«AD PERPETUAM RE1 MEMORIAM)):
EL FET DE LES GORRES (BALSARENY 1903)

+
Isidre Vilella Roixader

Els successos de Corpus de
1903 ocorreguts a Balsareny
no foren el fruit inevitable de
I'atzar, sinó que llurs arrels
s'haurien de cercar en el marc
de tensions locals permanents
d'una comunitat ia
profundament dividida
en termes polítics ¡/o
ideolbgics abans de la Guerra
Civil. L'autor s'ha endinsat
en I'exploració dfaquells fets,
en bono part conservats
dins lo memoria popular,
i en presenta una Iínia
expositiva ben sistematitzada.

parroquid de Balrareny o principir
de regle. A primer teme, lo recbria vello
[linols del r. WIII),enderrocada el 1936.

L'esgléria

Tots els pobles han sofen enfrontaments ideolbgics entre dos o més
pariits. La memoria popular, através
de la transmissi6oral. hacontribuit a
servar a Balsareny el record d'un fet
que va passar a principis de segle, i
que ha estat anomenat .<el fet de les
g0rres.n
Aquest treball pretén verificar,
datar i complementar els detalls coneguts sobre aquest fet, esdevingut
en temps del rectorde Balsareny Dr.
Joan Sala i Llussi. que ho va ser
entre els anys 1899 i 1922.l
La imprecisió de la memoria popular n'ha fet confondre la data i ha
donat versions lleugerament discrepants del fet. Perb la troballad'un

document, inkdit fins al dia d'avui.
em permetri d'aclarir-neel diaexacte i aportar-hi diversos detalls.

LES VERSIONS DEL FET
Vegem de primer com han recollit el cas els dos autors que fins ara
se n'han ocupat.
En primer Iloc, Francesc Soler:
.Un any. eldia de Corpus, que es
fria unnprocessó molt solemne. una
collo (lejoi~esaquíalaplaqa. alpas
del Santíssim. no van voler rrcure's
la gorra. S'hi va armar ur~agran
trifiulgo. perqu? iant els que anaven
aprocessó com elsquefeiend'espec-

tadors els increpaven de mala manera. Perfi, molts es varen treure la
gorra, pero el més exaltat, que feia
de capitost, aquest no. El senyor
rector va denunciar-lo a les autoritats, i corn que llavors hi havia allb
de 'con la Iglesia hemos topado', el
jutge va condemnar-lo a ser deportat. Va marxar cap a America ijo no
n'he sabut res m é ~ . ~ ~
En Soler no aportadates ni noms.
Els editors dels seus escrits, Ramon
Carreté i Isidre Prat, expliquen en
notaqueelsprotagonistes del fet van
ser .el Dr. Joan Sala, rector de Balsareny entre 1899 i 1922, i un oncle
de cal Comas, de nom Casimir ComasLlimargas, nascutel1884»; pero
encara no en donen la data.
Carreté, més endavant, repren la
versió de Soler, que amplia amb altres testimonis que en recullen una
tradició oral, i pot datar-la (en mes i
any)grhcies aundocumentperiodístic:
«Unaan~cdotasimptomatica
del
taranna del Dr. Joan es va produir
arran d'una processó de Corpus, el
juny de 1903. Passava la processó
pel carrer Vell, i una colla d'uns tres
joves s'ho mirava des del portal de
la casa d'un d'ells. Els joves eren
ndel Cassinoa i no es van descobrir
al pus de la Custodia. El Doctor
Joan, impulsivament, se'ls va encarar i els va comminar a descofar-se.
Els joves s'hi oposaren. El rector els
exhibí la Custodia, increpant-los:
'Si no ho voleuferper mi,feu-hoper
Déu'. Sembla que dos dels nois al
final van claudicar o marxar, pero
l'altre, que al capdavall s'estava a
la porta de casa seva, es va mantenir
entretzenat. Hom diu si va escopir a
terra despectivament.
«El rector va cursar una denúncia, i el jove va serprocessat, acusat
dedesacatamenta lareligió,d'haver
escopit a la Custodia, etc. Un avi
recorda haver sentit a dir que 'el va
defensar l'advocat Junoy, de Barcelona'. De resultes del fez, el jove es
va haver d'exiliar: va marxar a
America i mai no va tornar. La memoria popular ací discrepa: hi ha
qui creu que va ser desterrat per
sentencia del tribunal (la mateixa
familia així opina); d'altres pensen
que va ser absolt o simplement multat, pero que va emigrar, avorritpel

