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Crònica de La Unió Liberal, és el resultat d'un treball començat ara
farà cinc anys, per tal de comprendre millor la postura intransigent
d'alguns granollerins que no han tornat a posar els peus al lloc que
APORTACIÓ DE MATERIAL
Josep Estrada i Garriga: balanços i ocupava l'antic estatge de La Unió Liberal. Aquesta actitud testimonial
s'ha fet més notòria a partir de la nova inscripció al Registre de la Proestat de comptes, programes.
Josep Escobar: coHeccló de cartells pietat i l'enderrocament de l'edifici.
Per a la reconstrucció de la vida social de qualsevol entitat, són
i programes.
Joan Vernet i Batet: col·lecció de necessaris els llibres d'actes, però la seva búsqueda ha estat infructuosa. Si haguessin sortit, tot hauria estat més simple.
cartells i programes.
Per tal de fer aquesta Crònica de La Unió Liberal, ha estat necessari
Alfred Canal: còpies dels Plets.
recórrer a la premsa local. El buidat de premsa ha estat lent, i ara fa
COL.LABORACIONS
un any un setmanari granollerí, n'utilitzava els primers fruits sense citarJosep Algueró, Josep Ferrés, Andreu ne la procedència.
Fusté. Amador Garrell. Joan Garriga,
La premsa sol incidir sobre esdeveniments extraordinaris que alhora
Miquel Montané, Joan Montana Pra- són els més polèmics, oblidant la vida senzilla i rutinària de tota endera, Miquel Padrós, i les famílies titat.
Mas, Masó, Miralles, Sabates, Riera,
La guerra civil interromp la vida progressista i popular de La Unió
Taberner.
Liberal. Els guanyadors es fan amos de l'edifici, com si fos la seu d|un
partit polític o d'un sindicat, quan La Unió Liberal no fou ni una cosa
FOTOGRAFIA
ni un altre. En tot cas un calaix de sastre a on es donaven cita alguns
Toni Cumella, Enric Morera, Joan
membres dels partits liberals i republicans, amb molts altres vilatans
Tinto.
sense significació política, per gaudir conjuntament de la germandat de
socors mutus, de la biblioteca, l'escola, l'orfeó, de les temporades
COL·LABORACIÓ ESPECIAL
CODIC 9 - Microelectrònica i Con- d'òpera, sarsuela i en definitiva del millor teatre, cafè i estatge social
que Granollers ha pogut conèixer, amb un número de socis que repretrol, S, A.
sentava del 10 al 25 per cent de la població, i un pressupost anual que
oscil·lava comparativament entre el 15 i el 50 per cent del pressupost
municipal en els anys que en tenim constància.
El pas del temps no ha esborrat de la memòria dels socis, la vida
de La Unió Liberal. Calia però traslladar a les noves generacions el
respecte a l'entitat que marcà els puntals de ta convivència local, i en
aquest context cal situar aquesta crònica.
Si bé el treball ens l'imposàrem nosaltres mateixos sense l'encàrrec
de ningú, ens satisfà que tan l'Ajuntament com el Museu l'aprofitin per
fer conèixer, difondre i restaurar el respecte col·lectiu a La Unió Liberal
de Granollers.
Editat per Ajuntament de Granollers
Dipòsit legal B. 28.007 - 1981
Compost a Granollers per
Composició Mecànica J. Cabot
Imprès a Granollers per
Gràfiques Garrell
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Temps era temps.
L'any 1887, Granollers tenia 6.208
habitants. La carretera de Barcelona a
Vic havia obert les seves muralles i
el ferrocarril permetia una nova forma de comunicació. La ciutat ja havia estrenat l'enllumenat a gas (any
1880) —que començava a suplir el llumet d'oli fumós i pudent— però encara no hi havia cotxes i bicicletes,
ni es feien «retratos», ni hi havia electricitat, ni ràdios, ni gramòfons... Però ja hi havien "aquells qui fundaven
escoles laiques amb himnes al Progrés
que ara ens fan somriure, i lliurepensadors i federals «de tota la vida»,
que batejaven els seus fills al so de
la Marselfesa i els posaven noms tots
estrafolaris»'.
L'absència d'opinió pública —deguda principalment a la migradesa dels
medis de comunicació— provocava
una anèmia política a la població2,
que estava dividida ert dos blocs3.
Uns, eren idealistes que apostaven pel
Progrés: liberals, demòcrates i republicans. Els altres, els pràctics: moderats, conservadors i carlistes (també anomenats jaumistes). ! si hem escrit la paraula
Progrés
ambLluís
majúscula
FARNÉS SARAROLS,
J. Maria; TINTÓ
ESPELT,
(1981)
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ha estat per subratllar el sentit gairebé màgic que tenia llavors.
La política centralitzadora de l'administració local i provincial comportava una estreta dependència entre
alcaldes i governadors". La implantació del sufragi s'havia convertit en
una farsa al servei del caciquisme5.
I més que una corrupció de la democràcia n'era un estudi previ6, que només pot explicar-se pel grau d'analfabetisme i escàs desenvolupament social7. 0 sigui que, quan els cacics no
imposaven amb facilitat el seu predomini, recorrien a una descarada
compra de vots i, fins i tot, a la tupinada: feien votar els morts, privaven de vot algunes persones, eliminaven paquets de sufragi i, si així i
tot fracassaven, arribaven fins al punt
d'invalidar la votacióB.
Una tècnica electoral consistia, també, en allò que es coneix per «tocar»
i que no sabem ben bé si era una
tècnica granollerina o d'un àmbit major: consistia en que el cap de la candidatura es dirigia al possible elector
i amb uns copets a l'espatlla li recitava el «compto amb tu» de ritual. Fins
i tot sembla ser que s'havia arribat
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a la pràctica del «tocar» per delegació, encara que amb una eficàcia molt
més limitada9. Al cap i la fi. !a pugna pel poder passava més per com
«fer» les eleccions que no pas per
com guanyar-les ,0.
A Granollers, la persecució dels
elements liberals, venia de temps. Ja
tenim notícies, en aquest sentit, de
l'any 1823, quan, tot i no ser més
d'una dotzena, els liberals foren sotmesos a seriosos intents d'eliminació
per part dels absolutistes, que varen
recórrer a l'ús de les armes, com si
es tractés d'una típica cacera de bruixes del temps de la inquisició. EI cas
és que no varen aconseguir-ho». Les
persecucions posteriors durant la
guerra carlina en eis pobles petits,
van provocar un èxode liberal cap a
poblacions més importants, on s'establiren en tallers o petites botigues 1J.
El 17 de gener de 1875 es produí
un fet que, en realitat, ncabà afavorint el liberalisme de la població. Uns
tres mil carlins saquejaren la vila, feren una matança de persones civils i
segrestaren trenta-cinc veïns, entre
quins es trobaven l'alcalde i regidors,
i pels quals fou demanat un rescat de

plorar els favors de la Casa de la Vila, en improvisat jubileu, eis que volien un concert o tracte especial a
l'hora de pagar els consums, o matar
el porc a l'eixida de casa sense paLa febre d'or
gar... I tot s'arreglava de bé a bé.
La vida social de les entitats recrea- Aquella força política fou coneguda
tives, a part dels nombrosos cafès, amb el nom de «els federals de Can
era floreixent: a Can Sala, Can Ma- Sínia»!1.
Al costat de Can Sínia, i sota la
riano i Can Planes s'hi afegiren el
Casino —construït el 1880— i el Cen- capella de Sant Roc, s'hi trobava la
tre Catòlic a l'any 1881. La creació Col·lecta dels Consums —una mena de
d'aquestes dues últimes entitats cal- recaptació d'impostos i. possiblement
dria situar-l? dintre de l'època d'es- per raons de veïnatge, s'arribaven a
plendor que fou coneguda a Catalunya acords ben especials. La raó caldria
amb el nom de «La febre d'or» (1871¬ cercar-la en el fet que, a l'hora de les
1885] i que es caracteritzà per la in- eleccions, els «pràctics» —Centre Caversió industrial que vingué afavori- tòlic, Col·lecta de Consums i Can Sída per una gran expansió econòmi- nia— anaven tots a una i assolien una
força conservadora important, mentre
ca 14.
Malgrat que el Casino era el casal els «idealistes» s'entretenien en la
ie la gent d'ordre Vj, no fou obstacle discussió de diferències, a vegades,
perquè, allà, s'hi apleguessin els me- ben subtils.
nestrals d'esperit més liberal junt amb * El Congost»
L'any 1886, Esteve Garrell, home lila jovenalla vinguda de la universitat'*. I encara que no els fos possi- beral i republicà, que ja havia trebable parlar de política ni discutir de llat molt activament en la fundació del
religió'7, sí que realitzaren una sèrie Casino i n'havia ocupat el càrrec de
d'actes que denotaven l'existència secretari, va decidir posar una impremta a casa seva i, allà, començà a
d'un esperit inquiet i rebelia.
editar la primera revista de la vila:
Aquesta actitud, les innovacions
aportades per aquest sector, van es- «El Congost». Així, el que havia estat
verar el sector més conservador. I ai- participant de tertúlies literàries i auxí fou com, impulsada per la rectoria, tor de molts versos, es transformava
es creà el Centre Catòlic'8. Després en cronista de la vida local, amb una
d'una sèrie de conferències i de di- forta incidència sobre l'opinió públiverses entrevistes, va néixer el local ca. A la seva impremta s'hi aplegaren
on s'aplegaren els vells senyors de un grup d'«tdealistes» que intuïren la
la vila ls. El Centre Catòlic fou, doncs, necessitat d'unir-se com a força políla plaça forta on es fortificaren con- tica avançada.
Aquell «diariet» cometria aviat el peservadors i carlins i. des d'allà, es
cat
d'anunciar una festa laica. La reacdeclarà una guerra oberta -—o a vegades dissimulada— contra els con- ció del rector fou immediata: en una
nota portada a mà pel campaner,22,
ciutadans liberals
advertia la necessitat de rectificar. La
Foren temps difícils per als liberals. Ser-ho, llavors, era un pecat. A negativa d'«El Congost» va motivar
molts botiguers se'ls havia obligat a l'establiment d'una altra impremta
fer-se socis del Centre Catòlic amb d'on sortiren llibres religiosos i nol'amenaça de fer-los víctimes del pac- vel·les setmanals. En Miquel Josep Mate de la fam. Una altra vegada, un yol, en el llibre «La impremta del meu
director d'orquestra que havia acom- pare» ens explica que «al senyor recpanyat un enterrament civil fou adver- tor-arxiprestat del Vallès, no li comtit que seria desterrat si reincidia, o plaïa que l'impressor edités setmanalfins í tot, que -es procediria encara ment el periòdic sense publicar gaimés enèrgicament» (?}. Els qui, tro- rebé res del que hauria agradat al
bant-se en necessitat, es veien obli- mossèn... La impremta nova soluciogats a recórrer a la beneficència, eren nà el problema del rector, perquè no
conminats a renegar de les idees li- li calgué anar més a Barcelona a encarregar els impresos, tot i que semberals 20.
En aquells moments arribà a ser bla que no li agradava portar la feina
molt important un cafè que era com a casa del primer impressor establert
una mena d'avant-sala de la Casa de a la vila»23.
la Vila. Era el cafè de Can Sínia: una Des d'*El Congost» es passava a
espècie de casinet on s'aplegaven l'atac obert en un article publicat el
tenders i petits menestrals. Allà s'hi 30 de gener de 1887 i titulat «Liberareunien, en dies de mercat, ramaders les a defenderse!»: «El avasallador cai negociants que es submergien en ciquismo que nuestro Poder Clerical,
les més apassionades controvèrsies puesto al servicio del partido carlista,
polítiques. El cafeter, que fou regidor ejerce sobre esta tan liberal e infordurant una pila d'anys —i fins i tot tunada villa, va tomando ya proporcioalcalde durant un cert temps— esta- nes inconvenientes; y es preciso que
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mera República —l'any 1873— i es
reuneixen gent de totes les faccions
dels partits republicans25. Fou possiblement en aquella sobretaula on es
plantà la llavor que germinaria el 20
de març, quan s'anunciava la nova associació: «por fin y de modo serio,
se trata de poner remedio al mal. Gracias a la iniciativa tomada por individuos pertenecientes a los partidos
constitucional, posibilista, republicano-progresista, federal y republicanos
independientes se ha llegado al acuerdo de formar una asociación titulada
Unión Liberal»25.
La nova associació prendrà la forma
de Germandat per tal d'obtenir la legalització, tot i que, a Granollers, ja
n'hi havia una altra: «La Fraternidad».
La necessitat de ressistír eis atacs
contra els liberals, fa que l'objecte sigui «socorrerse y protegerse mútuamènte, así en casos de enfermedad como en el ejercicïo de todos sus derechos, para fomentar la ínstruccíón
y ejercer la beneficència privada con
todas aquella's familias que aunque
ajenas a esta Hermandad, sean pobres y necesitadas» (article primer
dels estatuts fundacionals).
La Germandat i
l'Orquestra Els Agustíns
L'existència de la Germandat no
comportava pas la construcció del
«Santuari de la llibertat» (edifici), però s'endevina en la documentació, la
possibilitat de que en pugui sortir un
ateneu obrer, amb escoles i biblioteques per a la instrucció dels socis i
dels seus familiars. S'acorda no instal·lar-se a cap punt fix, amb la finalitat de que les Juntes Generals i la
celebració de solemnitats es puguin
fer als establiments públics dels socis inscrits, que serien Can Sala, Can
Mariano i Can Planes.
Abans que la societat s'hagués
constituït, la plataforma que la integrava, ja es converteix en un moviment revolucionari, amb motiu de
l'«affaire» de l'orquestra «Els Agustíns».
La vigília del que en podríem dir-ne
«assemblea constituent», el dia 2 d'abril de 1887, festa de Sant Francesc
de Paula, havia d'actuar l'orquestra
«Els Agustins» a l'ofici solemne que
tenia lloc a l'església de Sant Francesc, convertida actualment en la Casa de Cultura que porta el mateix
nom. Però els estaments religiosos
van decidir trencar el contracte amb
l'orquestra per motius que segons
sembla, consideraren de pes26. Passava que l'esmentada formació musical, havia anat a rebre triomfalment a
l'estació de França, en Gabarró, que
venia a actuar en un míting en favor
de les escoles laiques.
Aquell trencament de contracte provocà una reacció fulminant de les forces liberals. La mateixa nit tingué lloc
una reunió amb assistència de moltíssima
convocar
a la nit gent.
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les autoritats civils de la vila, el respecte a la llibertat de treball.
La manifestació aplegà més de 400
persones, entre les quals figuraven
les dues orquestres i les dues corals
de la vila. Els manifestants portaven
atxes enceses i nombroses pancartes
amb un sol lema «Llibertat de treball».
En arribar a la plaça de ia Constitució, una comissió pujà a parlar amb
l'alcalde i alguns membres del Consistori. Se'ls lliurà un document signat per les agrupacions presents i la
comissió organitzadora. En representació dels comissionats, Antoni Vilaburgués sortí al balcó de l'Ajuntament
i va trametre als congregats les paraules encoratjadores de l'Alcalde Jaume Gual, que foren correspostes efusivament per visques, aplaudiments i
tot el fervor que sol acompanyar
aquests actes multitudinaris. Després,
pacíficament, la manifestació es dissolgué 77.
És clar que, com es diu popularment, tots els sants tenen octava. A
l'Ajuntament, amb posterioritat, hi hagueren fortes discussions pel fet d'haver estat autoritzada la manifestació.
I, per acabar d'arrodonir-ho, fes autoritats, aquell any, no varen assistir
als oficis litúrgics de setmana santa2a.
La Germandat
i el seu Reglament
El primer reglament de l'Associació
porta data del 4 d'abril de 1887 i fou
enregistrat al Govern Civil el 25 del
mateix mes. La primera junta de govern fou constituïda per Isidre Bellsoià, Antoni Vllaburgès, Antoni Vila, Josep Ventura, Joan Parramon, Antoni
Montana, Francesc Uyà, Pere Tuset,
AYUHTAMIENTO

