô  de  tots
els  presos  excepte  un  que  ho
era  per  homicidi;  la  requisa  de
totes  les armes  excepte les dels
pagesos  de fora ciutat; posar-se
à  les ordres del govemn provinci
al  de  Catalunya;  saludar elPre
sident  de  la  Repûblica  Catala
na,  en Francesc  Maciâ; roman
dre  en sessiô permanent  “mea
tre  les  circumstàncies  ho
aco,isellin”  j  vetllar  per  ga
rantir  la  normalitat  ciutadana.
Selves  i Camer  era,  doncs,  al

front  d’aquell grup de  persones
que  governà interinament la  ciu
tat  en  un moment en  què  podia
passar  de  tot:  de  la  insurrècciô
reaccionària  a  la  mes  absoluta
de  les normalitats.  No  hi hagué
reacciô  violenta,  la  proclama
ciô  republicana  es  va  consoli
dar  i, en pocs dies, la Junta  Pro
vincial  donava pas  a un Ajunta
ment  formalment constitiit  pels
regidors  electes e! dia  12, i Sel
ves  n’era  proclamat  alcalde.
La  seva  participaciô  en  l’alba

de!  nou règim l’alunyà de Man
resa  i e! Bages. Convocades  les
eleccions  a  les  primeres. Corts
de  la  Repûblica  espanyo!a,
que  esdevingueren  Constitu
ents,  Selvés  fou elegit diputat  j

tent:  el “Lepanto”.  La propos-
ta  incloïa també l’assignaciô de
carrers  o  places,  a  Llujs  Pru
nés,  Francesc  Marcet,  Llujs
Companys,  Francesc  Layret,

També  vârem  deixar  clar
que  abans  de fer  e! canvi, calia
consultar  amb els vemns dels car
rers  corresponents.

Perô  cap d’aquestes  propos-
tes  no  va  prosperar.  Varen  ser
qualificades  d’inoportunes  per
l’equip  de  govern  que  presidia
el  Sr.  Cornet,  i votades en con
tra.  De manera  que  l’expedient
va  quedar  bloquejat.

Dos  anys  j  mig  després,

dimiti  de  !‘alcaldia manresana.
Convocades  després  les elecci
ons  al Parlament  de  Catalunya,
fou  també  elegit i ocupà  e! càr
rec  de  cap  de  la majoria  parla
mentària,  a  mans  de  l’ERC
coaligada  amb la USC. Segons
Lluis  Companys,  aquesta  etapa
li  fou de gran utilitat  en  la seva
furmaciô  politica.
En  una  Generalitat  retrobada

i  necessitada  de  joves  politics
amb  empenta,  Selves fou  ràpi
dament  cridat  a  l’Executiu.
Durant  uns dies ocupà les Con
sèlleries  d’Economia  i de  Go
vernacié,  per  passar  a  ser  des-
prés  Govemador  Civil  de Bar
ceiona.  Companys  va  escriure
més  tard  que  “en  e!  Govern
Civil  fou  on  en  Selves  va
destacar-s  com  un  dels  ho
mes  de  Catalunya  més  capa
cita  t en sentit  de çovern  i tem
perament  politic
La  seva  carrera  sabocava  ja  a
l’àrea  de  la  Govemnaciô.  De!
Govern  Civil passà al càrrec  de
Govemador  Genera!  de  Cata
!unya,  fins  que  el  procès  de
traspàs  de  serveis estatals  a  la
Generalitat  féu  desaparèixer
aquella  figura  i Selves  va  ocu
par  la Conselleria  de Governa
ciô  fins a  la  seva  mort,  e! juny
de  1934.  Hi  ha  qui  assegura
que,  sense  aquesta  mort,  amb
Selves  a  Governaciô,  no  s’ha
guessin  esdevingut,  al  cap  de
cent  dies,  els  fets d’Octubre.

m’alegro  que  aquella  proposta
hagi  passat  de  la  inoportunitat
a  l’oportunitat  i espero que  les
altres,  també  els  arribi  e!  dia
d’assolir  l’estadi de  l’oportuni
tat.

Només  afegir que  jo faré per
un  en  l’homenatge  merescut  a
l’home  que  encapçalà  la  pro
clamacié  de  la  Repiiblica  a
Manresa.  Un  homenatge,  no
només  a  un  home,  sinô  a  un
conjunt  ampli  de  ciutadans,
que  l!uità  i aconseguj un  per(o
de  de  Ilibertats.