També hi ha unanotaque explica
pacte de la fam que li esperava amb
tota certesa. Perque un home capar com el rector en va donar part al
bisbe de Vic (el Dr. Josep Torras i
de plantar cara en públic al SantísBages), i la resposta d'aquest, en el
sim, ¿nofóra tambdcapa$d'oposarsentit d'haver-se dirigit al govemase a l'encarregat de la fabrica? Ja
hem vist que el Doctor Joan, amb la dor civil demanant-li que «se ponga
correctivo a unos hechos que, de no
complicitat deis directors de les fabriques, disposava d'una arma de ser contrarrestados oportunamente,
llegaríana impedirelcultopúblico.»
pressió ben eficac.
Finalment, l'escrit del Dr. Salaes
«Lagent recorda que es tractava
fa resso dels actes de desgreuge que
d'un noi de cal Comas, i que elsfets
van passardavantde casa seva (car- es van celebrar el 5 de juliol següent,
i explica diversesreaccions eciesihrer VelE,30}.ÉS clar que no es recordava l'any precis. La premsa co- tiques i populars que el fet produí.
marcal enspermetde datar elfet: va
ser pel juny de 1903, el dia de Corpus. El noi es deia Casimir Comas L'AFER DE LES GORRES,
Llimargas, havia nascut el 1884 i NARRAT PEL DR. JOAN SALA
tenia, doncs, 19 anys.?»
Com hem vist, les dues versions
La qdenúncia criminal» del recdifereixen només en qüestions de tor, datada a 6 de juliol de 1903,
detall. En Soler no en recorda l'any:
especifica que «con motivo de las
només diu que va ser «un any, el dia
esplendorosas fiestas celebradas en
de Corpus.» En Cmeté documenta Balsareny el día veinte y nueve del
el fet a la premsa de Manresa, i el pasado mes, en honor y gloria del
data,correctament,pel juny de 1903, Sagrado Corazón de Jesús y de San
pero, seguint en Soler, accepta tam- Luis Gonzaga, verificóse una solembé, ara erroniament, que es tractava neprocesión religiosa que recorrió
deladiadadecorpus. D'altra banda,
las principales calles de dicho pueen Soler situa I'acció saquí a la
blo...»
plarax (i es refereix, obviament, ala
«La religiosa comitiva llegó u la
Placa de I'Ajuntament, prop de casa
llamada Plaza Mayor aproximadaseva); en Carreté, seguint en aixo la mente entre cinco y media a seis de
narració d'altres informadors orals,
la tarde, sin que hasta entonces el
diu queels fets es van produir davant
menor incidente hubiese turbado la
de cal Comas. al c m e r Vell, «a la
solemnidad del acto; no obstante,
porta de casa seva.» Finalment, tot i esta tarea estaba reservada a un
que I'exili americi del jove implicat grupo de jóvenes que, apostándose
és un fet indiscutit, en Carreté, sedeliberadamente enprimerafila, perguint d'altres versions orals, manimaneciendo cubiertos e indiferentes
festacertes reserves sobre el rigor de a las reiteradas súplicas y exhortala sentencia, tot i que reconeix que la ciones que les dirigían los circunsmateixa tradició familiar així ho
tantes, ofendidos en lo más intimo de
manté.
sus sentimientos católicos.
«No siendo nada decorosa la actitud de los del grupo [...] iba cunUN DOCUMENT SIGNlFlCATlU
diendo entre los fieles el natural
disgusto y excitación, que creció de
El document que ara ens perme- punto hasta llegar a perturbar la
trid'aclariralgunesd'aquestesqüescelebración de la ceremonia relitions conté una explicació detallada giosa, cuando al pasarjunto a aquédels fets, signada de puny i lletra pel
llos la Custodia, que bajo palio era
Dr. Joan, que inclou copia de la dellevada por el que suscribe la prenúncia que el rector va cursar al sente, intimó, reconvino y exhortó
jutjat d'lnstrucció. El conjunt porta
en debida forma al objeto de conseper títol «Ad perpetuam rei memo- guir cesara el indecoroso espectáriam., és a dir, «pera una memoria
culo que los denunciados ofrecían,
perpetua del fet», i ocupa 7 fulls del
atentatorio a las más rudimentarias
Llibre d'Expectancies de I'Arxiu
leyes de buena crianza y cultura y
Parroquia1 de Balsareny.
sentimientos católicos de todo un