Pere Llonch, Josep Salarich, Miquel
Clot, Josep Cubells i Manuel Font. Es
comptabilitzaren com a socis fundadors, 601 persones M.
El primer reglament de beneficència
fou aprovat el 29 de maig30.
El 8 d'abril de l'any següent (1888)
es celebrà el primer aniversari al Clos
d'en Piferrer, que fou cedit per Josep
Torent. En aquell lloc del carrer de
Palma, es va aixecar un envelat on
actuaren dues corals i tres orquestres.
Fou una festa extraordinària: dues mil
persones es reuniren en el que, els
cronistes de l'època, dirien, que constituí la festa més gran dedicada a
exaltar la Llibertat3'. Hi hagué, naturalment, discursos i parlaments. Ramon Vendrell en «El per què de la
Unió Liberal», apareix com un dels
ideòlegs del nou moviment associatiu es defensa de la democràcia cristiana, es manifesta defensor de la llibertat —inclosa la religiosa— de la
propietat privada, de la família i de les
lleis establertes32. Josep Cubells en
el seu -Motius que ocasionaren la
fundació de La Unió Liberal», es mostra fervent partidari del liberalisme i
acaba atacant els del Centre Catòlic
que, segons ell, havien convertit en
una Casa de Comerç
Ei juliol del 88, en un sopar d'homenatge al P. Carbó es produí un petit incident. Un dels assistents era
carií, i havia participat en l'assalt a
la vila, l'any 1875. L'home se'n va anar
de la llengua i pronuncià durs atacs
contra els liberals. També intervingué
en la conversa algun representant del
consistori, la qual cosa va provocar
una
C O reacció
N S T I T immediata
U C I O N A de
L Pl'AjuntaE G f
ment, el qual va prendre acords on
/
E M P R É S T I T O
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s'expressava la disconformitat del municipi per tot el que s'havia dit en
aquella ocasió34.
Les activitats desplegades foren
moltes I diverses. La secció de Beneficència va muntar una tómbola a la
plaça de la Constitució, per à cobrir
les seves necessitats 35.
Arribem al 4 de novembre, data en
que fou modificat el reglament, avalat per la junta. L'avantprojecte, que
no porta data, havia estat signat per
Ramon Vendrell i Francesc X. Flaquer34. I, malgrat que no tenim constància escrita del document, intuïm
el que serà la pauta de la societat.
Allà s'hi especificaven, entre altres coses, les festes d'aniversari d'obligat
compliment: el 7 d'abril com a data
fundacional, el 29 de setembre per la
«gloriosa revolució espanyola del
1868», i el 17 de gener en protesta
pels fets vandàlics comesos pels carlins, A part de la seva funció de protecció i socors mutus, degué constar
al reglament, una sèrie d'accions complementàries: ajudar els socis a la
formació de capitals per mitjà de l'estalvi, fomentar els interessos morals
i materials de la vila, impulsar l'esperit associatiu, creació d'escoles d'ensenyament lliure, instal·lació de biblioteques... Tots aquests objectius anirien perfilant una ideologia, de tal manera, que des d'una actitud primitiva
de resistència pacífica, es passaria a
posar els fonaments socials.
Sense poder entrar en l'anàlisi de
la influència que la Societat degué tenir-hi, podem constatar que a les eleccions del maig de 1887 per al consistori munk>ipalt els liberals aconsel guien
A t W341
i l vots,
S Pmentre
E L V que
M t £els
S reaccionaris només arribaven a 160 37.
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Facsímil d'una Obligació de l'Emprèstit Municipal det 1877
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JOSÉ BAYER

Obelisc a tes víctimes del 17 de Gener del 1875, inaugurat el 1889
De

commemoració

en commemoració
El 1889, l'entitat va voler commemorar l'entrada dels carlins, en record de fets tan lamentables i en homenatge a les víctimes. Fou proposat a l'Ajuntament que encapçalés la
manifestació, però aquest es negà a
fer-ho i s'oferí, en canvi, a construir
un obelisc on es recollirien les despulles dels que havien perdut la vida en els luctuosos esdevenimentsJa,
Era alcalde, en aquells moments,
Joan Torras í Bergé. I el projecte de
l'obelisc començà a fer camí. El dia
10 de març, arribà en tren el monument i, a Can Sala, fou organitzada
una vetllada política i literària. Començaren a rebre's corones.
El 17 de març, solemnement, s'inaugurava l'obelisc al cementiri municipal, situat al carrer dels Caputxins.
S'organitzà una processó que passava pels principals carrers i places
de la ciutat i que estava formada per
una orquestra militar. La Junta Municipal, ostatges, víctimes i familiars,
comissió organitzadora, convidats especials, veterans de la llibertat, comissions de diferents pobles, orquestra «Els Agustins», comissió de premsa, coral «Antiga de Granollers», Societat La Unió Liberal, Partit Constitucional Conservador, Ateneu Republicà,
La Bandera de La Unió Liberal
Partit Possibilista, Partit Republicà
Progressista, Junta d'Ensenyament
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J. Maria; TINTÓ
ESPELT, Lluís
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La Catalana,
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nicipal. Al final, com de costum, es
realitzaren parlaments, que anaren a
càrrec dels senyors Pous, Alsina, Garrell, Planxart, Vendrell i Puig3*. Val a
dir que el Partit Federal es negà rodonament a participar a la festa, perquè, segons eil, els manifestants havien adoptat una actitud reaccionària
en demanar permís al bisbat per aixecar el monument i gravar les inscripcions"0. La resposta dels organitzadors no es féu esperar i en ella es
feia constar la distinció que calia fer
entre liberal i ateu.
I de commemoració en commemoració, arribem al 30 de maig i a la
consegüent celebració del segon aniversari f u n d a c ï o n a l E s reuneixen
més de dues mil persones, de les
quals cinc-centes eren socis. Tot Tacte agafà un caire benèfic: començant
per la recaptació —que anava a beneficència—, fins a la poesia recitada
amb tot sentiment per la senyoreta
Serrano dita «Idilio de Caridad» i de
qui era autor Francesc Perpinyà Garcia, i acabant pel parlament del president Josep Cubells, on s'expressava
ia ferma convicció que l'entitat era
molt més caritativa que no pas el Centre Catòlic. Efectivament, l'objectiu
humanitari de l'associació fou, sobretot a la primera època, molt seriosament emprès i no faltà cap mes en que
no es publiquessin els estats de comptes relacionats amb la beneficència.
Des del juliol de 1887 fins el desembre del 1888, es repartiren entre els
socis la respectable quantitat de
10.008
la
xifra pessetes
de 3.482. i entre els no socis

Aspecte de la façana l'any 1910
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Esteve Garrell redactà el «Projecte
de construcció d'un edifici per compte i servei de l'Associació», que es
posà a discussió, i aprovació, el 3 de
novembre de 188942. El projecte va
entusiasmar els associats, que ei trobaren ambiciós i engrescador. Podem
observar que, al pressupost hi ha una
partida de 1.000 pessetes destinades
a l'Escola Liure43, o sigui que, en principi, ja es preveia el funcionament de
l'escola, cosa que no va succeir fins
a l'any 1913. La finançació del projecte es posà en marxa amb una emissió de dues mil accions de vint-i-cinc
pessetes, moltes de les quals s'adquiriren de ral en ral i de pesseta en
pesseta.
L'assemblea, reunida a Can Sala el
20 d'abril de 1890, elegia els representants que havien de signar l'escriptura de compra dels terrenys situats a l'era d'En Torent, a la carretera, coneguts també amb el nom de
Ramon Vendrell, mestre d'obres i on dels prinClos d'En Piferrer44.
cipals propulsors de La Unió Liberal
L'escriptura fou signada l'agost del
1891 45, i mentre s'espera el nou local, s'instal·la el Teatre d'Estiu, de forma interina. Com de costum, s'inauFARNÉS SARAROLS,
J. Maria;
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Lluís (1981)com
gura amb
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«Els Agustins»40. Som el 23 de juny
del .mateix any i, com que les coses
van de pressa, a l'agost arriba e! permís municipal per a disposar d'aigua
potable47, i el 23 de novembre l'assemblea reunida a can Sala aprova
els plànols del teatre i l'emissió de
500 obligacions de vint-i-cinc pessetes 48.
Però, a part de tot aquest moviment,
diguem-ne burocràtic i financer, les
obres caminen. No n'hi ha pas prou
amb els diners ni els permisos: els
associats, plens d'il·lusió, treballen
amb les seves pròpies mans en la
construcció del local i fan de fuster,
paleta, manobre, lampista o simplement, del que poden. Aquell edifici
creix, realment, amb la suor del seu
front i, per aquesta suor i per l'esforç que representa, se'l senten doblement seu.
Les obres avancen: l'u de març de
1981 s'acaba l'estructura que ha d'aguantar la coberta4*, el 8 del mateix
mes, ja està cobert l'espaiós escenari so —cosa que és tota una heroïcitat sl es té en compte els medis de
què es disposava— i, el 7 de juny,
s'acaba la coberta de la nau platea i

comencen les obres de la façana i
salons de cafè i billars51.

Sant Josep celebrada amb l'estrena
del drama-sacre «La Passió i Mort de
i la beneficència
Nostre Senyor Jesucrist», dirigida per
La direcció de les obres fou portada
És
totalment
impossible
fer
una
rePanadés i representada pels afeccioper Ramon Vendrell i Cuspinera, de
lació
exhaustiva
de
les
activitats
denats locals, amb participació de Cors
forma desinteressada52, Ramon Vendrell havia estat Mestre d'Obres mu- senvolupades en aquell local. Se'n po- i Orquestra La Catalana. Venda anticipada de localitats a la Rellotgeria
nicipal, però per diversos desacords den mencionar unes quantes.
Durant una bona temporada va ac- Clot45.
que posaren de manifest la seva incompatibilitat amb el consistori, pre- tuar al Teatre de la Unió Liberal, la Abril. Continua l'èxit esclatant de
la Passió. Tothom comenta entusiassentà ia renúncia al seu càrrec el se- companyia de Vicenç Miquel.
Octubre
de
1891.
Commemoració
de
mat l'obra i l'efecte que fan els focs
tembre de 1888 53. Va tenir, com a
col·laboradors tècnics, un del teatre la Revolució del 29 de setembre de artificials que s'encenen al moment
Magdalena (de qui no sabem el nom], 1868, de la qual els socis de la Unió de la resurrecció de Nostre Senyor i
de Barcelona, que va muntar la ma- se'n consideren fills, segons consta que deixen l'espectador atònit i boquinària teatral, t l'escenògraf Chia a! programa de la festa. Un dels actes cabadat 6Í.
a qui fou confiat el decorats, que fou cuirrlinants en aquesta commemora- L'Associació de l'Ensenyament Popintat per Morató. De la pintura en ció va ser l'estrena de l'obra teatral pular i Lliure fa exàmens públics de
general se'n va encarregar Ignasi Mar- escrita per Esteve Garrell: «Granularia final de curs, als locals de La Unió
tí i de la lampisteria Francesc Oliva. o ei triunfo de la libertad», amb acom- Liberal. A la tarda, vetllada literària
Va! a dir que en la construcció de l'e- panyament per l'orquestra «Els Agus- amb discursos dels alumnes Güell,
difici van treballar-hi gairebé tots els tins» i decorats d'Ignasi Martí, on no Colobrans i Mora67.
hi manca la Porxada. L'obra va ser
Notícies d'*EI Congost». A causa
fusters locals54.
representada pels afeccionats de la d'un embarg municipal, la revista té
La inauguració
dificultats per a sortir amb regulariPer fi arribà el dia tan esperat de Societat5e.
Novembre. Comencen les represen- tat. Havia de pagar una contribució
la inauguració. Tota la culminació dels
esforços, tot el cabal d'il·lusions acu- tacions del «Tenorio», Es reforma la totalment desmesurada: 1.057 pessetes anuals. Les dificultats per a samulades durant mesos i mesos de tre- platea del teatre i s'empostissa.
El mateix mes, la companyia Graells. tisfer-la, ocasionen l'embarg que, fiballs i projectes, es concretaven
aquell 2 de setembre de 1981, quan, en s'afinca al teatre. Comença per l'es- nalment, soluciona la intervenció d'un
plena Festa Major, es declarava so- trena de «Lo monjo negre», de Fre- mecenes. Després, s'obre una subslemnement inaugurat l'edifici. Aquells deric Soler. Era previst que l'autor as- cripció popular per a retornar els didies foren, realment, tota una festa sistís al teatre, tot i que la seva re- ners al benefactor personatge48.
Per raons econòmiques, no es ceper a l'associació. I el mestre Albert presentació havia estat prohibida reCotó, dirigint una companyia de sar- petidament en altres poblacions com lebra la commemoració de la revolució del 68 69 i en canvi, els esforços
sueles, va concretar en música i can- Vic i Manresa s*.
es dediquen a preparar els actes comçons l'eufòria del moment. Foren in- Desembre. Companyia Graells, representació
de
«El
sitio
de
Gerona»,
memoratius del 17 de gener. El 1893
terpretades quatre grans sarsueles:
amb
el
reforç
d'afeccionats
locals,
realitza el parlament l'advocat J. Sol
les que en aquella època eren considerades el bo i millor i que es titu- fins a constituir un elenc de més i Ortega 70,
laven -Las dos princesas», «La Tem- de cent persones. Apoteòsica en- Març de 1893. Sota el patronatge *
trada del general Alvarez de Castro de La Unió Republicana, es reuneixen
pestad», «La Bruja» i «Bocaccio»55,
És clar que no tot s'acabava en mú- da!t del cavall, acompanyat d'un exèr- a! local de La Unió Liberal, els represica. Calia que algú s'ocupés del ser- cit que quasi sembla60 real. La inten- sentants dels partits Republicans-Provei i gestió del cafè de l'entitat. Hau- sitat i persistència dels aplaudiments gressistes de la comarca, per a deciran passat a la història per haver ac- d'un públic enfervorit, obligaren a re- dir qui seria el candidat a les pròximes
eleccions a Corts. Recau en la perceptat aquesta responsabilitat, en Joan petir l'escena.
Més èxits de la companyia: «El sal- sona d'Asensio Vega7' (que fou derColl, en Manuel Just i en Josep Mito del torrente», amb una escenogra- rotat pel candidat conservador o fulà 55.
fia impressionant, sobretot si es tenen sionïsta Antoni Ferratges, marquès de
L'èxit que comportà la gesta liberal de bastir aquell edifici, amb tot el en compte els recursos de l'època. A Montroig, qui. curiosament, havia enque representava de consolidació de l'escenari es representava una autèn- viat corona per al monument a les
la seva societat i, per tant, de les se- tica cascada i un tren a escala natu- víctimes dels carlins, el dia de la inauves idees, havien de provocar el ran- ral, amb fum per la ximeneia. L'efec- guració) 73'.
cor i les enveges dels seus enemics. te era tan espectacular que, en aitres Pels volts de Pasqua, comencen les
representacions de la Passió. Traca
I així, una matinada —la de! dia 3— ocasions, es tornà a representar61.
final al moment de la resurrecció i
quan encara semblava viva tota la gat- 1892. Commemoració de l'entrada
zara i l'entusiasme d'aquel! dia de glò- dels carlins. A la comissió organitza- consegüent apoteosi celebrat fervororia, l'ombra del drama venia a enter- dora figuren vint-i-cinc persones 4Ï, El sament pel respectable públic73.
bolir-ho tot. Un home de Marata, ben dia 17 de gener, a les 10 del matí, Juliol de 1893. Dia 9. Apareix l'Eco
Innocent de tota aquella trama d'ires surt la manifestació que està forma- de La Unió Liberal: publicació reparocultes queia fulminat per un tret, da- da per les diferents representacions, tida entre els concurrents a les vetllavant mateix de la impremta on s'edi- convidats, corporació municipal i or- des. No tingué gaire importància i deiquestra «Els Agustins». A migdia, ban- xà de publicar-se l'any 1895.
tava «EI Congost»54.
quet
als salons de l'entitat, servit per Juliol, 11. La companyia Graells preDe seguida, es va treure la conla
«Fonda
Espaha». A les tres, cafè senta la comèdia «Los papers de l'auclusió que el destinatari de la baamb
els
parlaments
amenitzats amb ca» i el sainet «Un petardo», ambdues
la no era altre que l'Esteve Garpeces de l'escriptor local Josep Barrell, ànima d'aquell moviment í autor música.
A les vuit, sessió commemorativa bany (Pepet del Carril). Les dues obres
del projecte de construcció de l'edifici. El caràcter polític d'aquell crim era reservada als socis, tal com manen havien estat estrenades ja, a Barcelona, per la Companyia Borràs, al Circ
tan evident que no va ser gaire difí- els estatuts63.
Febrer.
Commemoració
de
la
proEspanyol74.
cil seguir el fil de la investigació fins
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que
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Garde
l'alcalde
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i
Volart,
era
detingut
nat
a cadena
i, el perpètua
juny de 5Ï.1892, condem- Març,
Bellavista
dia
(Can
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Diada
de
rell presenta
denúncia al jutjat
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La companyia d'Artur Parera s'ins¬ l'estació de França, els senyors Galí
teix de la direcció i redacció dT«El
taNa
una temporada a l'entitat. Durant i Pedret del Comitè Provincial del
Congost»75.
la
Festa
Major, interpreta les sarsue- Partit Progressista i els senyors GuerEl mateix agost es col·loca la barana
les
«La
Czarina».
«El dúo de la Afri- rero i Feliu, director i administrador,
de la façana 74 i, amb motiu de la Fescana»,
«La
Verbena
de la Paloma» i respectivament, del diari «El Gil Blas»,
ta Major, actua la companyia de sarque són rebuts al so "democràtic de
sueles de Colomer i Puig i el mestre «El Húsar»Bà.
la Marsellesa», La Catalana tocà marSetembre,
16.
Vetllada
de
propaConti. Interpreten «El rey que rabió»,
xes fúnebres i els «Amics de la Unió»
ganda
evangelista
a
càrrec
d'alumnes
«Los sobrinos del Capitàn Grant» i
cantaren «Pau als morts» de Cuspii mestre de Caldes de Montbuia7.
«Miss Helhyett»7t.
nera a9.
Capítol
de
reformes:
supressió
de
Setembre, 30. Improvisada commePreparació del ball de màscares de
sis
llotges
del
darrera
i
reducció
de
moració de la revolució de setembre.
Carnaval: participarà l'orquestra «Els
Vetllada molt concorreguda, amb par- la platea, amb la finalitat d'augmenAgustins» i una comissió d'entrada
tar
la
capacitat
de
l'entrada
gençral
laments, i cant de Marsellesa i del
dictaminarà la decència del vestuari
—vulgo
galliner—
i,
mentre
es
comenGernikako Arbolà, traduït al català. Acdels assistents TC.
ta
la
innovació,
arriben
notícies
de
la
tuació de l'orquestra La Catalana77.
Commemoració de la Primera Recreació
imminent,
a
Cardedeu,
d'una
Arriben notícies de discrepàncies
pública: sopar a la "Fonda Espaha» i
entre l'entitat i «Els Agustins»: qües- mena de sucursal per aplegar-hi els
vetllada teatral a càrrec d'afeccionats
liberals
i
republicans
d'aquella
vila88.
tió de percentatges per actuació79.
dirigits per Francesc Estapé, republiNovembre, Mig consistori processat
1 8 9 5
cà conseqüent91.
per ordre governativa: l'alcalde Felip
A petició de La Unió, l'Ajuntament Més notícies teatrals: la secció
Parera i els regidors Coma, Gaset, convoca lo commemoració oficial del
d'afeccionats assaja, amb la col·laboTardà, Boix, Cunillera, Espina, Cassa- vintè aniversari de l'entrada dels carració de la primera actriu Elvira Boix,
nas, Daví i Ventura. Nomenament d'un lins. El 27 de gener i per assistir a
«Margarita de Borgona, Reina de
ajuntament provisional fins a ies, ja la manifestació habitual, arriben a
Francia=9J, que anirà seguida per «Las
properes, eleccions. El president de
joyas de la Roser» i «Cura de moro»
La Unió, rebutja el càrrec de regidor79. A proposta de La Unió Liberal
i el Casino, es fa la recapta pels soldats de l'Àfrica, en forma de processó -com de costum», presidida pel
Jutge d'Instrucció, el Rector i l'Alcalde, amb participació d'autoritats i
entitats. Resultat de la col·lecta: 557'65 .
pessetes.
Desembre, Representació, altra vegada, de «El salto de! torrente» amb
l'habitual espetec d'efectes especials
1 8llum.
9 4 aigua i la famosa màquina de
de
tren
Manifestació
81.
commemorativa del 17
de gener de 1875, que ara convoca
l'Ajuntament i que té lloc el 2 de febrer. Sortida de la manifestació des
de la Plaça de la Constitució, Es canta «Pau als morts» del mestre Cuspinera. Al cementiri, parlaments dels
senyors Fontcuberta per La Unió Liberal, Coronel Careaga com a militar,
Odón de Buen com a catedràtic de la
Universitat de Barcelona i Esteve
Garrell, regidor, per la Corporació
Municipal. Vetllada, a la tarda, als locals de E'entitat, amb la participació
d'alumnes de l'Escola de l'Ateneu
Obrer Republicà: Romanó, Masip, Pujol i Puigdueta. Parlaments dels senyors Carreras, Careaga i Odón de
BuenSí.
Febrer. Amb motiu del Carnestoltes i seguin la tradició, transformen
la platea en bosc il·luminat a la veneciana. Es fa constar que els que vagin disfressats —de forma decent—
tindran l'entrada gratuïta83.
Març. Conflicte musical. Les orquestres de Granollers es neguen a
tocar a l'enterrament civil de la filla
d'En Perramon. Ha de venir una orquestra de Sabadell 84.
El Teatre del 1891 al 1896
El Centre Catòlic estrena un monòleg de Joan Vidal i Jumbert, soci de
La UnióJ. Liberal85
FARNÉS SARAROLS,
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de Frederic Soler i «Castor i Polux»
de Ferrer i Codina.
Capítol de lamentacions i de polèmiques: uns espectadors, que només
signen amb les inicials, es queixen a
«La Grandària» —revista apareguda
l'any 1894— que no han trobat lloc al
teatre puix les seves butaques estaven ocupades per altres espectadors.
Reacció des d'«EI Congost», en una
més de les habituals polèmiques,
conminant els anònims autors de la
queixa a donar la cara 93. D'altra banda, cal fer constar que el teatre més
gran de Granollers era, habitualment,
ple de gom a gom.
1 8 9 6
Gener. Durant tres diumenges seguits actuació d'una companyia d'equitació, gimnàstica i ciclisme diri-