IGNASI  PERRAMON I
CARRIÔ;1]

Un  altre  11  de  Setembre;0]
Joan  Selves j

1,11  de Setembre
Crec  que  és un  deure  recordar  j homenatjar  e! moit  il.lustre

manresâ  Sr.  Joan  Selves j Camer.  Semblava  que  cl seu record
haviadesaparegut  de la ment  de les autoritats  democrâtiques
Som  molts,  milers  de  manresans  que  recordem  la  marginaciô
de  què  fou  objecte e! seu panteô  durant  l’època  franquista  aixj
com  l’anuLlaciô  de! seu nom  d’una avinguda  de Manresa.  Vo-
lien  e! gran silenci envers aquell home  que volia les coses clames
j  ben fetes.

Ara,  perd,  sembla que les aigties tornen  a la mar i que, com a
conseqtiència  de certes  peticions manresanes,  e! nostre  ajunta
ment  ha  posat  fil  a l’agulla.  Enhorabona!

Molts  no sabran  qui era el Sr. Selves. Es lôgic, ja  que 50 anys
de  la seva mort.  Era fil! de  Casteiltallat,  procedia  d’una famjlia
pagesa.  Havia  nascut  cl  1899 i dç  moltjovenet  se situà a  Man
resa.

Bona  part  de  la  seva biografia  va  ser publicada  al  perièdic
Regiô  7 e! dia  1 de juliol d’enguany  per l’estudiôs manresà  Joa
quim  Aloy j Bosch, el quai,  a més a  més, reivindicava moit  en
certadament  els drets  del  nostre  conciutadà.

En  Selves era un home  simpâtic,  intel.ligent,  treballador,  di
nâmic  j tenia  moita mundologia.  Era  advocat de  professiô j te-
nia  una  visiô clara  de! present i de! futur  pci que fa  a les qiies
tions  socials  j politiques.

Mencionaré  uns casos que  serveixin per ratificar  tot  aixô: cl
14 d’abril  de  l’any 1931 proclamava la  Repiblica  des  dcl ba!cô
de  l’Ajuntament  i  ci dia  16 era  nomenat  alcalde  d’acord  amb
les  eleccions efectuades  cl dia  12 d’abri!. Aque!l va ser un canvi
de  debô i les seves paraules  recomanant  ordre i serenitat varen
fer  que no es vessés ni una  sola gota  de sang.  La joia  de! poble
fou  esclatant  j culminà  en una  gran  festassa  cl dia  15.

Després  va  ser nomenat  conseller d’Economia  i Agricultura
e!  24-l-33 i més tard de  Govemnacié, en  cl primer govern  de la
Catalunya  autônoma presidida per Francesc  Macià.  El Primer
d’agost  de! mateix  any  fou  nomenat  Govemnador General  de
Catalunya  per ordre  de! President  de la  Repûblica Espanyola,
Sr.  Aical  Zamora  i ratificat  en aquest  cârrec e! 25-11-33. I aixi
va  poder  accelerar  els traspassos  de  l’Estat  a  la  Generalitat.

A  la mort de! President  Maci,  cl nou President,  Lluis Com
panys,  e! nomenà  conseller  de  Govemnacid, càrrec  que  exerci
fins  a la mort.  Selves havia estat  també  diputat  pel Bages a les
Corts  Constituents  i al  Parlament  Català  per E.RC.

Crec  que  no  és necessari  mencionar  més  detalls  perquè  ens
adonem  que va  ésser e! politic  més il.lustre  de  tota  la  histôria
manresana,  ja  que  en Se!ves va ser reclamai. per Manresa,  Bar
celona  i  Madrid  per  les  seves grans  dots  de  governant  i que,
desgraciadament,  només va  poder  arribar  a  l’edat de  34 anys,
després  d’una  malaltia  poc  aclarida.  -

En  fi,  tot  un  exemple  per  imitar.  Estic  segur  que  si hagués
sobreviscut  Manresa  hauria  despertat  de! gran  somni  en  què
encara  es troba,  per forjar  grans homes, per dur a terme noves j
fecundes  obres  ciutadanes.

Es  moit  just,  dons,  que  en aquesta  diada  de reivindicacions,
reivindiquem  també els drets  que  corresponen  a Joan  Selves  o
Camer.                JACINT CARRIÔ I VILASECA

Un  homenatge amb retard

En  record d’un home  de govern
En  Joan  Selves j Camer,  dcl qua! commemorem cl cinquantè

aniversari  de la  seva mort,  va  morir  molt  j ove, excessivament
jove,  als  34 anys.