pueblo, que, postrado de rodillas al
suelo, protestaba de dicho comportamiento y presenciaba cómo inútilmente en nombre de Dios se les requería por segunda vez a que rindieran muestra de respeto a la Divina
Majestad del Señor, que sólo indiferencia les inspiraba, permaneciendo cubiertos,fumando y escupiendo
al suelo alguno de ellos, como haciendo burla de tanra grandeza.
«Entonces, el Sr. Vicario, Rdo.
Dr. D. Rafael Duran Carbonell,por
delegación del denunciante, fue en
demanda de auxilio a la primera
autoridad local. El Sr. Alcalde, que
a la sazón se hallaba contemplando
tranquilamente el suceso que se desarrollaba desde unos cuarenta o
cincuenta pasos de distancia y en la
puerta de su misma casa, contestó
no ser el asunto de su incumbencia

quedar impune sentaríase funestos
precedentes, haciendo en lo futuro
imposible toda manifestaciónpública o exterior del culto católico.^
El denunciant apel.la a la Constitució de I'Estat i invoca jurisprudencia del Tribunal Suprem, entre les
quals una sentencia de 26 de gener
de 1871; i entén que els fets revesteixen cariicter de delicte tipificat a
I'article 240 del Codi Penal «que
señala la pena de prisión correccional en su grado medio y máximo y
multa de 250 a 2.500 pesetas a los
que (núm. 2) con hechos, palabras,
gestos o amenazas impidieren, perturbaren o interrumpieren la celebración de las funciones religiosas
en el lugar destinado habitualmente
a ellas o en cualquier otro en que se
ce1ebraren.a

[...]..

REACCIÓRELIGIOSA

L'alcalde, precisa la denúncia,
era Josep Escaler Vassany; és a dir,
el líder local de la Fratemitat Republicana de Lerroux i Maurici Fius i
Pala, que va regir el consistori, amb
majoria de 5 a 4 sobre els conservador~,durant el bienni 1902-1903.
El vicari, en vista de la inhibició de
I'autoritat, va demanar que entre els
fidels sortissin dos testimonis que
s'avinguessin a corroborar els fets; i
un dels joves contestataris, concretament en Casimir Comas, va dir
«con incomprensible orgullo e incalificable desdén las siguientespalebras: 'Si queréis un papel de fumar
paraponer lafirma, os lo entrego'.»
La processó va estar interrompudadedeuaquinzeminuts, «soliviantados los ánimos en gran manera»,
perla qual cosael rector, afi d'evitar
que es produissin alamentables sucesos yfunestas consecuencias», va
convencer els fidels de continuar la
processó, cosa que van fer, cpersuadidos de que nadie debe tomarse la
justicia por $26 mano y que para ello
están los Tribunales.»
La denúncia del rector Joan Sala
considera que «los sentimientos católicos de los vecinos de Balsareny
han recibido grande ofensa, que de