Círup d e v i l a t a n s

gida per Francesc Picot. La platea era
transformada en circ9".
Festes de Carnaval. Obsequi d'objectes humorístics a les tres disfresses que tinguin més elegància, senzillesa i bon gust. Les guanyadores
van ser tres noies vestides, respectivament, d'hússar, pescador i guàrdia
civil«.
També el febrer de 1896 es celebrà
l'aniversari de la proclamació de la
República: cant de la Marsellesa i de
«Los Màrtires de Cardedeu»94.
IMecrologia: en l'enterrament del
president Rafael Xirau, mort aquest
mateix mes de febrer, les bandes de!
fèretre foren portades pels ex-presidents Huguet i Cubells97.
Març. Renovació del sostre de la
platea i dedicació d'una part de la
sala, a entrada96. Tractes infructuosos

destacats

amb la companyia del Romea per a
portar «La Passió» (resultà ser massa
car]. Es parla de fer-ia amb afeccionats locals, però ho deixen córrer99.
Maig. Actuació de la Societat Coral
Humorística «La trompeta», de Barcelona. Al·lusions, per part dels còmics,
a les últimes eleccions municipals.
L'Ajuntament se sent ridiculitzat i
reacciona airadament imposant una
multa a La Unió Liberal. L'actuació va
fer un mullader considerable i fou titllada d'antireligiosa l0°.
Desembre. Preparació de «Los pastorcillos en Belen», amb la participació d'un cor dirigit pel mestre Glanadell "».
I, finalment, fer constar que a partir del gener d'aquest any 1896, la
societat passa a administrar-se la pròpia sala de cafè i billars i, a l'agost
del mateix any, hi ha reformes }m.

en e ldarrer quart

d e l segle dinovè

Homes de Casino. D esquerra a tireta, n ha ix: Josep Ciuselln, Josep Cubells.
R a m o n Vendrell,Esteve Vilageliu,

Pere

Llonch

i Josep Pihcrnot. A

dalt:

Pere

Danès,Ventura V i l a d e c a n s . A n t o n V i l a . S a l v a d o r V a l l s . J o a n T o r r a s , Martí B o r r e l l .
A n t o n i Vilaburjtès, E s t e v e G a r r e l l
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iJosep

Alsina,

Façana de La Unió Liberal, publicada al setmanari «Inquietud» l'any 1930

La dominació dels cacics
la Llibertat, en aquesta segona època,
L'ombra dels cacics
certament lamentable, aniran tancant
«La formidable empenta de la nova portes i expulsant socis, afeblint, d'aassociació va esberar tant els reac- questa manera, el poder liberal. I, val
cionaris com els seus alliats, eis vells a dir, que el fonament de tota aquescacics de la vila i sa comarca. Veient ta desfeta comença el moment en
en perill la seva hegemonia on no es que, l'any 1896, es pren l'acord social
movia cap fulla que no fos amb el d'administrar el cafè i els billars, com
seu consentiment, no pararen fins si el caciquisme no s'acontentés en
que, sobornant a uns i coaccionant la «dominar», sinó que, a més, vulguesvoluntat dels altres, amb medis més sin fer diners.
o menys lícits es convertiren en amos
El 20 de maig de 1897 són reforde La Unió Liberal. I durant la seva mats els estatuts socials i el regladominació, que comença el 1897, es ment de beneficència. Calia reformarva veure com se desposseia els seus los, entre altres raons perquè eren
drets a molts i molts socis, efec- vigents des d'abans de l'edificació del
tuant-se expulsions en massa, i com local social. Calia incloure en la rees posaven en greu perill els interes- glamentació, l'emissió d'accions de
sos de la societat amb els plets que l'any 1889 i les obligacions del 1890,
originà procedir tant arbitrari».
així com la seva amortització. Calia
«Seria interminable !a llista dels establir el funcionament del cafè i
socis expulsats pels agents d'un caci- d'altres dependències. Es reglamenta,
quisme, vergonya de tot un poble»,M. també, la figura del conserge, taquiAquest text editat el desembre de ller, acomodador i l'altre personal de
1918 per la pròpia associació comen- plantilla.
ta amb claredat meridiana tota una
Ja pel gener de 1897 s'observen
època que va des del 1897 fins el signes evidents d'apatia al «Baluard
1909. Fou una època grisa, dominada de la Llibertat»: Salmeron visita Caper l'ombra allargada dels cacics. I si, talunya i des d'ací no es fa ni un pas
a la primera etapa, La Unió es mou per acollir-lo ,<M. I, a finals de gener,
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vol deixar ben clar el caràcter obert
del local, sigui quina sigui la seva
tendència dels assistents, perquè el
iocal «reuneix les millors condicions
de capacitat entre les diferents societats de la vila»105. Però el febrer,
quan es commemora la proclamació
de la República, fins a última hora no
s'arriba a prendre l'acord de deixar
entrar els no socis. Sembla talment
com si es tractés d'una celebració
privada ]0i.
Expulsions
i més expulsions
I comencen les expulsions. El maig,
els senyors Jaume Bach, Josep Mila
i Pere Coromines són foragitats de la
junta comptable que havia d'aclarir el
balanç i que havia estat nomenada
per la Junta de Govern ,oa. Per altra
banda, són expulsats els socis de
l'entitat Antoni Maspons i Josep Bellavista, pel fet d'haver publicat una
carta el 25 d'abril. I malgrat l'existència de negociaocions per tal d'evitar
l'efectivitat de la mesura, aquesta fou
portada a terme m.
A través d'«EI Congost» també ens

arriben notícies de que no els són comunicats eis programes d'actes de
l'entitat no. I. una carta signada per
un soci que utilitza pseudònim per
por de ser expulsat, es lamenta de la
divisió que, segons ell, ja fa cinc anys
que dura i que enfronta els socis en
faccions que han esfondrat la sociecia de negociacions per tal d'evitar
tat".
Entrats a l'any 1902, ens arriben
més males notícies. Antoni Torruella,
Josep Garreta i Llorenç Carbó presenten denúncia al Govern Civil1,2 en la
qual sostenen que el mestre d'obres
Pere Maspons ha firmat el certificat
de consistència de la coberta i obres
«per quedar bé amb els cacics» tot i
que aquesta part de l'edifici els consta que es troba en mal estat. La Junta respon des d'un diari carií —mostra evident de poca liberalitat— i sosté que les obres havien estat ben realitzades però que les columnes estaven podridesm. El resultat de tot
això és, ni més ni menys, que més
expulsions de la societat. Com a primer firmant de la denúncia i en desacord amb l'expulsió, Francesc Arno
i Bernet, inicia un plet11".*
També en Josep Bellavista, que havia estat expulsat per l'esmentada
carta del 25 d'abril, cedeix pledejar
per a reclamar que se li pagués el 4
per cent de les seves accions, tot i
manifestant que el 2 per cent ei destinaria a beneficènca
El mateix any, «El Congost* afirma
que la situació és cada vegada més
difícil i que una societat que volia ser
capdavanter de la Llibertat ha exclòs
socis pel sol fet de no ser agradables
als cacics o per haver, simplement,
discutit acords dels manipuladors de
la societat. Abans només es parlava
de caritat, altruisme i amor, ara, en
canvi, es parla de recaptació, diners,
alcohol i joc. Els enemics de la socie* Estudi sobre els Plets realitzat per Joan Garriga
I Andreu.

tat, després d'insultar-la, hi introduïren farsants, traidors, hipòcrites i degenerats que volen ensorrar-la"1'.
Els expulsats, que tenien dret al
benefici del socors mutu i que no volien perdre els guanys que els pertocaven com accionistes, presentaren
denúncies al jutjat. Aquests plets, cas
d'haver-se resolt en contra de la societat, implicaven indemnitzacions
importants que podien provocar-ne la
seva ruïna. El 16 de novembre es prenia un acord perillosíssim: pagar totes les despeses provocades per les
esmentades reclamacions amb els diners socials. Esteve Garrell des d'«EI
Congost» torna al «Alerta Liberales»:
prendre l'acord és ensorrar la societat, tal com voldrien els seus enemics "4.
Una tensa davallada
Els avatars de les festes reglamentades estatutàriament, són un clar reflex de la tensa i extensa davallada
social i ideològica de La Unió Liberal.
L'any 1899 ens quedem sense diada anticarlina. L'any 1901, el rector
Dr. Casellas disposa que es faci una
missa per les víctimes dels carlins,
anualment "7. El setembre del mateix
any «El Congost» felicita els liberals
per haver vençut els aires «jesuístics» i esperona el president Josep
Huguet perquè posi fi a les camarilles
i a tots els enfrontaments "8.
L'any 1903, el míting del 18 de gener per a les víctimes dei carlisme
té lloc a Can Mariano. La Junta de La
Unió Liberal no pren part a la manifestació per considerar insultant i improcedent la convocatòria en la qual
el Partit de Fusió Republicana assumia la crida '".
L'any 1904, malgrat l'oposició dels
senyor Gou, Carreras, Estrany i Pedrals, que havien posat la societat en

L·i Biblioteca, inaugurada l'any 1899
FARNÉS SARAROLS, J. Maria; TINTÓ ESPELT, Lluís (1981)
«Crònica de la Unió Liberal»
Publicacions Ajuntament de Granollers / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

mans del caciquisme, uns quants socis volen celebrar l'aniversari pro
víctimes del carlisme, amb risc evident de ser expulsats. Aquell any, organitzà l'homenatge el Centre d'Unió
Republicana 120 i, a última hora, fou
prohibit per l'alcalde Miquel Blanxart. Aleshores, una empresa per encàrrec de la Junta de La Unió Liberal,
simula una tomba al teatre, on es podrà deixar les corones, després d'haver pagat una pesseta d'entrada...,21.
La manifestació no es desconvocà i
els organitzadors van rebre els convidats a l'estació de França i, en comitiva, portaren la corona al cementiri ,21.
El 1905, el Governador Civil va retirar el permís per a celebrar l'aniversari, a última hora. L'alcalde Miquel
Blanxart va intercedir davant del Govern Civil i. a causa de la forma despectiva amb que fou tractat, va presentar la dimissió 123. El diumenge 29
de gener, davant del domicili particular de Blanxart va tenir lloc una serenata amb la qual se li aplaudia el
gest,24.
Per altre cantó, a partir del 1903
apareixen signes de desconfiança sobre l'honestedat de la Junta. El primer
de març es descobreix que una quantitat de diners que s'havien fet entrar
en una partida de compra de mobles,
no surten enlloc ,25.
Una Biblioteca Popular, que havia
estat concedida per la Direcció General d'Instrucció Pública, l'any 1899
i que era una realització important124,
la trobem tancada l'any 1903 127 i, el
1905, se n'aprofiten les seves dependències per a jugar-hi a cartes ,28.
El 2 d'octubre de 1901 fou autoritzat de fer un míting de caire catalanista en el qual participaren el Doctor Robert, Francesc Cambó, Duran i
Ventosa i Aguileram, mentre ei 19
d'abril de 1903 autoritzen un altre míting de propaganda catalanista, en
canvi, el juny de 1903 130, no es permet un acte on parla un anarquista
d'orientació sociològica, que finalment és acollit a Can Mariano ,31.
Un altre símptoma de la situació:
quan el candidat a diputat pel districte, conservador, senyor Ferratge, visita Granollers, és rebut pel president
de l'entitat senyor Estrany i tota la
junta en pes. En canvi, en contrast
amb l'actitud de La Unió, quan el
senyor Ferratge entrà al Casino, va
trobar els socis habituals i ningú de
la junta l32.
A les eleccions municipals del novembre de 1903 es van presentar quatre candidatures: tres de republicans
i una d'oficial, A la candidatura oficial
anaren de bracet el senyor Estrany,
president de La Unió Liberal i el vicepresident del centre Catòlic-Jaumista,33. «El Congost» afirmà que a la
llista hi havia cacics que ni tan sols
El
eren
candidatura
mateix
fills novembre
deoficial.
Granollers
«varis
,34.republiGuanyà la