Excessivament  jove  per  moltes  raons.  Ni  cal dim-ho, sobre
tot,  per la desgràcia que la  seva mort va representa’ per a  la seva
familia.  Un cop  molt  dur  pèr a  la  familia,  per  ais de  casa.

També  un cop molt  dur  per al Partit,  l’Esquerra  Republica
na  de  Catalunya,  ta!  com  se’n lamentava  e! mateix  President
Companys.

Finalment,  manresans,  un cop  molt  dur  per  a  Catalunya.
En  Joan  Selves va  morir  cl 28 de juny de  1934. Tres mésos j

escaig després van estallar els fets d’octubre que van capgirar la
po!itica  catalana  i espanyola.  En  e! cor de  tots  els catalans  va
néixer  la pregunta:  s’hauria  produït  e! 6 d’octubre  si en  Selves
hagués  continuat  portant  la  Consc!leria  de  Govemnaciô? I  la
resposta que tothom es donava dintre seu era que no, encara
que  no  es podia  demostram.

“Un  home sol a vegades canvia la sort  d’un poble”,  llegireu
en  cl diari E! Dia dcl 28 de juny dc  1935, en commemoraciô de!
primer  aniversari  de  la  seva mort.

En  Joar1 Selves j Camer  era  un  home  constructiu  1 creauot,
va  ser l’ànima de laproclamaciô  de la  Repfib!ica a Manresa  e!
14  d’abri! de  1931.  Primer  Alcalde  repub!icà de  la nostra  ciu
tat,  va  tenir una  vida politica  fulgurant  fins a  ser Govcmnador
Genemal de Cata!unya.  Per  on va  passar  en Selves: Parlament,
Corts,  Consellemies d’Agricultuma, Indûstria,  i  Govemnacié va
dcixar  constância dcl seu esperit de ponderacid  i d’equi!ibmi, de
culte  a  I’amistat  i de  servidor  !leial a  la  Repûblica  i a  Catalu
nya,  fins a  ser considerat com un dels homes cabda!s per encani
lar  j fer  anar  endavant  cl pais.

Un  home  dc  govemn excepciona!  en  uns  moments  histôrics
cxccpcionals  que requcrien dc pcrsones de laseva  v!ua  a  partir
dels quals semblava que Catalunya ja aniria sempre més enda

vant.
En  Selves va  morir  desgraciadament  en  aquest  moment just

en  què  tanta  falta fcia per  a  Catalunya.  Va anar  a  morir  l’any
34,  quan encara  avui podria  estar viu entre nosaltres,  quan tan-
ta  falta feia que la Conselleria  de Governaciô hagués estat  a les
seves  mans  nornés tmes mesos més.  -

Fili  de  Castelltallat,  ens cap l’honor  que hagués estat  un ho
me  de  les nostres  contradcs  i ens cap l’honor  que hagués  estat
un  home de l’Esquerra.  Dc seguida que es va constituir  l’Ajun
tament  democràtic,  els companys d’altres  partits d’esqueria  en
absència  de representants  de l’Esquerra  Republicana  en cl Con
sistori,  van demanar  un  record de  la  ciutat  per  a  cil, aixi  com
per  a d’a!tres manresans  d’importància  en la vida politica cata
lana  dels anys  30,  com  Llujs  Prunés  j !‘A!calde Marcet.

Volcm  en e! scu cinquantè  aniversari  dirigir-nos dc  forma es
pecial  i pûblica a la seva familia en nom de la Junta  local i mili
tants  d’ERC a  Manresa,  alguns  dels quais van conèixcr  perso
nalment  en  Joan,  tot  dient-los  que  és recordat  amb  vertadera
admiraciô  i veneraciô,  enyorat  pets qui e! van conèixer j respec
tat  amb  esperit  d’imitaciô  i seguiment pels qui intentem  retro

-  bar  la  Catalunya  de sempre.
Ens  cal agrair  al govemn de la Ciutat  que aquest  Onze  de Se

tembre  dc  1984 cl  dediqui  ai  cinquanté  aniversari  de  la  mort
d’en  Joan  Selves, de  qui també  caldmia que  tots  els manrcsans
recordéssim  les paraules  que  sobre  cil j per  a  tots  nosaltres  va
cscriurc  Ventura  Gassol,  ja  des de  la presô de Madrid,  cl 22 de
juny de 1935:

“Si  mon jove  î  al  començament  de  la  seva  obra,  la  millor
manera  de  venjar  la seva mort  és que acabeu la seva obra vosal
tres  “.

Paraules  que  fem nostrcs,  sincerament,  de  tot  cor.
Per  Catalunya!

Manresa,  5 de setembre  de  1984