Aquests fets es van produir, com
ja s'ba dit, dintre del breu penode en
que els republicans van assolir la
majoria al Consistori, penode que
abunda en bel.ligerAncies de caire
polític i religiós, polaritzades sovint
en I'alcalde Escaler i el rector Sala.4
El documentdel doctorJoan no s'esta
de subratllar la responsabilitat, per
inhibició,del'alcalde; i, comveurem,
la reacció dels catolics del poble
també es va centrar en una campanyapopulardecairenetamentpolític.
El diumenge 5 de juliol, el rector,
ecedint a les justes reclamacions
dels devots del Sagrat Cor de Jesús», va convocar una solemne funció de desgreuge per al diumenge
següent, dia 12. El diari LaVeritatde
Manresa se'n feia resse, destacant
que s'havia organitzat «per a desagraviar al sagrat Cor del públich
ultratje inferit el dia de S. Pere per
alguns desgraciats amparats per
nostre impio alcalde.»
L'ofici matinal va comptar amb
1'actuacióde1'orquestrinalocal «Els
Massanes», que interpreta música
sacra. Tot seguit, va predicar el Dr.
Josep Servitje, beneficiat de la Seu
de Manresa, que va parlar de I'obligació dels pares d'educar cristianament els infants. Tot i no haver-hi
comunió general (queja s'havia cclebrat el diadels fets), el rector anota

que van combregar de cinc-centes a
sis-centes persones.
A les deu del mati es va celebrar
un ofici solemne, també amb «Els
Massanes», que van tocar igualment
en un trisagi a les quatre de la tarda.
Va tornar a la trona el Dr. Servitje,
queva felicitar els balsarenyesos per
aquests actes ea ji de desagraviar
Jesús Sacramentat de l'ultratge que
li inferiren uns quants infeligos a
instigació o complaenca d'un alcalde impiu, d'un alcalde que no sap la
seva obligació, o sabent-la no la vol
complir. L...]
*Continua dient que Crist tédret
a regnar sobre la societat, i poder i
voluntat per a fer valer aquest dret.
Descrivía grans trets els esforgos de
I'infern per destronar Crist; recorda els fets ocorreguts a Castelló,
Cadis, Saragossa i Manresa, i digué
que una veu sortida del Consell de
Ministres excusava el que van fer a
Castelló les turbes esbojarradescontra les plaques del Sagrat Cor de
Jesús; que un governador abragava
públicament a Saragossa el cap dels
apedregadors de processons, que a
Cadis les plaques eren arrancades
de les cases particulars per les brigades municipals i que a Manresa,
per un acord de la majoria impia de
l'Ajuntament, s'ha arrencat la imatge de l'adorable Redemptor de la
casa comunal, que és la casa del
poble, catdlic en su immensa majoria [...]
~Seguidientque els catdlics han
de treure la cara per Crist, i acceptar la lluita en el terreny que la
presenti I'enemic: en la politica, al
carrer, a la placa, alla on convingui,
que no devem fer cas d'aquells que
ens acusen que excitem la fera. Exhorta els catdlics de Balsareny que
posin a lesfacanes de les seves cases
la placa del Cor de Jesús, sense
preocupar-nos que ens diguin que
provoquem. Diguéque sota la placa
hi ha el títol Regnaré, i que aixo és
clarqueés unaprovocacióa I'infern,
perd que aquesta provocació I'hem
de sostenir sempre l...] sens desmai
ni covardia.s
L'església era atapeida de gent, i
molts, que no bi cabien, eren fora, a
la placa. Acabat el sermó, hom porta
Jesús Sacramentat en processófins a
un petit altar que s'havia improvisat