cans i socis» ataquen el secretari Jo- T r i p i j o c s e c o n ò m i c s
sep Carreras que, a la sessió per
Al cafè de la Societat no li surten
l'elecció de president de la Societat
els
comptes clars. L'any 1903 dóna un
criticà durament els republicans i airesultat
econòmic totalment deficitaxecà la sessió sense deixar que ninri,
amb
una
pèrdua de 1.667 pessetes,
gú pogués tornar-li resposta 135. Cal fer
en
obert
contrast
amb el bar del Caconstar que, paradoxalment, el senyor
sino
que
n'ha
guanyades
3.892,38,43.
Carreras era empleat de la casa i, seUna
anàlisi
a
fons
encara
descobreix
gons el reglament, no tenia veu a les
una
realitat
pitjor:
la
secció
de socors
reunions.
Et novembre de 1903 és elegit com mutus amaga una partida que corresa president de la Societat, Segimon ponia al cafè. Amb tot això resulta
Planes. La veu d'«EI Congost» s'alça, que el dèficit és de tres mil pesseuna vegada més, i denuncia les elec- tes ,,u.
cions afirmant que han estat manipu- En una nova revista titulada «La
lades. Diu que els 57 vots en contra Razón, Periódico Republicano», el dia
es convertiran en majoria quan la 21 de maig de 1904, es pregunta a
Societat surti d'aquell període cací- l'alcalde si els seus funcionaris estan
a les ordres de ta junta de La Unió
quista 136.
Liberal per a expulsar socis i protegir
La llei del silenci
•El Congost» publicava, el desem- les timbes de cartes que s'emporten
bre de 1903, un conte satíric sobre els sous dels obrers U5.
«Fra Joan Bou». El protagonista era La revetlla de Sant Joan, l'any 1904,
un frare mendicant anomenat Joan resulta poc concorreguda perquè se
Bou —al·lusió clara a Joan Gou— que li ha fet el boicot,4É.
arriba al poble de Sant Roc —recor- Més endavant, «La Razón» es queidem l'oficina de recaptació situada a xa que, per tal d'augmentar la consusota la capella d'aquest sant i cavall mició del bar, s'allarguen excessivade batalla de.tots els ajuntaments— i, ment els entreactes. També denuncia
en arribar í'abad administrador Fra que els actors foranis se'ls obliga a
Felip Pomera, —segurament Felip Pa- instal·lar-se a l'Hotel Europa147,
rera— el posa com a auxiliar al seu L'estudi dels comptes de l'any 1904
servei. Llavors parla dels pagesos que descobreix que el principal proveïdor
tot fent la Unió van aixecar un casal de l'Entitat ha estat Miquel Blanxart,
on els menestrals feien de manobres amb un total de 2.500 pessetes14B.
i així van edificar un cafè i un teatre, Per altra banda, el benefici aparent de
però el pare abad volgué convertir el 4.604,80 pessetes, pertany, en realitat,
casal en un convent i Fra Joan Bou li a partides de beneficència, balls, condiu que aviat serà president.,.'37. El certs i jocs 149. Es forma un grup de
conte continuava la setmana següent socis que estudia el problema 1 daparlant dels enganys que feien per vant la quantitat de pèrdues i per tal
arribar a la presidència i fa al·lusió a d'evitar tripijocs entre proveïdors i
encarregats, proposen que el cafè siles expulsions de socis 13S.
gui arrendat. Acaben la seva proposEl 1904 comença una forta campanya per a imposar a «El Congost», la ta lamentant el fet que no puguin
llei del silenci. Hi ha una recollida de funcionar les escoles lliures, que es
signatures contra la que etls anome- podrien nodrir de les quasi cinc mil
nen «premsa indigna». Des d'«El Con- pessetes perdudes en una mala admigost» s'ataca els cacics que han pro- nistració ,5°.
mogut el manifest: Blanxart, Barangé, «La Razón» comença a resultar inSurroca, Argila, Camps, Fontdevila, còmoda. S'inicia una campanya contra
Molina, Barnet i Farràs, entre altres. la revista,S5, que és promoguda per
La revista fa una lúcida anàlisi de les gent de Can Sínia: Salvador Paituví,
dues-centes firmes que conté el mani- ex alcalde conservador, entre altres.
fest: empleats de La Unió Liberal, del «La Razón» contraataca. La vigília del
cafè de Can Sínia, de l'Oficina de dia de difunts, apareix una esquela
Consums.,. Desenmascara les signa- que ocupa tota la piana del periòdic
tures falsiflcades i d'altres recollides
amb enganys, fent creure als que firmaven que allò era un manifest republicà m. Finalment. «El Congost-, ferit de mort, publica una llista de greuges que posa en evidència el grau
d'ocupació per part dels elements antiliberals de l'Entitat.
Noves maniobres contra «El Congost» fan que li sigui aplicada una
contribució industrial que grava conAnagrama de l't
siderablemente la impremta Garrell ,4°.
Per resoldre la greu situació de la revista,
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i que està dedicada a «Don Funesto
Caciquismo Vallesano»... «habiendo
recibido los auxilios espirituosos y
las bendiciones de R. P. Fra Juan Bou,
Matutero y Prior de la Comunidad de
Hïpócritas de La Unión», que inicia la
campanya a les eleccions municipals.
Cal aclarir que s'anomenava matuter
aquell que traficava amb consums.
Formaven part de la candidatura ofi;
cial en Joan Gou i en Bonaventura
Paituví,5Ï.
L'abril del 1906 la funció en favor
de l'Ateneu obrer va ésser un fracàs
degut a la manca d'assistència ,53.
El maig, precisament el dijous de
t'Ascensió, es presentà un delegat governatiu al cafè de La Unió Liberal 154
i va trobar diners al damunt de les
taules de joc, mentre que al Cafè Nou
i a Can Manel, no n'hi trobaren.
La fi del caciquisme
Durant tot l'any 1906, en una llarga
i esforçada campanya contra la influència dels cacics en la vida de la
vila, «La Razón» va atacar alguns dels
més conspicus representants de ['espècie, com eren Josep Barangé i Miquel Blanxart, als quals va denunciar
repetidament per fraus importants en
l'impost dels consums154.
Una altra revista que mantenia una
lluita dialèctica contra els cacics era
«La Tronada». Antoni Estrany presentà, l'any 1907, una denúncia contra la
revista per un article que havia publicat ja feia més d'un any. El director
de la publicació, Antoni Torruella, fou
desterrat de Granollers durant uns
quants mesos 155,
A conseqüència d'aquest fet, el
senyor Estrany fou obsequiat amb fortes xiulades durant dos dijous seguits
quan sortia de l'Ajuntament, on tenia
el càrrec de regidor, a part de la presidència de La Unió Liberal. Després,
amb un canvi de tàctica i passant a
una ofensiva més realista, la Unió Republicana engega una campanya de
desprestigi contra el seu establiment,
una cistelleria situada a la Plaça Perpinyà número 15. «La Razón», en
aquesta línia, publicava un anunci que
ocupava mitja portada de la revista i
que sortí des del 27 de gener,SÍ fins
el 25 de març. Prosseguí, després,
amb Detites falques publicitàries.
En aquesta època La Unió Liberal
absorví dues societats. Una era de
caire recreatiu i es deia «La Colònia»,
L'absorció fou el 12 de maig de 1901,
L'altra incorporació fou el d'una germandat dita «La Fraternidad», el 16
de juny de 1907 ,5?. Tenia, aquesta última més de tres-cents socis quina
entrada a la Societat servia a una finalitat ben concreta: aigualir el pes
específic del liberalsme i contribuir
d'aquesta manera al tripijoc electoralista dels qui manipulaven l'entitat.
El 31 de març de 1907, veiem com
es prepara una Junta General158 amb
problema
els
la finalitat
plets dels
econòmic
de socis
trobarexpulsats.
que
unahansolució
plantejat
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d dia 14 del pròxim» pasado Seplimbr*. en tu Catíiih lywhd. dmpH* ••'<• t n k l a qikn de robar y rtoww a i m sufrl·los
vuülot, à mano» de D. Cuerpo Electoral y (U D Stoeerídud del Sufrago, habiendo ncibido t
xiik* «>/'<•//«• nus ;/ las
ixndiciones del R. P. F R A J U A N BOU. UatuUro<jfríorfala Comunidad de Bipócritas de La I m«n.
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ordida, los ruegan se sirvail àsistir i los sufragi* s que para implorar su reVnrr
idn w> ce ebrara e l
d[a 12 del próximo Noviembro, en las tres eapiltas de costumbre.
K l . 11] E L O NO SE DA POR DESPEDIDO.
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sembla, no degué arribar-se a l'aprovació de la proposta.
Vint socis demanen una Assemblea
General 159 per veure de trobar una
solució a la mateixa problemàtica: els
socis foragitats. Exposen, en la petició, la necessitat d'acabar amb la sagnia que representa per a la societat
i la forma de que els socis separats
puguin reincorporar-se.
Mentre, la Junta inclou a les actes
l'autorització de continuar amb els
plets, al mateix temps que s'accepta
per aclamació l'ingrés de «La Fraternidad- l4°.
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El 10 de novembre, es celebra una
Junta General Ordinària, a la qual es
presenta un grup de socis que porta
un notari. En arribar al moment de
saltar-se l'ordre reglamentari d'aprovar l'acta de la sessió anterior, fan
aixecar acta notarial amb la qual presenten querella criminal contra el president Antoni Estrany i el secretari
Josep Carreras '*'. En aquesta sessió
amb la presència dels nous socis
aportats per l'annexió de la nova societat i trobant-se fora tots els socis
expulsats, la candidatura contïnuïsta
guanya per 147 vots contra 120 ,w.
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Pren possessió Pere Viadé, com a
president. Ben aviat l'acusarien de
deixar-se dominar pels cacics: una
història coneguda ,63.
El 29 de març de 1909 ens arriben
notícies de l'aprovació de l'estat de
comptes i, a finals d'abril, encara no
s'havia convocat cap altra sessió. El
maig, vínt-i-tres socis demanaven una
reunió general ,M.
«La Razón» deixa de publicar-se el
24 de juny de 1908 i resta un parèntesi llarg amb molt poca informació ,45.
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Acuerdo tornado por la Junta Municipal del Partido de Unión Republicana de Granollers el dia 17 de Enero de 1907
y comunicado à todas las Juntas Municipales, Centros y Periódicos de Unión Republicana del distrito.
L a J u n t a M u n i c i p a l de Unión Republicana de Granollers.
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Festa final de la tómbola pro colònies escolars, celebrada a la Font de Can Poal, de Can Pagès de Corró d'Avall, l'any 1928
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havien estat expulsats en la negra
Hora de canvis
etapa anterior i una nova època, esJa a partir del 1901 es produí un plèndida i amb renovat dinamisme,
canvi en la correlació de les forces començava. Els comptes esdevinguepolítiques. El bipartidisme conserva- ren clars: balanços correctes, amplis i
dors-liberals, que fins llavors havia detallats. Queden perfectament desmanat el joc electora! fou substituït glossats des deí moviment de socis
pel regionalisme - republicanisme160. i accionistes fins a les recaptacions
Malgrat tot, a Granollers, com en diàries del bar, passant per les ajudes
molts altres llocs de Catalunya, con- per malaltia i, fins i tot, la beguda
tinuà imperant el caciquisme blanc dels conferenciants.
de les urnes.
El dia 10 de maig es repartien unes
Afortunadament, s'acostava l'hora fulles on s'exposava un vell somni:
dels canvis. L'any 1909 es produeix el projecte d'una escola d'ensenyauna aliança entre regionalistes i repu- ment lliure, amb classes diürnes i
blicans que, a les eleccions del maig nocturnes. El projecte està signat pel
i setembre del mateix any, van acon- president Ignasi Vallhonesta i el seseguir de vèncer les forces que ma- cretari Josep Xiol,AS.
nipulava el caciquisme. L'aliança vic- Però els caciquistes no descansen.
toriosa va prendre el nom de Candi- A un acte de propaganda organitzat a
datura Popular i era formada per Fran- La Unió, hi envien un grupet de gent
cesc Torras, Joan Pineda, Manuel pagada que al crit de «Fora carlins!»
Puntas, Ferran Canelías, Josep Comas insulten als de la Candidatura Popui Domènec Jonch. L'entrada dels in- lar, provocant la suspensió de l'acte.
dustrials significava la fi del caciquisI, fent ús de totes les males arts,
me a l'antiga ,47, i posava en marxa aconsegueixen, el novembre de 1911,
un moviment que donaria pas al «tor- guanyar les eleccions ,49.
risme».
Però encara havien de dramatizar-se
El tomb que havia sofert la política més les coses. Som el 13 de juliol de
local, es féu notar de seguida al sí de 1912, durant la celebració d'un míting
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portes
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anticartí al saló del teatre. L'acte ha
estat organitzat per totes les forces
progressistes —radicals, esquerra catalana, reformistes, anarquistes i liberals— i amb la participació de Francesc Layret. El local és ple de gom a
gom. Es presenten un grup de carlins
que pertanyen al Centre Tradicionalista del Vallès i dels quals només quatre o cinc són de Granollers. Esperen
que ei president hagi obert l'acte i,
de cop, un jove carií crida un «mentirà» que no és altra cosa que la senyal per a començar l'aldarull. Se
senten trets a l'interior que, després,
continuaran sentint-se a fora. SurteYi
pistoles i ganivets enmig d'un general desordre. El resultat és patètic:
un mort —el radical Miquel Masó i
Deulofeu— i ferits greus170. A l'exterior intervé la guàrdia civil i a conseqüència dels trets íntercanviats
amb els agitadors, un d'ells cau mort:
es tracta de Josep Vila i Serrano, tradicionalista, que va morir dessagnat.
El record d'aquella trista jornada fou
considerat per l'associació com un
símbol de lluita i de protesta contra
els enemics de la llibertat de pensament.
Malgrat els obstacles i contra els
obstacles que li posen els seus ene-

mics, els amics de la llibertat continuen la seva tasca. El dia 4 d'agost
s'autoritza la Junta a començar els
treballs preparatoris per a implantar
l'Escola Lliure 171
1, per demostrar la seva absoluta
disconformitat amb l'austeritat penitencial de la quaresma, tots els diumenges que dura la prohibició eclesiàstica, fan ball ,72. Parlem de l'any
1913. Ei mes d'agost, l'autoritat controlada per la llarga mà del caciquisme, prohibeix la celebració d'un míting en memòria de Miquel Masó,
mort l'any anterior,73.
Per fi, el 28 de setembre d'aquell
1913 s'inaugurava l'Escola Lliure.
M'era director Pere Vegué i la quantitat d'alumnes apuntats per a les classes diürnes fou de 41 "4. Les classes
de dibuix les donava Josep Robert i
degut a la forta demanda de places
escolars, va ser necessària la creació
d'una plaça auxiliar175. Val a dir que
l'escola nocturna era gratuïta.
Cap a finals de l'any 1914 torna a
haver-hi eleccions i Torras Villa és
derrotat per Esteve Camillo. Des de
-La Veu del Vallès» —de tarannà regionalista— es critica l'actuació de
Torras, afirmant que no treballa per al
bé de la població sinó per al seu enaltiment polític ,7i.
La típica manifestació en memòria
de l'entrada dels carlins, continua.
Malgrat la votació en contra de l'alcalde Tardà i Riera i Vila177, l'Ajuntament assisteix als actes, que són presidits pel tinent d'alcalde senyor Robert m.

Per cert que l'alcalde Tardà rebé un
desaïre de la Junta de l'Entitat, quan,
l'abril, va demanar el saló per a celebrar-hi una assemblea d'alcaldes de
tot Catalunya, i li fou negat rodonament. Raó adduida: es tractava, segons la Junta, d'una reunió que anava en contra eis interessos de Granollers m.
L'arribada de la llum elèctrica, amb
la consegüent satisfacció del públic,
havia tingut efecte l'any 1913. Però
fins el març de 1915 per raons que
ara no podem escatir, no es va connectar la línia a l'Entitat180. L'autora
d'un fet tan remarcable fou, la companyia elèctrica Estabanell i Pahisa.
Unes oposicions guanyades pel
mestre de l'escola lliure Pere Vegué,
el porten a Mollet, des d'on inicià, a
través dels seus alumnes, un intercanvi epistolar que duraria molt
temps. El substitut del senyor Vegué
fou el mestre Gabriel Font de la Glòria "3.
D e l'Orfeó Català

idea de crear un orfeó i, amb la finalitat de formar els futurs cantaires,
surt l'anunci de ta immediata obertura d'una escola de música 132 a dins
la pròpia Societat. El 3 de juny s'aprova el reglament de la nova secció coral, quina direcció serà portada pel
jove mestre Martí Llobet,83. Per donar una idea de l'empenta que portava la branca musical de la Societat,
direm que tot just constituïda ja va
demanar que fos dedicat un carrer a
Anselm Clavé —nom que encara persisteix i que llavors formava part de
la plaça del Bestiar— i quina proposta fou recolzada immediatament pel
coro Amics de la Unió w.
El mes de setembre, Esteve Camillo dimiteix 155 de la presidència de la
Societat, i és substituït per Francesc
Torras, ei qual, el mes d'octubre fa
una conferència amb un títol ben suggestiu: «Granollers 1909- 1915: acció
caciquista». En un repàs a la història
recent dels consistoris granollerins,
Torras critica l'acció dels cacics. Exa l'Orfeó Granollerí
clou d'aquesta negra etapa, la solidaL'any 1914, per la Festa Major, vin- ritat granollerina que el 1907 havia
gué a Granollers l'Orfeó Català. Un plantat cara als vells cacics, gràcies
fet de tanta transcendència obligà a a l'actuació d'homes com Xiol, Mas i
solucions de compromís, de tal mane- Torruella, de qui varen recollir la torra que la seva actuació tingué lloc al xa Coma i el propi Torras ,ei. La Junta
Mundial Cinema, que fou considerat de La Unió no permet a Josep Coma
terreny neutral per a liberals i carlins. fer una conferència a l'estil Torras,
Sigui per imitació, sigui per reac- obligant-lo a un debat obert187.
L'octubre de 1915 es reparteixen
ció a certes peripècies ocorregudes
els
premis escolars de La Unió Libeel dia dels innocents 181 entre l'esbart
artístic I el Centre Catòlic, algú té la ral en un acte solemne presidit pel
senyor Alcalde, el comandant militar,
el jutge municipal i una comissió de
L'Alhambra i una de la Cooperativa
Vallesana

Aula de t'Escola, publicada a «El Demòcrata» l'any 1918
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El novembre, a les eleccions per
ocupar el càrrec de president de la
Societat, la candidatura de Torras Villa obté una àmplia victòria sobre la
del senyor Estrany, per un marge suficientment explícit: 274 vots contra
170 ,89.
L'Orfeó Granollerí no tenia estendard. Amb l'objecte de solucionar
aquesta deficiència fou encarregat a
l'artista Alexandre de Riquer, la confecció del que hauria d'acompanyar
l'agrupació coral a les seves actuacions, A part d'avançar a l'artista, la
quantitat de mil pessetes, s'obre una
subscripció popular que la Junta encapçala amb una aportació de cinccentes pessetes. Fet i fet, l'estendard
va costar la respectable quantitat de
cinc-cents duros m.
I arriba sl moment de la veritat,
L'Orfeó Granollerí dóna el primer concert al públic de la vila. Era un moment important i com a tal fou tractat. Hi hagué parlaments del president de l'Orfeó, senyor Francesc Bassas, del president de l'Entitat Francesc Torras, de Frederic Alonso i lectura d'un text que havia escrit per a
una ocasió com aquella, el mateix president de l'Orfeó Català, Lluís Millet.
Després, davant l'expectació de l'auditori, l'orfeó començà a cantar dirigit per la batuta del mestre Llobet.
Va ser interpretat un "Himne a la
nostra bandera», amb text d'Esteve
Gafrelt i música de Martí Llobet. Seguiren «El Mestre», «Cançó de Nadal», «La Gata i el Belitre», «El Rossinyol», «L'Hereu Riera» i «La Pàtria
Nova». Va tenir la responsabilitat de
solista el jove tenor Josep Pineda.
Finalment, l'orquestra dirigida pel
mateix mestre Llobet obsequià els
assistents amb la interpretació de

den partciularment afectades la Secció Artística Dramàtica i l'Orfeó. La
Ves per on, aquell estendard condiada del 13 de juliol és considerada
feccionat amb tanta il·lusió i que havia
de commemoració obligatòria, en recostat tants diners, resultà, al cap i
cord dels fets lamentables que l'any
la fi, un estri carregós i difícilment
1912 la van cobrir de sang. També es
manejable. Per això, el 30 de juliol de
converteix en norma estatutària la
1916 va ser substituït per una senyeprohibició de ser socis per a aquelles
ra
persones que hagin estat del Partit
Centre —entitat carlista— o del CenInterpel·lacions,
tre Catòlic. Gueda especificat que els
reformes estatuàries,
empleats de l'Associació no podran,
al mateix temps, ser-ne socis. Es detensions orfeonistes
talla fins i tot, que les votacions hauSi hem de creure el senyor Bonaran de ser fetes, en el cas de conteventura Plaja, diputat a Corts, la quanses electorals, amb fes paperetes
titat de cases dedicades a la prostidintre sobres «absolutament intrastució arribà a una proliferació excesparents».
siva. Per aquest motiu es decidí a
L'aniversari de l'entrada dels carpresentar una interpel·lació al Govern
lins continua essent una data imporcridant l'atenció sobre el tema. Per
tant i, a la vegada, conflictiva. Ara
altra banda, el senyor Plaja, que no té
(parlem del 1916) el Centre Radical
pèls a la llengua afirma que es juga a
es nega a assistir als actes commecartes descaradament a La Unió Libemoratius adduint que Torras Villa haral i al Casino. I, encara més, segons
via comès en altre temps pecat d'acontinua interpel·lant el senyor dipuliança jaumista. Per aquesta raó satat, el propi alcalde Francesc Torras,
bem que el Centre Radical i el Cor
president de l'Entitat practica el joc
Amics de la Unió, van pel seu compi s'entaula amb altres regidors. És
te m
clar que les interpel·lacions han d'aI arriben els telèfons. En una sojustar-se a la realitat: en carta dirilemne inauguració que va presidir el
gida al Ministre de la Governació, la
senyor José Francos Rodríguez, DirecJunta protesta indignada i invita el
tor General de la Telefònica i ex-gosenyor Plaja a sostenir tot el que ha
vernador de Barcelona, actuà l'Orfeó
dit en un míting públic. I com que una
Granollerí m.
cosa no treu l'altra, la Junta pren l'aÉs clar que l'Orfeó no es limita pas
cord d'impedir l'entrada als locals de
a cantar. Té la seva pròpia vida assola Societat a l'autor d'acusacions tan
ciativa que, pel que sembla, no acaba
infundades l94.
d'avenir-se prou bé a les noves esI toca el torn als estatuts. El 9
tructures reglamentàries. I, molt cond'agost de 1916 són reformats. Es recretament, es resisteix a acceptar que
glamenta el funcionament de les secel president de la Societat sigui, a la
cions, les quals tindran com a presivegada el seu president. La tibantor
dent de l'Entitat, per quin motiu queaugmenta. El maig, amb motiu de
«Parsifal» i «Desengany» m.

Sortida de l'Orfeó Granollería Sant Celoni. Publicada a «La Gralla» l'any 1930
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l'assistència a l'homenatge a Lluís
Millet, que ha de tenir lloc a Barcelona, hi ha un estira i afluixa a l'entorn de si es cantaria o no «Els segadors» puix hi ha qui considera que
aquest himne ha estat «segrestat» políticament per la Lliga197, Finalment,
l'Orfeó accedeix a no cantar-lo i el
vicepresident de l'Orfeó, Francesc
Bassas, presenta la seva irrevocable
dimissió m.
Malgrat que l'Orfeó aconsegueix
molts èxits i que, el mestre Martí
Llobet és obsequiat amb una placa
d'or i plata coberta per subscripció
popular199, també hi ha problemes
Interns. El 2 de febrer de 1918 (recordem que va ser l'any que va acabar
la primera guerra mundial] es produeix un intent de secessió: alguns
orfeonistes es declaren en mini-rebellió i marxen de l'Entitat amb intents
repetits d'emportar-se la senyera i
les partitures 200. Passada aquesta situació, i després d'una temporada durant la qual sovintegen acusacions
mútues i surten alguns drapets al
sol, els senyors Bassas i Llobet són
expulsats expeditivament de l'associació. Decissió ratificada per l'assemblea de socis per una majoria
contundent: 176 vots contra 35 201.
La vida i la política
Farem una relació flash, d'alguns
fets que retraten la vida de la societat i la política d'aquell temps.

Novembre de 1916, Elecció de Joan
Montana com a president de La Unió
Liberal. Era candidat en solitari 2°2.
Diada commemorativa de l'entrada
dels carlins, 1917. Manifestació cívica. Vetllada a La Unió Liberal, qualificada com a «primera entitat política
de Granollers»203. Conferència de
Torras Villa sobre Política i Administració: dura dues hores i és una crida
a empènyer els valors fonamentals
de Granollers so*.
Subscripció pública per a fer una
làpida en record de Miquel Masó205.
Eleccions municipals d'octubre. Oficina electoral de la Coalició Liberal
Democràtica en una dependència de
l'associació. Guanya la coalició que
formen F, Torras, Montana, Pujol, Barbany, P. Torras, Novelles i Coma 2W.
Juny, 29. Primer concert de l'Orfeó
Granollerí amb nou director: Aureli
Font. Èxit total: la sala plena207.
Maig del 1918. Anada a Canovelles,
a l'Aplec, de la Junta en pes i tres
seccions corals, a part de molts socis 20B.
Febrer de 1919. Aniversari de la
fundació de la Societat. Gran concert
dirigit, pel mestre, Aureli Font. Repertori: «El cant de la senyera», «Els
tres tambors», «Sant Josep i Sant
Joan», «La nina i el moliner», «El pardal», «L'enterro del nin», «La cançó
del lladre» i «La pàtria nova»209.

1921. Duplicitats orfeonístiques: resulta que a Granollers campen dues
corals amb el mateix nom d'Orfeó
Granollerí. En «Xixu», que està de broma, parla de «Bessonades»210. D'altres, per distingir-los, els posen motius, com per exemple, Orfeó Martin 2".
Festa escolar, amb exposició de
treballs (herbaris, eines industrials,
dibuixos d'excursions instructives, coileccíons de rebuts, factures, telefonades, girs postals, cartes d'intercanvi amb altres escoles), explicats pel
mestre Joan Vegué. Intervenció oratòria de Torras Villa glossant l'escola
i l'orfeó com a joies preuades de la
Societat. Demana l'assistència a l'escola nocturna per fer realitat una fita:
que La Unió Liberal sigui l'entitat de
Catalunya amb menys analfabets212.
Fires de l'Ascensió. Noticia publicada a «La Gralla»: en aquest dijous
festiu, el cafè social ha servit 3.400
consumacions 2I3.
Agost de 1921. Decissió important
presa en assemblea: compra d un nou
piano vertical2U.
Octubre, L'Associació de Música local organitza un concert a càrrec del
Quartet Wendling de Stüttgart: peces
de Mozart, Schumann i Haydn 215. Més
tard, altres concerts. Notícia de la interpretació feta per la Simfònica de
Madrid2,b.

El Cafè de ta societat. Publicada al setmanari «Inquietud» l'any 1930
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Substitució del mestre Vegué per
Humbert Debat217 qui fa un parlament
sobre la funció del mestre com un
amic del nen, el qual ha de trobar
l'estudi agradable i participar activament 218.
Desembre 1921. L'Esbart Artístic de
La Unió Liberal i la Joventut Alhambrína estableixen una col·laboració interessant: comparteixen les produccions escèniques i actuen als locals
de les dues entitats, indistintament21'.
Homenatge a Pere Padró, president
de la Junta Comarcal dels Cors de
Clavé. S'apleguen 300 cantants i 30
estendards del Vallès i del Pla de Barcelona ï19.
Festa dels Innocents. Ball tradicional: com de costum les noies inviten
la seva parella " ° .
Gener de 1922, Suspensió de garanties constitucionals. Per aquest motiu no es fa la tradicional commemoració de l'entrada dels carlins. Representació de l'obra d'Esteve Garrell
«La Justícia de Déu». Acord de petició de trasllat de l'obelisc en memòria de les víctimes de la diada, al nou
cementiri. Nova placa a la memòria
de Masó251.
La Ciutat de Granollers
El mes de març de 1922 representa
una fita important: Granollers obté el
títol de ciutat22.
Durant la setmana santa d'aquest
any, ens arriben més notícies musicals. L'Orquestra Moderna va interpretar, davant d'un públic multitudinari i
devot, «Samsó i Dalila», «La Cinquena Simfonia», de Beethoven, i «Rapsòdia N.° 2», de Franz Litz223.
A l'edifici de La Unió Liberal hi ha
reformes. Les dirigeix e! senyor J.

Manuel Raspall i, el mes de maig, es
produeix la primera inauguració parcial de les reformes. L'Orfeó va inaugurar en so de festa la seva sala
d'assatjos del primer pis22". Les reformes, que acabaran el mes de juliol, donen una nova fesomia a l'edifici: dos portals situats a cada extrem
de la façana donen accés a la planta
baixa que està destinada totalment a
cafè (a l'angle esquerra, els billars].
A l'entresol, el salonet del «tresillo».
La inauguració definitiva d'aquest
edifici reformat fou una gran apoteosi. Hi hagué parlament, es cantà la
Marsellesa (que fou repetida «tres vegades») enmig de grans aplaudiments
i visques a la Llibertat, la República
i l'Associació. La gent no cabia a l'edifici i omplia les voreres del davant.
Hi hagué un ball a benefici del nou
Hospital en construcció i es recolliren 222,50 pessetes. Les previsions de
la Junta són optimistes: les cent mil
pessetes que han valgut les reformes
estaran amortitzades a final d'any. A
«La Gralla» es recull, amb la natural
satisfacció, una anècdota referent a
la diada. Explica que uns forasters
aturaren l'auto i preguntaren qui era
l'amo d'aquell edifici esplèndidament
il·luminat. I la resposta dels socis fou,
cofoia i satisfeta: «som nosaltres els
amos, és de tots nosaltres aquesta
casa» 225.
Agost, 1922. A La Unió Liberal s'obria la primera escola cinematogràfica, que estava dirigida per l'italià
Mateldi Bellï226. Un dels alumnes, Ramon Dagà passà aviat a professor i
realitzà el film: «Campeón por amor»
227
Glossa de Xïxu sobre l'AperitifConcert126 que els diumenges al matí
té lloc als locals socials, amb una
participació de públic.
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Més obres al local de La Unió.
Construcció d'una coberta de cristall
que uneix el Cafè amb el Teatre. Adquisició de noves butaques per al teatre 229.
El dia 7 d'agost de 1922, moria a
Granollers l'Esteve Garrell: un nom
que fins ara ens havia acompanyat de
forma persistent en aquesta narració
de fets, inquietuds i tantes esperances. El consistori, a proposta de Torras Villa i el diputat provincial Xavier
Flaquer, aprovà donar el nom del difunt al carrer dels Caputxins 23t>. Malgrat aquest acord, aquest carrer no
portaria el nom de l'Esteve Garrell
sinó que, set anys més tard seria batejat amb el nom d'Agustí Vlnyamata,
que, poc després d'haver-se construït
el local de La Unió Liberal, havia fet
dos préstecs de quinze mi! pessetes
cadascun per a salvar una situació
molt difícil per a l'Entitat.
El 28 de febrer de 1923, nova commemoració de l'entrada dels carlins i
trasllat de l'obelisc al cementiri nou.
Al vespre, vetllada teatral i inauguració de la nova placa dedicada a la
memòria de Miquel Masó231.
Sessió municipal del 15 de març de
1923. Designació de Francesc Torras
Villa com a fill predilecte de la ciutat232. J. Manuel Raspall fou l'encarregat del disseny de ia píaca commemorativa i Joan Serra de la realització
d'un àlbum de firmes. L'homenatge popular tindria lloc el setembre de l'any
següent 233.
Mentre, a partir de l'any 1923. el
«Granollers, Esport Club» establí la
seva seu social a La Unió Liberal33".
El 23 de Juliol, es celebrà un festival benèfic, amb un sorteig, per a
l'Hospital que ja era a punt d'inaugurar-se. Es recolliren 1.479,35 pessetes 235.
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La dictadura proclamada per Primo
de Rivera, també va arribar a Granollers. El to de les notícies, a vegades
sembla d'una normalitat absoluta. D'altres, però, vénen tocades per la emprempta digital del dictador. Per exemple, la infatigable i repetida data commemorativa de les víctimes del carlisme, té aquella «vella, coneguda olor»
de les situacions dictatorials: no hi
ha acte polític i només es registra la
portada d'una corona a! monument per
les víctimes. I un altre detall inevitable: la vetllada teatral en presència d'un delegat de l'autoritat militar 23°.
La C.N.T,, encara el mes de gener
del 1924, va poder celebrar un acte:
la seva assemblea regional tingué lloc
a La Unió Liberal, per incapacitat de
l'Ateneu Obrer 237, Fou, però, l'últim
acte públic celebrat per la ON.T. durant la dictadura 23B, cosa, per altra
banda, ben comprensible en aquella
situació.
Festa Major, 1924. Grandiós envelat
als jardins del Parc. Concert per la
Banda Municipal dirigida per Lamotte
de Grignon i patrocinat conjuntament
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per l'Associació de Música, La Unió
Liberal i l'Ajuntament23*,
Acords medicinals. La Junta recomana l'ingrés voluntari i individual de
tots els socis a Sa secció quirúrgica
i tractament terapèutic de la «Quinta
de Salud La Alianza» 2J°.
Les activitats a l'escola continuaren
sense alteracions dignes d'interès,
fins que el novembre de 1924, el mestre Humbert Debat hagué de complir
el servei militar i fou substituït per
Joan Aguilar. S'amplià la gamma d'assignatures impartides, amb lliçons de
teoria de la música i de piano, que
van anar a càrrec del mestre Aureli
Font. Arriben notícies de la futura
creació d'una secció d'ensenyament
artístic 241.
A Àfrica hi havia, aquest any 1924,
soldats de Granollers. Per a ajudar-los
es féu una col·lecta i un festival. I es
recolliren bons dinerons: 4.084'35 pessetes. La Unió Liberal va fer una aportació de 2.031'25 pessetes. La resta
fou recollit a L'Alhambra (500), Amics
de la Unió (294,40), Centre Catòlic
(50), Principal Cine (328) i Mundial
Cine (610,70)2"2.
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Any 1925. Pel juny ens visità la
Margarida Xirgu que presentava «La
mujer desnuda», de Bataille243.
El mes d'agost, el president passà
comptes i comunicà als socis que els
benèfics eren entre deu i dotze mil
pessetes. I va proposar que podien
servir de suport per a la creació d'una
obra cultural. Dit i fet, es va formar
una comissió per a portar-la a terme
amb Felip Peycasat, Joan Cuch, Alexandre Soler, Salvador Mas i Andreu
Moncau M".
No hi havia secció excursionista i
es cregué oportú fer-ne una 245, celebrà la fundació de la secció amb un
esmorzar a Montcada W6. Queda constància d'altres excursions posteriors
a La Roca, Orrius, Castell de Burriac247 i Sant Miquel del Fai.
La flamant secció de cultura es va
imposar la tasca d'ordenar i reformar
la biblioteca. I fer conferències. La
primera fou a càrrec de Josep Coma,
tot parlant de la cultura, I va ser presidida per l'alcalde Barangé i el diputat Torras Villa 248. I també es féu
una campanya per a recollir llibres
per a la biblioteca 24'.
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Després, en la cronologia informal
El general Gay, amb motiu de la sei dispersa dels fets que es succeïren va ascensió al generalat, fou homei dels quals ens ha arribat notícia, en natjat a la residència que tenia a Llevénen moltes de caire escolar, barre- rona. L'acte va tenir lloc el febrer del
jades amb altres.
1928 i va congregar unes dues-centes
El març de 1926, un mestre nou arperones presidides pel diputat a Corts
riba a l'escola lliure: Joan Montana 250, senyor Francesc Torras Villa.
del moviment de pedagogia de l'escoAbril. Festa escolar. Representació
la Blanquerna, de Barcelona. El mes- de l'obra «El vestit nou de l'emperatre Montana va emprendre la seva dor», pels alumnes de l'escola. Dantasca amb un gran entusiasme, va viu- ses populars. El benefici s'invertí en
re dedicat intensament al seu treball una tómbola destinada a la recaptació
pedagògic i fou present a l'escola fins de diners per a pagar les colònies
el mateix moment de la seva clausu- d'estiu d'aquell any. Es passà a recora. És a dir, la seva continuïtat a i'es- llir objectes per les cases i diners en
coia va conferir a la seva feina, una efectiu. La tómbola resultà un èxit. Es
solidesa important. Va promoure, en- van vendre 8.650 bitllets de pesseta,
tre altres coses, les colònies esco- Una part de la recaptació, com l'any
lars.
anterior, fou cedida a l'Hospital 259.
Precisament, i referint-nos al tema
També durant l'abril té lloc un sopar
de colònies, el novembre del mateix d'homenatge a Aureli Font, a la Sala
any, la Junta (a les eleccions Torras de Música de La Unió Liberal. El mesVilla ha obtingut 318 vots contra 25) tre Font havia estat, també, nomenat
2S' decideix apujar la quota dels socis professor de la nova Escola de Múamb la finalitat de recolzar les dites sica, inaugurada aquest any al coUegi
colònies i millorar les prestacions de Pereanton í6°.
l'escola 252.
Colònies d'estiu. En tandes de quinTambé al cicle de conferències proze dies o d'un mes, segons criteri mèmogudes per la secció de cultura es dic, els alumnes que van desitjar-ho,
parlà molt de les colònies, dintre la assistiren a les colòniesí41,
temàtica de sanitat pública i sanitat Curs 1928-29. S'anunciava la creació
escolar253. El metge de La Unió Libe- d'una classe especial per a senyoreral, Ventura Viladecans es retirà el tes, amb inscripció reduïda a vint-igener de 1927 i fou substituït per Al- tres places per a socis o els seus fafred Canalï5a.
miliars242. La professora era Maria TuEI febrer de 1927 marca la presènset i Sala, esposa del senyor Moncia del gran tenor Miquel Fleta [que tana.
havia visitat ja el local el novembre
Durant el 1929 s'apujaren, una vede l'any anterior) qui, amb l'acompa- gada més, les quotes. L'objectiu era
nyament d'Aureli Font al piano i Joan poder millorar el subsidi per als maColl, violinista, va fer un recital a be- lalts 2«.
nefici de les colònies escolars. Èxit El juny enregistrà la presència de
esclatant i recaptació que supera les Santiago Rusinol, que va assistir a la
pròpies necessitats fins al punt que,
els alumnes de l'escola, es traslladaren dies després a l'Hospital per fer
donació de 500 pessetes. El president
Torras va prometre a Fleta que, en
record d'aquell esdeveniment, seria
col·locada una placa al vestíbul d'aquella entitat255.
I arribà l'estiu. El 31 de juliol sortia cap a Pineda la primera tanda de
colònies que havia d'allotjar-se en un
edifici cedit pei Sindicat Agrícola de
Pineda. Els infants havien estat seleccionats per prescripció facultativa i
foren acompanyats pel seu mestre
Joan Montana i la seva esposa Maria
Tuset. Les tandes es succeïren fins el
28 d'agost, en que es donaren per acabades amb èxit: es comprovà que el
mínim de pes augmentat per cada infant era d'un quilo3SÍ.
A la represa del curs, les classes
nocturnes van rebre un nou impuls.
L'equip docent estava format pels proFARNÉS SARAROLS,
Maria; TINTÓ
ESPELT,Jaume
Lluís (1981)
fessorsJ. Joan
Montana,
Viver,
«Crònica de la Unió Liberal»
Manuel
Fabregat,
gimnàstica,
i
Aureli
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Font, música 357.
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representació de la seva obra «Els savis de Vilatrista», per afeccionats locals. Fou rebut enmig de grans aplaudiments i li donà la benvinguda Amador Garrell, director del grup2M.
Inauguració d'una exposició de dibuixos i escultures de diversos artistes: Joan Cuch, Francesc Serra, Toni
Vidal, Josep Escobar, Josep Busquets,
«Teob», Joan Estrada, Adolf Genovart,
Santiago Canut i Antoni Cumella2M.
Concert a benefici de les colònies
escolars «Miquel Fleta», Actuà l'Orfeó Goya, del «Centro Aragonès», de
Barcelona, amb uns cinquanta cantaires 245.
En començar el curs 1929-30, veiem
anunciat un curs d'ensenyament elemental i labors i dibuix, destinat a senyores i senyoretes, dirigit per Maria
Tuset244.
La vida de la societat tenia les seves notes pintoresques. Per exemple,
la que protagonitzen els components
de la «taula de les tres». Resulta que,
al cafè de La Unió Liberal, les taules
eren ocupades, molt sovint, per grups
habituals de diverses afeccions i tendències. Sabem que hi havia la taula
dels del futbol, dels músics, de la
C.N.T., de l'Ateneu Obrer, dels contramestres, etc. Doncs, bé, la taula «de
les tres» que era ocupada normalment
per petits burgesos que anaven a
prendre cafè a aquesta hora, va tenir
l'acudit de celebrar el seu aniversari
amb un àpat a l'Hotel Europa el dia 13
de gener, a les 13 hores i amb 13 comensals 247. Ací queda anotat per a la
història, I que quedi també per a la
història de la frivolitat que, entre les
taules que abans hem mencionat n'hi
havia una ocupada pels afeccionats a
la vida alegre.
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per una Dictadura llarga
1930. El mes de gener van passar
moltes coses. Donarem constància de
dues. Una, referida a l'antiga tradició
de les commemoracions de l'entrada
tràgica dels carlins a Granollers, que
aquest any es tornà a celebrar en forma de manifestació fins al cementiri,
on es dipositaren corones en memòria de les víctimes dels carlins. Torras Villa es dirigia als assistents com
a president de l'Entitat i s'excusava
de no poder dir res més a causa de
la situació política2óa.
També, durant el mateix gener del
1930 —dia 28— el general Primo de
Rivera, presentava la seva dimissió.
Amb la seva caiguda, tornaven les llibertats d'associació i de premsa. I
això repercutia en tota la vida social
del país.
El dia 16 de març tenia lloc el
que fou considerat per «La Grallacom un dels més importants actes
polítics que s'havien realitzat mai a
Granollers. De nou-cents a mil persones es reuniren en assemblea general iW, convocada per vint socis descontents de l'actuació de Torras Villa
durant el temps de la dictadura. La
moció de censura va ser aprovada per
425 vots contra 247. Aquest resultat
provocava la dimissió immediata de
Torras Villa i els seus companys de la
Junta. Aquesta sessió, solemne i dramàtica, representava la fi de tota una
etapa gloriosa que havia durat vint-itres anys 270.