Reprenem la narraciú del doctor
Joan Sala, ara de caire obenament
polític. Escrita ara després de les
eleccions de novembre de 1903, el

rector s'ufana que, arran de I'afer de
les gorres. I'electorat catolic va fer
pinya i va aconseguir de derrotar els
republicansper5 a4icapgiraraixíla
truita:
nEIs catolics de Balsareny s'alarmaren a la vista de tan sacríleg
insult, considerant elperill que corrien les creences religiosesen aquesta població si continuava el govern
delpoble en mans tan impies com les
de I'alcalde Esraler. que autoritzíi
e1.s repugnants successos del dia de
san1 Pere de I'any 1903. esbandint
la culpable apatia en que vivien certes persones que podien influenciar
els assumptes de la política local, i
unint-se tots els cat6lics i organitiant-seper la lluita, en les eleccions
del novembrede l'any 1903derrotaren els impius delpoble. obfeninr la
majoria a lSAjuntament,i el primer
de gener de 1904fou proclamar batIle Josep Obradors i Bartomeus, que
fou un model d'alcaldes cat6lics.»
Valentí Maspli6creuqueI'alcalde
Escaler va ser destitui't per les pressionsdeciutadansdisconformesamb
la seva obra; en realitat, com diu en
Carreté7,va cessar al termini del seu
mandat i no es va presentar a la
reelecció, potser per motius de salut
(va morir el 1907).
Els candidats del seu grup van
perdre la majoria a les eleccions
d'aquell any, i no van tomaragovernar, pero sí que exerciren una dura
oposició des de la minoria.
L'aciuació del doctor Joan Sala
s'insereix en un context on les fortes
tensions socials i polítiques, barrejades amb qüestions religioses, provocaven acamissadesrivalitats,quevan
ponar fins i 101 a enfrontaments vio-

«Reinarél de cal Pere
(correr Nou o de San! Dornenec).

«Reinaré,> de col Puv
lcarrer del Roval o de Jocinf Verdaguer).

a la placa de I'església. Els feligresos, entusiasmats nfins un santdeliri
ambaquesta valentaperoració,~,entonaren de genolls cintics d'adoració. Prossegueix el corresponsal
de La Veritat:
nNo cal dir que l'alcalde i els
pocs sectaris que el seguiren estaven escorreguts ino es veien enforat
ni en finestro. Aquell. a l'objecte
d'impedir la funció. havia oficiat al
senyor governador dient que el1 no
responia de l'ordre, pel qual motiu
vingueren nou o deu mossos de
l'esquadra, que, una vegada ací, no
sabien que fer, com no sia presenciar el grandiós espectacle.'u
Arrand'aquest sermú, moltagent
va posar *regnaresu (plaques amb la
imatge del Sagrat Cor) a les faqanes
de les cases. El Dr. Salaen relaciona
catorze: a la rectoria, al Centre Catblic, a les Dominiques i a onze cases
de paniculars (entre elles, les dels
futurs alcalde i primer tinent d'alcalde i secretaride I'Ajuntament). L'any
1904, ja amb I'equip de govem catblic, també se'n va posar una a la
casadelavila.queel1905fouembrutada amb mangra, i I'any 1905 una a
I'hospital de les Serves Vetlladores
de la Passió.
Moltesd'aquestesplaques novan
sobreviure a la guerra; fa poc temps.
pero, encara en quedaven quatre, i
actualmeni només n'hi ha tres.
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lents i que en molts pobles (sortosament,nofouelcasdeBalsareny) van
culminar en cruentes revenges pers o n a l ~durant la guerra.
En aquest ambient aferrissat, el
doctor Joan considerava «el seu
deurem demanar penes de presó per a
cinc joves del poble (Casimir Comas
teniadinou anys!) per«impedir, pert u r b a r ~interrompre la celebració de
funcions religioses» quan. del seu
propi relat, es desprkn que I'actitud
delsnois, si bé menyspreaiiva i desafiant, fou en tot moment passiva i, de
fet, l'enfrontament el va provocar el
mateix rector en encarar-se amb els
irreverents i comminar-los «en nom
de Déu» a deposar llur actitud.
És clar que els joves van ser uns
caps de turc que van pagar els plats
trencatsd'un estat d'inimcrispt per
moltes més pors; i aquest cas va
servir per poder acusar I'alcalde
d'instigador o protector d'actituds
anticlericals, com s'esdevenia en altres indrets (Castelló, Saragossa,
Manresa ..., govemats per autoritats
esquerranes). per així afavorir una
reacció de I'electorat favorable als
interessos dels consewadors.