Els mestres Joan Montana i Manuel Fabregat amb ets seus alumnes l'any 1930
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Aires republicans
Tots els esdeveniments que comportava la dinàmica política engegada
amb la caiguda de Primo de Rivera i
els fets que seguiren fins a la proclamació de la República, va tenir repercussió directa i radicalitzada en la
vida de ta ciutat i, per tant, en La
Unió Liberal.
La caiguda de Torras havia de portar a noves eleccions, t, les noves
eleccions, a una nova Junta que
tenia unes característiques ben determinades: una radicalització de l'esquerra —plena d'antiterrorisme— i un
retorn als orígens.
Els fets es precipiten. El 14 d'abril
de 1931 es proclama la República.
L'any 1932 surt el decret d'expulsió
de la Companyia de Jesús. I tantes
altres coses que formen part de la
història d'un temps marcat pel neguit
i l'esperança.
En virtut de disposicions governatives, el nou Ajuntament té una majoria absoluta de l'anomenada Coalició
Liberal Democràtica271. Des de la pròpia Unió Liberal s'engega una campanya fortíssima contra el seu ex-president Torras Villa. I aquesta campanya arriba al sí del nou consistori, et
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qual, en un dels seus primers acords,
decideixen arrencar la placa de marbre que fou col·locada l'any 1924 en
reconeixement dels serveis que Torras
havia fet a la ciutat, i pels quals havia
estat nomenat fill predilecte. Al mateix temps, el carrer que portava el
nom de Torras, és substituït pel seu
anterior nom de Doctor Robert. «La
Gralla» es lamenta del que ella entén
com esperit de venjança 272. I recorda
que el nomenament fou anterior a la
Dictadura pel treball del prohom en
favor de la ciutat. Les lamentacions
de «La Gratia» foren inútils.
Les eleccions que havien tingut lloc
el 23 de març de 1930 havien portat
a la presidència el senyor Valeri Mas,
amb 413 vots271. La Junta es reunia el
27 d'abril i, a part de l'aprovació de
l'estat de comptes, acordava establir
la commemoració dels fets del 13 de
juliol de 1912. També decidia fer un
homenatge als socis fundadors, per
altra banda, demanava a les autoritats
governatives una ampliació de l'amnistia ja concedida 273.
Per a l'ampliació del pati de l'Entitat,
foren enderrocades algunes cases del
carrer Pi i Margall. El contratista Josep Solà, va ser l'encarregat de por-

Socis fundadors homenatjats el 1930
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tar a terme la reforma 274. D'aquesta
manera, al pati es pogueren organitzar algunes festes a l'aire lliure. L'envelat d'aquest any s'ubica al pati, amb
poc ressò 275.
Concurs entre els ebenistes de la
localitat per a construir 25 taules bipersonals i 50 cadires per a l'escola
de noies que havia d'obrlr-se el curs
vinent. Joan Font guanyà el concurs
amb un pressupost de 1.495 pessetes 216.
Juliol. El 27 començaven les tandes
de colònies d'estiu, a Pineda. Acompanyaven els nens el senyor Montana
i la seva esposai77.
Inauguració del curs escolar 1930¬
31. El nombre d'alumnes passa fle 50
a 150, cent nens i cinquanta nenes.
La Sala de Música és convertida en
una nova aula. Els professors són
Joan Montana, Antoni Cortés i Maria
Tuset. Els vespres, el senyor Montana
dóna classe de català i el senyor Josep Pinel, d'esperanto, i l'import de
les matrícules s'inverteix en llibres
per a la biblioteca. Tant a les classes
diürnes com nocturnes Manuel Fabregat fa la gimnàstica i Aureli Font, la
música27B.

Els col·legis religiosos observen
Gener de 1931. Problemes entorn de
Notícies escolars. La gran quantitat
amb consternació que minven els seus la celebració de la tradicional comme- d'alumnes impossibilita l'organització
alumnes, que passen a les escoles moració de l'entrada dels carlins. El de les colònies d'estiu. Per a substilliures. Decideixen fer una novena permís arriba a darrera hora i això tuiries es fan tota una sèrie de viatimplorant la no proliferació d'aquella minva l'assistència 28'.
ges a la platja d'El Masnou i a les
mena d'escoles279.
La U nió Liberal assumeix una posiserres que separen el Vallès de la cosFrancesc Serra inaugura una exposició cada vegada més radical. El 8, 15 ta29".
ció de pintures i dibuixos —34 peces i 22 de febrer. Juntes Generals Extra- Juliol. L'Ajuntament acorda instruir
en total— ai local social de fenti- ordinàries per a la reforma dels esta- expedient a Pere Vegué, director del
tat280
tuts 290. S'accentua l'anticlaricalisme Col·legi Municipal de Segon EnsenyaEl dia 12 de juliol de 1930 apareixia
fins a posicions extremes: la sola as- ment, per incapacitat legal i incompliel primer número de la revista «In- sistència a qualsevol acte religiós pot ment reiterat del reglament interior.
q u i e t u d - q u e en la seva primera ser motiu d'expulsió de la Societat. Se'l suspèn immediatament del seu
etapa es definí com a «publicació Es restableix la paraula «lliure» a l'es- càrrec i del sou que cobra, i es dequinzenal d'esquerra». Tenia la redac- cola. Val a dir que, anteriorment i per clara dissolt el Patronat2". En defenció i administració a La Unió Liberal. motius polítics, havia estat substituïda sa de Pere Vegué, surt publicada una
L'edició era a càrrec d'un grup de so- per la paraula «neutra». Entre altres carta amb una gran quantitat de sigcis que pagaven una quota de vint coses, es prenen acords a l'entorn natures d'alumnes i ex-alumnes en la
pessetes anuals cadascun. El director dels requisits que serien necessaris qual es mostra la tasca tant important
era Pere Iglésies, membre de la Jun- en cas de dissolució de la Societat. que ha realitzat el centre. Protesten
ta de Govern. L'«lnquietud» fou una Per exemple, s'estableix que la Socie- contra l'expedient fet, segons diuen
revista d'avantguarda local, molt inte- tat no es podrà dissoldre si vint socis, «per satisfer l'afany de venjança que
ressant. A partir del març de 1931 la com a mínim, manifesten la voluntat cova en els actuals dirigents del muveiem subtitulada com a «Periòdic ad- de continuar-la. També queda regla- nicipi, continuant així l'eterna història
herit al Partit d'Esquerra Republica- mentat que, en cas de dissolució, caciquil del nostre desgraciat pona*.
cal liquidar els deutes als socis i lliu- ble»296. Llavors fan un registre «per
El dia 1 de juny, Àngel Pestana,
rar el que sobri a l'Ajuntament, per ordre de l'alcalde» —senyor Esteve
líder obrerista català, omplia de gom tal de destinar-lo a la fundació d'una Carnillo— al domicili particular del
a gom ei teatre. En una conferència institució lliure de cultura per als po- senyor Vegué. Es trenquen portes, es
sobre «L'evolució dels pobles», feia bres.
requisen llibres, robes, mobles i esun crit d'alerta sobre la possibilitat
El dia 14 d'Abril, proclamació de la tris de tota mena. «La Gralla» publica
de que l'Escola de Segon Ensenyament República. El local de La Unió Liberal un indignat comentari sobre els fets
dirigida per Pere Vegué passés a mans llueix la il·luminació dels dies de festa i transcriu una cita de Ventura Gasd'una ordre religiosa 282. També, amb grossa2,1.
sol: «Granollers terra maleïda de caposteriotiitat, l'Associació d'Antics Juny de 1931. Míting líiurepensador
cics2'7. Vint socis de La Unió Liberal
Alumnes del Col·legi Municipal de Se- al teatre. En sortir, manifestació cap a demanen una reunió extraordinària per
gon Ensenyament de Granollers, es di- l'Ajuntament. L'alcalde Modest Gual a assumir la defensa de Pere Vegué
rigeix als estaments socials de la ciu- rep els manifestants i aquests li tra- contra la «política hidrofòbica» 997, petat perquè «un esquifit concepte eco- meten les seves conclusions: expulsió rò la seva posició no és acceptada per
nòmic en l'organització de l'escola de les ordres religioses, i confiscació 209 vots contra 123 29e.
servirà per justificar l'atac a l'ànima dels seus béns; separació de l'Esglé- Exposició de pintures i dibuixos a
i l'esperit de la mateixa.,, entregant- sia i l'Estat; patronatges populars per La Unió Liberal amb participació d'Hila a una comunitat forastera»993.
a les institucions públiques 292.
larió Erugaroles, Ramon Granadell,
Ei mes de juliol, crònica d'un acte
Els drets d'autor teatral passaren de
Joan Pagès, Teresa Bassa, Josefa Vivandàlic: la placa de marbre del car- 12 pessetes a 90, amb notable perjudi- lla, Amador Garrell (fill), Joan Estrada,
rer Joan Montana és trencada i La ci per a La Unió Liberal. Per altra ban- Joan Elies, Andreu Maranges, Joan
Unió Liberal enceta una subscripció da, es crea una agrupació sardanista Taulats, Miquel Torrent, M. Expósito,
popular per a posar-ne una de coure al si de l'entitat193.
Joan Icart, Agustí Saló, Joan Torraba23J. Però el maig del 1932, els diners
del! i Miquel Villa299.
recaptats eren desviats a la compra
de premis per als alumnes escolars,
de quina escola havia estat un dels
grans impulsors2B5.
La República:
Esperantisme i Laïcisme
El 31 de juliol de 1930 es fundava el
primer grup esperantista de Granollers: «InterÜgo Kaj Frateco», dins La
Unió Liberal. A la celebració de l'esdeveniment es va hissar la bandera
esperantista i es féu un vermut d'honor28*.
Nous moviments entorn de la placa
de marbre de Miquel Masó: trasllat
des del vestíbul del teatre, al cafè 287.
Novembre, 23. Homenatge als socis
fundadors. La revista «Inquietud» els
dedica un número extraordinari. Dinar
Alumnes de les classes d'Esperanto, l'any 1930
a l'Hotel Europa, amb assistència de
més d'un centenar de socis. Parlaments de rigor, a l'hora del brindis. A
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L'equip de mestres en començar el
curs 1931-32 està format per Joan
Montana, Ramon Mestre, Engràcia Barriga, Josep Pirïel t Aureli Font. L'ensenyament és gratuït, a part de la matrícula 300.
L'any 1931 s'havia fundat l'Esquerra
Republicana de Catalunya i el juny de
1932 la Junta General de l'entitat aprovà una modificació dels estatuts de
la societat, en virtut dels quals quedava prohibida qualsevol matisació política o de classe a les sessions de
l'assemblea. Per aquest motiu, una
secció política que s'havia fundat l'any
anterior i posteriorment que estava
adherida a Esquerra Republicana, hagué de plegar estatutària ment3tJ1.
Aquesta secció havia penjat un cartell al balcó que donava la impressió
que el local era la seu del partit i que
estigué a punt de provocar la dimissió del president Valeri Mas302.
Exposen a La Unió Liberal el 15 de
maig del 1932: Ermengol Vinaixa, Joan
Cuch, Adolf Genovart, Josep Escobar,
Antoni Vidal i Antoni Cumella 303.
Agost de 1932, dia 25. Festa Major.
Representació de «Aida» per Hipòlit
Làzaro, Concepció Callao i Josefina
Blanch 3W.
Desembre. Eleccions a la presidència, amb victòria de Màrius Masó, amb
199 vots. Hi sortiren 135 paperetes
que portaven la següent inscripció:
«com a ciutadà protesto de l'actuació
violenta dels guàrdies d'assalt en la
ciutat nostrada. I com a soci de La

Unió Liberal m'adhereixo a la protesta
feta pel nostre President a la primera
autoritat de Catalunya, considerat
com a únic responsable dels fets ocorreguts al consoci i alcalde de Granollers Esteve Camillo i Mustarós»305
durant la vaga general.
Any 1933. Nou empostíssat de la
platea pagat amb publicitat de la perfumeria Parera, pintada al teló del teatre3^. Lluís Terricabras membre de la
Junta, fa un rètol lluminós per anunciar les representacions teatrals 307.
Aquest any, l'equip de mestres el
composen Joan Montana, Ramon Mestre, Jaume Viver, Rosa Torrent i Aureli Font 308. Malgrat els esforços, no
és possible continuar amb el manteniment de les colònies d'estiu i es demana que sigui l'Ajuntament el que
les faci. La Generalitat concedeix a
l'escola una subvenció de mil pessetes pel curs de català 309 i un grup d'alumnes actua en directe a l'emissora
Ràdio Associació de Catalunya.
1934: «l'incident de la registradora».
Efectivament, Màrius Masó, que havia
canviat el sistema de recaptació del
cafè amb la introducció d'una màquina registradora, sense demanar permís a la Junta, es veu obligat a dimitir. Fins i tot, posteriorment hi ha un
intent de sancionar-lo com a soci3".
Commemoració de l'entrada dels
carlins. Participació de tota la Junta
en pes, junt amb Esquerra Republicana, Centre Radical d'Aliança Republicana i Bloc Obrer i Camperol. És de

notar l'absència de la corporació municipal 312.
La secció del quadre escènic guanya un segon premi, al III concurs de
teatre català amateur, grup B, amb
dret a passar a la primera categoria 3;3. El quadre viatja per Torruella de
Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Empúries, Roses, Figueres, Olot, Vic i
Terrassa. El seu director Amador Garrell dimiteix per motius de salut i
raons de treball3ld.
Del 6 d'octubre
a la fi de la guerra civil
Amb motiu de la vaga del sis d'octubre, els bars i cafès eren servits
només pels propietaris. A La Unió Liberal els mateixos socis se serviren 3'5.
Dia 8 d'octubre de 1934: les forces
de l'ordre públic assaltaren l'Ajuntament provocant greus destrosses3,s.
Durant els anys 1935 i 1936 el president va ser Gabriel Sabates i, des
del 3 de març, fou elegit secretari
Emili Botey, que substituïa Joan Cortés, allunyat de Granollers per motius
laborals316,
A la fi de curs els mestres són els
mateixos de l'any anterior: Joan Montana, Dolors Alsina, Ramon Mestre i
Aureli Font317.
1936. L'Ajuntament concedí una
subvenció de mil pessetes a les es-

«L'Hostal de ta Glòria», d'en Josep M * de Segarra, l'any 1934
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coles, com en anys anteriors 3,e. L'Estat concedia dues mi) pessetes per a
les colònies escolars que tingueren
lloc a Pineda i Hostalric, amb una participació de cent cinquanta alumnes
seleccionats segons criteri mèdic3'9.
Festa Major. A l'envelat, representació de Marina, per Maria Espïnalt i
Hipòlit Lazaro320.
Rebel·lió militar del 36. Tota la vida de La Unió Liberal es veu impactada pels fets de la guerra civil. Als
primers moments l'edifici fou utilitzat per a les operacions de control
obrer3S1.
Un escamot s'apoderà del general
Gay, a Llerona i el portà a un tribunal
popular al local de l'Entitat. Malgrat
tots els intents per a sostreure'l de
les ires populars, el general era afusellat prop de l'Estació del Nord.
Poques notícies de La Unió Liberal.
El desembre de 1936 la trobem en la
llista de les indústries gastronòmiques
coHIectivitzades3M.
Setembre. La Columna Vallès, abans
de sortir al front, és concentrada al
saló de La Unió Liberal. El novembre

en aquest mateix lloc hi ha un concert en honor de l'esmentada columna 3M.
Amb el nomenament, per part de la
Generalitat, dels mestres Dolors Alsina, Maria Tuset i Joan Montana per
l'Escola Nova Unificada3ïS, s'acaba la
tasca pedagògica de l'escola lliure. La
nova escola unificada era al coHegi
de les germanes carmelites, que havia estat requisat.
1937. Elecció de nou president de
La Unió Liberal en la persona de Jacint Riera33*. A la Sala de Música, dels
dies 8 al 29 d'agost, exposició d'artistes amateurs en benefici de la sanitat del front.
1939. Elecció de president. Guanya
Vicenç Tabernet i López. Durant tot
aquest temps, seguiren funcionant els
EN RUSS1NYOI. I US
serveis mutuals de la germandat i es
SAVIS DL VILATRISTA
cobraren les quotes als associats.
El., minyiïnjí: mnll bc!,.. Pern curarà
Caiguda de Granollers en mans de
no IU h<i AJtafru rn síriu niut,
Jf íifranquistes:
r rl nvi tot l'esforç tiles tropes
tànic dels liberals de finals de segle
Un dibuix de l'Escobar
per a bastir un local propi i defensarlo dels enemics de ia llibertat s'ensorra, irònicament, amb l'entrada dels
«libertadores».

t t e / l r e c o r d d e f a f e s t a ,t h o n o r d c San/úigo R u s s i n y o / , és a q u e s t a f o t o g r a f i a , c n l a
I/I/.I/, iií v o l t a n t Í/V// / i/c /a s e v a e s p o s a , h i s ó n i c s a c t r i u s i c/s j o v e s q u e i n t e r p r e t a r e n
l a s e v a comèdia * l z l s S a v i s d e Vi/afris/a*
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Quan els «libertadores» es sentiren
3. Per abús de poder: L'ocupació.
guanyadors imposaren les seves re- «Parece mas practico mantener la pogles. El règim democràtic fou arraco- sesión con caràcter de dueno, en esnat i demòcrates empresonats i perse- pera que ei trancurso del tiempo la
guits. El nou règim declarà a La Unió consolide, y en su dia pueda llegar a
Liberal culpable —sense judici— i li convertirse en dominio. Para ello devan penjar fa llufa de totes les barba- berían seguirse dos normas: Una de
ritats que succeïren a Granollers du- iniciación, consistente en hacer consrant la guerra. El nom de la societat tar en forma autèntica (acta notarial)
ni es podia esmentar i per identificar- el hecho de la posesión y su fecha
la calgué recórrer a les sigles «L.U.L.» inicial, apoyado en la cesión de accioLes seves dependències foren saque- nes, con la intención o animo de pojades: el cafè. léscola, la biblioteca i seer como dueno por parte de Falanel teatre. S'emportaren el material re- ge».
quisat, a camionades. El record de les «Y otra de continuación o persistènvíctimes dels carlins també s'esborrà cia, que consistiria en practicar toda
i fou substituïda la inscripció de l'o- clase de actos de dominio; pagar conbelisc del cementiri per la llegenda «A tribuciones y los censos; obras de
los caídos por Dios y por Esparïa, 18¬ conservación y reparación y aún las
7-36/1-4-39». avui encara sense resti- de mejora que conviniera para adecuar
tuir.
el edlfício a los fines de la OrganízaEl local de L.U.L. fou incautat per
ción».
Falange, que destinà els seus baixos «El transcurso del tiempo haria lo
a menjador d'Auxili Social i habilità demàs, llegandose a poder tramitar
els pisos per a oficines pròpies. Tro- en su dia expediente posesorio que'
baren el local «abandonado» i se'n fe- podria inscribirse en el Registro, con
ren amos. L'incauten sense expedient plena validez jurídica. Las ventajas de
d'incautació. Els socis accionistes esta segunda solución, ningún gasto
—aquells «dirigentes rojos»— els «ce- inicial, evitación de intervenciones
deixen» voluntàriament la seva propie- ajenas, arreglo paulatino del problema
tat. Volen legalitzar la situació. Tenen sin provocar reacciones de ninguna
tres alternatives:
clase por el mantenimiento del hecho
1. Per decret: Incautar-lo pel seu
ya consumado, y seguridad absoluta
caràcter síndical-marxista, anarquista de su definitiva solución, son suficieno separatista. Incautar-lo significava tes para aconsejarla»3JS,
subhastar-lo i Falange en perdria la El tercer camí fou —per exclusió
utilització. El gener de 1940, en un dels altres dos i per les avantatges
informe de la Delegació de Falange que oferia— l'elegit. Fan una llista de
Local, manifesten que «La entidad no socis accionistes que arriba a 982 i
puede consíderarse comprendida en passen de casa en casa a recollir-les
la Ley de responsabilidades políticas, fent-los signar uns butlletins on «ceporque no actuo nunca en política ac- den espontaneamente sus acciones y
tiva», descartant aquesta primera via, cuantos derechos le puedan corresperò actuant com si l'haguessin em- ponder por su condición de accionista
prat.
a favor de la F.E.T. y de las J.O N.S.».
2. La ficció: Que els accionistes
Degut a la desaparició dels Llibres
traspassessin la seva propietat a Fa¬ d7\ctes no poden precisar el nombre
lange; Que els socis els hi regales- d'associats però intueixen que en tesin. L'entitat tenia el seu mecanisme nen la majoria.
de defensa estatutària en l'article 67 Hi ha butlletins signats que porten
que «per ésser tramesa una acció cal data del 13 i 18 de maig de 1939. Els
que sigui presentada a la Junta de Go- rebuts dels censos de l'any 1939 són
vern, per tal d'ésser inscrita en el lli- pagats el 30 de juny de 1941 a nom
bre-registre, sense el qual requisit no de FET y JONS. Uns censos correspotindrà força ni validesa». Però l'arti- nents a l'any 1951 porten «recibo de
cle 93 incidia que «no es podrà dis- Falange Espafiola (antes Unión Libesoldre's mentre vulguin continuar-la ral)». El rebut de Contribució Territovint socis efectius». Preveien posseir rial de l'any 1953 encara va a nom de
les accions per dissoldre la societat La Unión Liberal.
però l'aparició de vint socis els ha- L'any 1943 algunes entitats comengués tirat l'estratègia per terra. L'ar- cen a reclamar el patrimoni aconseticle 94 disposava, per a liquidar-la, guint la seva devolució. Falange cerque la Junta nombres una comissió li- ca trobar un camí més ràpid i el 12
quidadora, pagar els deutes i als so- de novembre d'aquell any el «Letrado
cis, i, el guany, lliurar-lo« a l'Ajunta- Asesor» de la Delegació de Falange
ment per tal que aquest el destini a a Barcelona contesta «cual seria el
la fundació d'una institució lliure de procedimiento mas eficaz para llegar
cultura per als pobres». Davant dels a la adjudicación del ínmueble e insFARNÉS SARAROLS,
J. Maria;
TINTÓ ESPELT,
Lluís (1981)
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que havien descartat pel perill d'escapar-se'ls de les mans. Aquest mateix «Letrado» desestimava que per
haver-se cremat el Registre de la Propietat s'inscrivís directament com si
fos d'ells per considerar «una verdaHera ficción fàcïlmente comprobable»,
en canvi no ho rebutjava per injust 339.
Els anys 1943, 45 i 47 aparegueren
una sèrie d'oficis amb l'intent de classificar La Unió Liberal dintre dels anomenats béns marxistes, anarquistes o
separatistes, acompanyat d'una relació d'organitzacions que per llei han
obtingut aquesta qualificació i d'un
certificat on només calia omplir els
buits en blanc. Malgrat tot, l'associació s'escapà de la classificació del catàleg.
Les reclamacions de locals «ocupats» que s'han retornat als propietaris esperona a alguns socis que el
1943 i 1947 realitzen alguna acció sense resultat satisfactori.
L'alcalde Francesc Camps i Puntas
(1947-50), segons versió oral, volia retornat el patrimoni social a La Unió
Liberal o a una societat intermèdia esperant temps millors i aquest intent
causà la seva destitució. Durant el
seu govern autoritzà al Casino un carnaval festiu al carrer —com en el règim democràtic— la qual cosa dóna
testimoni d'aquesta defensa de la vida associativa.
Per la Festa Major de 1953 s'inaugura l'«Hogar Juvenil» a la planta baixa de L.U.L. i l'alcalde i camarada D.
CaHos Font Llopart en un discurs digué: «...es de esperar borre por completo que de este edificio pueden
guardar. Malos recuerdos que no creo
necesario rememorar, que no creo necesario especificar, porque el pasado
triste o el pasado oprobioso solo creo
es preciso traerlo a colación cuando
exlsta el peligro de su repetición; y
este peligro, gracias a Dios... no exíste, ni siquïera, la mas posibilidad remota de su repetición» 330.
El 20 de juliol de 1954 des de l'Ajuntament es demana al Governador
Civil de Barcelona que doni les ordres certificant l'extinció legal de La
Unió Liberal, per no haver-se rehabilitat en forma i demanen també certificació literal dels articles que regulen la dissolució i liquidació de l'entitat™.

L a
L'any 1962 Falange fa memòria a
l'Ajuntament per a que pagui els gravàmens corresponents a la finca puix
és propietat municipal.
L'homenatge al mestre Joan Montana i Pradera, l'onze de juliol de 1959,
és el primer acte semipúblic de fills
d'associats, on els antics deixebles
«en reconeixement d'afecte i d'admiració per la lloable tasca pedagògica
al llarg de més de trenta anys en l'exercici de la seva professió a la nostra ciutat». El sopar de Ca La Sila es
convertí en festa recordant el temps
escolar d'aquells crescuts vailets.
El 29 d'abril de 1970 l'Ajuntament
aprova tramitar la redempció dels censos que afectaven la finca i la seva
inscripció al Patrimoni Municipal per
prescripció adquisitiva.
Mentre, «El Correo Catalàn» del 16
de març de 1971 en les pàgines del
Vallès Especial informava de la municipalització de la propietat de l'entitat, i el conseller Joan Bertran feia
unes declaracions a la mateixa secció,
que es publicaren l'endemà, comentant que els tràmits de la compra del
solar per ubicar el projecte MuseuTeatre estaven encallats. Aquelles
dues notícies foren comentades pels
membres del Centre d'Estudis de l'associació Cultural de Granollers (que
havien celebrat sessions el 27 de febrer, 24 d'abril i 9 d'octubre de 1970
per a parlar de l'afer Museu) i el senyor Pere Font i Padró davant les dificultats existents proposa gestionar
el destí de La Unió Liberal com a Museu. El senyor Jaume Vihallonga informà, en la mateixa sessió, de la petició realitzada a l'Ajuntament per l'Agrupació Sindical de Jubilats del Treball en el sentit de poder disposar
d'aquest solar per a local social i re-

m u n i c i p a l i t z a c i ó
sidència. A l'acta d'aquella sessió
consta textualment «tot fa creure que
el Centre d'Estudis ha de mesurar
molt bé tota la responsabilitat que li
pertoca en aquest afer, si no vol exposar-se al judici sever de les generacions futures».
L'11 de novembre del mateix any el
consistori municipal aprova la cessió
al Ministeri del Treball d'una part del
solar construït per a edificar-hi la Llar
del Pensionista.
El 25 d'octubre de 1971 l'alcalde
Francesc Llobet i Arnàn a l'esmentat
Centre d'Estudis els comunica, de forma urgent, la decisió presa pel consistori, de construir l'edifici a «l'antiga Unió Liberal» com més aviat millor i que es confiarà el projecte a
l'arquitecte Josep Maria Botey, i veu
amb bons ulls que un cop elaborat
l'avantprojecte es presenti en una
sessió especial. Aquell mateix dia es
constitueix la societat civil «Amics de
la cultura en Granollers» que havia de
proposar a l'Ajuntament la construcció del Museu a la finca municipal
del carrer Anselm Clavé, número 40
i finançar l'operació amb un crèdit solidari que el municipi es comprometia
a pagar-ne el retorn del capital i els
interessos. Aquesta fórmula administrativa s'utilitzava per activar els tràmits. Els estatuts fundacionals de l'esmentada societat estan signats per
Francesc Llobet, Marià Puig, Joan Bertran, Joan Velayos i Josep Lluís Garriga.
Es presentà l'avantprojecte al Centre d'Estudis el 31 de gener de 1972
i, el 10 de febrer, l'Ajuntament aprovava el projecte de museu encarregat
als arquitectes Josep Maria Botey,
Andreu Bosch i Lluís Cuspinera i
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acordava demanar a Belles Arts una
ajuda econòmica per tal de finançar
la seva construcció.
En aquell edifici de l'Ajuntament, el
que Falange n'era inquilina, hi havia
rellogat el teatre i el pati que s'utilitzava per a sala de festes. Potser
només fos inquilí, el cas és que l'indemniza el municipi amb dos milions
de pessetes i al porter de Falange
—que hi tenia la vivenda— amb trescentes mil pessetes,
A finals de 1973 s'enderrocava l'edifici i amb aquell acte destructiu que
havia començat el 1939 es cloïen les
minses esperances de recuperar, per
part dels legítims propietaris, el seu
local social sense que el municipi fes
res per a restituir-los-hi.
En Joan de Sagarra en una conferència realitzada al nou museu el 16
de desembre de 1978 exposa, davant
de l'alcalde Francesc Llobet, la necessitat d'una reparació moral i proposa, a més, que es doni a conèixer
públicament el significat i activitats
de La Unió Liberal.
Cal deixar constància que la ferida
oberta als socis de La Unió Liberal no
ha cicatritzat amb el pas del temps.
En veritat, els accionistes com a grup
han estat febles •—tenien les seves
raons—, però sorprèn com, individualment, encara hi ha avui quins no transigeixen a posar els peus damunt d'un
terreny que consideren que els han
pres. Han destruït, esguerrat, comercialitzat i enrunat el seu patrimoni,
han deformat la seva imatge i han estereotipat els seus ideals. Però l'actitud intransigent d'aquests socis demostra, senzillament, sense publicitat,
que prefereixen guardar el record de
La Unió Liberal plena de vida.
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Isidre Bellsolà
President fundador
1887-88, 1893. 1897-98