PREClSANT DETALLS
Mirarem tot seguit d'establiramb
exactitudaquellsdetallsqueel document ens permet de precisar.
El dia: ara sabem amb certesa
que els fets van passar el juny de
1903, com deia en Carreté, pero no
pas el dia de Corpus, com el1 mateix,
seguint en Soler, creia; sin6 per sant
Pere: «el 29 de juny. diada de sant
Pere de l'any del Senyor de 1903.»

«Reinaré* de col Cosas (correr de lo Creu).

L'hora: cap dels estudiosos no
havia precisat I'hora dels fets. Ara
sabem que fou entre les cinc i quarts
de sis de la tarda.
El Iloe: en Soler diu que els fets
van passar a la placa, i en Carreté al
carrer Vell, i penso que cap dels dos
no té raó. El document afirma que la
processó es va deturar a la placa
Major (i aixo abonaria la versió d'en
Soler); pero també diu que I'alcalde
Escaler s'ho mirava tranquil4ament
des de casa seva, a unes quaranta o
cinquanta passes. CaI'Escaler era al
carrer Nou número 68, casa FÍ pocs
anys enderrocada per obrir-hi laprolongació del c m e r Guimera; i des
d'alla no es pot veure la plac;a de
I'Ajuntament. D'altra banda, si els
fets haguessin passat just davant de
cal Comes, la cantonada del carrer
Ve11 hauria impedit també que I'alcalde ho pogues veure des de casa
seva. Jo crec, doncs, que, tot i que la
processó q u e devia ser Ilarga- ja
arribava a la placa, els fets es van
produir davant de cal Solsona (després cal Matamoros), molt a prop de
cal Comes perben un lloc visible des

de ca I'Escaler, i a la distancia indicada.
Els implicats: Soler parla d'una
colla de joves. També Carreté, que
precisa «una colla d'uns tres», dels
qualsnomés un, CasimuComas. fou
denunciat. En realitat, la denúncia
del rector esmenta pels seus noms i
cognoms cinc persones, I'esmentat
Comas i quatre joves més. La tradició que recull en Carreté diu que eren
«del Casino» (és a dir, republicans,
membres actius de la societat del
CentreInstructiu i Recreatiu; el local
del Casino encara estava en construcció)? La denúncia, perb, no especifica cap mena d'afiliació.
La pena: la tradició oral només
recorda I'exili d'en Casimir Comas,
que devia ser-ne inculpat com a capitost, potser per les seves paraules
desafiants. Caldria investigar I'expedient judicial per aclarir si la sentencia fou en efecte el desterrament
o no. De moment, he pogut aclarir la
data exacta, I'hora, el iioc i el nom i
nombre d'implicats, detalls fins ara
imprecisamentconeguts. 1així ajudar
a coneixer millor uns fets que, miti-

ficats en la memoria popular, han
perdurat a Balsareny fins als nostres
dies i constitueixen un trist capítol
de la histbria social del nostre poble.
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- (alcalde el 1903; cosa
i 4 bis. Correr de lo Cieu. 5- Carrer Nou o de Sont Doknec. 6-Co Escaler
ovui enderrocoda). Des d'oqui es podio veure el punt núm. 8, per6 no el 9 ni el 3 . 7 - Cal Solsono,
desp& col Motamoror. 8- lndret on es van produir els fets. 9- Col Comes, al correr Vell. 10- Centre
lnstructiu i Recreotiu, «elCorino.» fnconstruccióel 1903. 1 1.CorodeloVilo, Iony 1903.12-Coso
deloVilaoctuol (desde 19231.13-Correrdel RovalodeiocintVerdaguer.14-CorrerVellod'Angel
Guimera. 15- Correr del Trull o de I'Esglésio.

9,.

Arxiu Histdric de la Ciutat de Menresa. Faig
constar lamevagratitudalSr. MarcTofras i Sera.

Isidre Vilella i Boixader
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