Joan Gou
1896-97, 1901. 1905

Josep Montané
1901

q u e

h a n

p r e s i d i t

Francesc Uyà
1889

L a

Josep Cubells
1889-90-91-92. 1899

Francesc Montana
1900

Pere Viadé
1894-95, 1908

Antoni Estrany
1902-3, 1907

Sagimon Planas
1904
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U n i ó

L i b e r a l

Rafael Xirau
1896

Josep Huguet
1901

Pere Rosquellas
1906
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varis
cs
E f e m è r i d e s

g r a n o ï l e r í n e s

veïns d e C e n t e l l e s i A i g u a f r e d a ,

reuniren p e r

subscripció

oberta en e l U o v e r n

pública,

C i v i l de ta provín-

c i a i p e l mitjà d u n emprèstit reïntegra17 gener de 1875

bie

A les n o u d e l vespre

d'aquest dia, i

després d ' h a v e r - s e c e l e b r a t l a t r a d i c i o nal

p a s s a d a d e S a n t Antoni, entren p e r

sorpresa a l a vila

tres m i l carlins, ma-

que feu 1Ajuntament, a l qual contri-

buïren t o t e s l e s c l a s s e s s o c i a l s d e l a p o blació.
C o m a d e t a l l s c u r i o s o s d e 1 esforç i c a liízat p e r a c o b r i r l a contribució p e r a l

nats p e r e n Tristany,avalotant, trencant

rascat dels presoners,

c a l esmentar l a

tots e l s vidres d e portes i balcons, des-

• r a p i d e s a a m b q u e f o u c o v e r t i emprèstit

truint

e l s r e s t e s d e fortificació q u e h i

( e n u n s o l d i a ) ; e l s avenços d e d i n e r s

havia

i robant

que

i assassinant

veïns i e m p o r t a n t - s é n

a

varis

d'altres en pe-

feren

v a r i s veïns d e R i p o l l i S a n t

Quirse de B e s o r a , i l a quantitat de

n y o r a , p e r a e x i g i r f o r t a contribució d e

durus apprtada p e r <Un

guerra. Invadehten l a C a s a üe l a V i l a i

* D i a r i o d e Barcelona».

500

subscriptor del

docu-

P e r f i , després d e p a s s a t 1 e s t u p o r q u e

m e n t s üe 1 a r x i u m u n i c i p a l i eis llibres
del R e g i s t r e civil.
D e s p r é s d u n a l l u i t a fortissïma, q u e

produí e n totes l e s c l a s s e s s o c i a l s d e l a

la saquegen, cremant importants

durà t o t a J a nit, t'endemà d e m a t i s u r t e n ,
c a r r e t e r a d e V i c h enllà, c a r r e g a t s d e t o t s
els

objectes robats i emportant-se'n e n

p e n y o r a a t r e n t a c i n c veïns, e n t r e e l l s a
dues senyores i a l'alcalde, d o n P e r e
M a s p o n s ; e l tercer tinent d'alcalde, d o n
Josep

C a d e f a u , i e l s regitíois

senyors

ízste v e k o d o r e d a , M i q u e l A / o m a r i A g u s tí M a y o i , e l s q u a l s q u e d a r e n l l i u r e s d e s p r é s u ' h a v e r a p o r t a t p e r e l l s , l a població,
Ja quantitat d e t r e n t a c i n c m i l d u r u s e n
itrper Ü aconseguir llur lescat.
Oifa

q u a n t i t a t , així c o m

l'import de

V i l a l a feta dels carlins, e n e lm e s d e setembre d'aquest a n y s'organitza u n a lleva de 4 0 0 homes p e ra l a defensa de l a
població, n o m e n a n t - s e u n a J u n t a

liadora d e l C o m a n d a n t mtlhar, que h o
e r a d o n Julià S a n t o l a y a i d e l a q u a l f o t m a ven
de
don

part els senyors

don

P . Montafià, d o n R a m o n

Francisco
Vendrell,

Sadurní R a m i s i d o n E s t e v e

Vila-

g e l i u . M é s t a r d , s'acordà t a m b é f o r t i f i c a r
e i s p u n t s estratègics d e l a v i l a , p e r q u a l
fortificació l ' E s t a t c o n s i g n à l a q u a n t i t a t
de 1 5 , 0 0 0 pessetes.
R e c o r d a t a n t i i s t a d i a d a , l a piràmide
d e d i c a d a a l s màrtirs a i x e c a d a e n e l m i g

m o l t e s d e l e s j o i e s i prenúes q u e e s r e s -

del

catareu i que havien adquirit a baix p i c u

p e r l Ajuntament, en l a n y ÍS89.

Cementiri

vell i que f o u costejada

Article sense firma d'Alfred Canal, publicat a «La Gralla»ri°37, el 15-1-1922
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auxi-

Dibuix d'en Francesc Serra, al·legòric a la manifestació del 2 d'Abril del 1887
Última hora

Un acoiitecimiecio de a-queUos que íbncac

lióo, torbo por on momento acto tan grats,

època ea la TÍda de i&s poblacioriei cai:ai ;UTJ

ofreciendo n brülazite aspecte, caaado, reuní

lugw sjer noche.

dos en la plaïa, la que ocapaba en toda sa gran

Heamdos eo numero de mos -i<>G ;ndÍT:d-j
1*

r.y /

t-stenaióiL, aalió al balcon de la Casa Consisto-

ne de elio* con hach&s encecdidas

riai el Sr. Vila burgès, indiridoo de la comüi&o

pertenecientes i Us Tsrias agrupaciooes en que

portadora del mensaje a l a auoridad, dando

se balla dÍTÍdido «1 partido (liberal de esta lo.

caenta, es na cometo j breve .disemso, de lat

f*liftl·l·l^ acompanados de lat dos sociedades

frases halagüenas que para los Tnnr·f—rtSTitna

coraiea j de las do* orqueetas de esta TÍíia; re-

babia dicho D. Jaime Gual, j encargando a los

corri eroa m i u calles j al llegar a la plaaa de

aüí reunidos serïrunliirii m p i i ifà SBIIIIIII, pidió

la Consti uición, una comisión uonabrada al efcc

un aplaasopar la astoridad, que de aaa mameu,

to, enUrgó al Sr. *lraldfi as mensaje firmado

tan digna los había recibido, spli—n qae íoó

por los presidentes de las agropacíones que à

eonteitado anaanai s f f c l al son de Las doa ar-

la raanïfestación concurrian j de la comisión

questas, diaohiendose l a • i s i f — i n i Oli cua el

orgaaixadori PfíüTESÍAXDO delaeoacdón

drden nàsperiecto-

que, de algun ucmpo a esta parte, nsnea ejer-

L a perentoxiedad del taetapo nos priva de

ciendo ciercoo f determinados elementos, cen-

ocapamos detemdamente, de la tnacendencàa

trí la LLBHRTAI) D E L TRABAJO HOXEtADO.

que para los iutereaea Hberales ha de témer ma

lema "que se naltaba eacrito en la bandera de

nifestabón como la de anocfce; ccskvgBasdo no

los manifest airtes,

obstant* nuesa» adhesión a tan ballo pensa-

tiolemae j majestuosa foé la isaaïfè&tacíóii;

micato con tan to órdea realizado, j que por si

ni «i mat lerc <t*™«« ni La mas Ügera confn-

solo demaestra la cuitarà del potUo que lo ha
lWado a cabo.

Crònica del setmanari «£/ Congost» n ° 60 del 3-4-1887
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Miquel Masó, conocido radical que sucumbio en la lucha, dejando seis hijos
huerfanos

José Vila, que murió el dia 13 a conVista de la fachada principal del ediflcio de La Union Liberal . Sitio
secuencia de las heridas que recibió
en que fuè herido moitalmente por la guardià civil el jaimista José
en la refriega
vila
p.ir.i la nochc del sàba' du II del conicniu,
habia-c organizado un
milin por IDS clcmcntos
radicaics de la población, con objcto de pro
testar deia política jaimista. cu vos partidaríos prepara ban. para
muy en breve. un aplech
cn aquella vil·la, hl initin acordado eelcbrósc,
en ctocto. cn el eiiiticio
de La Unión Liberal,
oòmenzanda a tac nueve
de la nochc, y eh seguida
meronse insultos y palabras groseras pfòfferiilas pur una parte del
pflbhco >'. dtStli.' et palco número :t, arrojaron
una si 1 ta a la platea. ÀCJuan Homs, radical tambièn, herido en la ID seguido sonaren va- Pedró Riera, herido en un brazo por una
contienda, a quien hubo necesidad de am- nos ilisparos dc revòl- bala en el inomento de sonifterse a la cura
putarle un dedo
ver, que lievaron el pdnico a las :>n:i personas
FARNÉS SARAROLS, J. Maria; TINTÓ ESPELT, Lluís (1981)
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inifestantes, camino del cementerio, en las afueras de la poblaciòn
Tm.os los etcrnentos libtrales dc GranoUírs, a cuya cabcza titiura mento en que la guardià civil, que t'uc Mamada con premura por cl
* la corporación municipal dc aquella vi lla, han tornado parte cn alcalde, cuandose oyeron losprímeros disparos, hacia sú entrada
la tmponente manilestación a que dió lugar el cntierro del cqjtoçi- cn el local de la Union Liberal, el desreriturado M.IMI caia en tierra
do radical Miguel Masó. que sucumbí» en la encarni/ada refriega con el pecho atravesado de una punalada -que lc ocasiono una
que se inicio apenas comenzado el ihitin. \ cuaodo il presidente muvrtc instant anca. Esta. desgracia ha sido muysentida cn Gran 1
esforzàbase, aurique inútilinente. en calmar los animós. En el 1110-llers, pues la víctima gozaba de generales simpatias.

El Avuntamiento, comision<;s de la localidatl y la família del radical fallecido Miguel Masó, en el reciuto delcementerio libre, donde fuè enterrada est;> víctima de los sangrientos sucesos, nue lian llenado do luto la población, en el moment" !• ili-i ,,,..-(. :l <•„]„. ,.r ««t.re 1.1 ti.'mi.:i las . rtmrtav fíi.ii»»iirV« Fotos. J. MÍÍASXS
Reportatge de «La Actualidad», n° 311, Barcelona 20-7-1912
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al míting Aa. molta... En entrar areaft,
copsàrem un' ambient npn per a nòjÈil·
'tres. Ens recordàrem dels advertiment!
de tots aquells dies i de les temences de
13 de juliol de> l9l2
la «tí'are i de l'esposa/Però allò fouun
moment només. Què havia de passar?.,.
. Demà farà dinou anys d'aquells fets
Que
pertorbarien el míting?,.. No feia
trtsttsilms, que engendrà el fanatisme i
molt'
havíem
assistit a actes molt més
portaren l'esglai a la ciutat I el dol a
importants, a Barcelona, i tot s'havia remoltes cases.
solt en crits i quatre bastonades... Bah!...
Un estol de vilatans es proposaren imCalia tenir serenitat... Prenguérem caíè al
pedir que a Granollers vinguessin a bapati. De la porta se n'havia retirat et derallar-se. carlins i radicals. Feia poc que a
legat que catxejava la gent. [ fou llavors
Sant Feliu del Llobregat havien tingut
rpie
entraren tin grup de carlins, Els couna forta topada. I es deia que aquell
neguérem perquè entraren tots plegats,
any. en la diada de Sani Jaume, es faria
junts amb alguns d'aqui i perquè tots
un aplec aqut, i que vindrien tot de comportaven, com obeint una consigna, un
panyies de carlins formats i uniformats.
mocadoret lligat al coll. De dintre la- sala
[ el què es deia de veu pública, no era
de
seguida n'eixiren molts dels que hi
pas negat pels més significats partidaris
havien entrat per a tenir bon Hoc, Gent
de l'absolutisme a Granollers.
F u l l e s
d o m i n i c a l s
pacífica que fugia del perill que es
En els diaris de Barcelona es publicamastegava en l'ambient. Aquests nou arriren notes advertint les autoritats supe- CCCLIV
riors del perill d'aqueli projecte. I, per tal
La història seria la norma completa bats s'havien aposentat a les llotges
de fer-lo més visible, fou convingut de pera l'educació mora!, si no prescindís del pis i no se'n volten moure. Es veia
celebrar un míting en el qual hi pren- gairebé sempre de la part sentimental que estaven disposats a que el míting no
drien part elements de tots els partits dels pobles i del temps. La mateixa vida es celebrés. En requerir-los perquè seieavançats. Calla evitar ntt dia de tlol a d'un home, relatada per un escrupulós ssin en altre lloc, puix que aquell que
Granollers.
historiador, restaria en el més absolut ocupaven era de propietat particular, haTantost aquell míting va antmciar-.se, ja misteri si els poeles no traslluïssin vien fet de resposta que no es volien
fou envoltat d'estrany neguit. Tothom d'ella l'efkacia sentimental que resu- moure, ni s'havien de moure, ja que En
deia i assegurava que passarien coses meix el veritable caràcter de tota l'època Lerroux havia dit que la propietat era
greus. Qualques famílies dels organitza- en que aquella vida es desenrotlla Per un robo'.
En mig.de l'expectació i del nerviòsisdors foren advertiries del perill que co- això són tan necessaris com la històme
de tots, avançàrem pel mig de la sarrien. Tot era en va. Hom creia que lot ria, els anecdolarís, les petites escapala,
molt
poc concorreguda. La gent tota
plegat era una maniobri! perquè el mí- des de la trajectòria eixal i eficaç d'una
era
al
carrer;
per la calor i també pér la
ting no es realitzés.
vida vers el sentiment que l'ha emporpor
del
què
podia esdevenir. En veure,
Aquell vespre arribaren els oradors, taria en lot moment. Una anècdota atl
representants dels partils radical, refor- nada, mapa tot un caràcter; és un sím- però. que s'anava a començar, entraren
mista i socialista... A la tarda ja havia bol, un punt de referència pera cons- grups de la gent que hi Itavia a fora i
que es creia que el míting seria suspès.
arribat Francesc Layrel. del partit na- truir la norma de nous ideals.
cionalista republicà. Encara em semEns escau avui ed referir-ne una. atri- Als pocs minuts la sala era tota plena.
I, en aixecar-se En Montana per a cebla veure'l baixat ile la tartana, en venir buïda a Víctor Hugo, que és de les més
dir
la presidència al meu pare, com de
ilc l'esturió del Nord, acompanyat del puixanies i dignes per a meditar
més
edat, í per a explicar la justa signiseu cent la. Quina impressió va fer-me!
VLtor Hugo anava poc a l'Acadèmia,
.In l'havia vist en un míting a Barcelona perquè l'Acadèmia la feia ell a casa ficació de l'acte, de' dalt d'una llotja
i cn el seu despatx. Sempre rera itna seva — «Chez Hugo». — Un fove, que fou tirada una cadira a l'escenari i un
taula. Sempre pugnent-se aguantar... Fins volia fer-se remarcar del gran mestre dels pertorbadors va dir unes paraules
llavors no havia vist mai in gran des- i que no havia trobat I ocasió de fre- de protesta. L'avalot era començat. Els
gracia d'aquell home que, com un do qüentar «Chez Hugo», s'escaigué a pu- crits dels uns eren contestats pels crits
diví, ja que era baldat de les rames, jar les escates de l'Acadèmia un dia dels altres. Tothom s'havia posat dret.
I esclatà un tret. Un tret de pistola.
lenia un cervell i un cor niés fjrans que dels rors que Hugo casualment les bat
els altres homes... Encara em sembla xava Amb més anhel de reeixir davant I tot seguit n'esclataren d'altres, i alveure'l, sentat davant de casa, sota una del poeta que amb ènim de saludar-lo, tres, i altres... La gent es precipità cap
de les acàcies que llavors ombrejaven la el iove se li adreça, iot dient li: «Mestre, a les portes per a fugir, mentre els pernostra carretera, plena de sots i de pols. ta ho veleu, pujo les escales de l'Aca- torbadors s'eren escampats pels passacom totes les velles carreteres... Allí va dèmia finalment» Hugo, amb la rapi- diços de dalt i engegaven les seves arestar-se. amb el meu pare, fins l'hora desa d'imeginactó que el caracteritzava. mes vers .l'escenari des de l'ampit de
de sopar, i allí tingueren la primera im- féu tol seguit !a seva composició de lloc i les llotges,' Dels espectador* tots els que
pressió dels tristos esdeveniments que amb veu I geste cartnyosfsstm respon- pogueren fugir, fugi ren abopelladament.
Uns, tancareu les portes; altres, apilaren
es succeiren. Uns minyons del requetè gué al seu interlocutor; un
munt de cadires a l'extrem dels pa¬
s'aturaren al portal de casa i els digue«Bé; molt satisfet d* que la 'França
ssadissos.
De dalt de l'escenari estant
ren unes paraules per a agraviar-los. compti amb nous paladins de la seva
clamàvem
perquè ningú no perdés I»
Allí s'assabentaren també que havien animo poètica; però. Jove, no esta tot
sejenitat:
La
serenitat!... í la gent es
arribat un escamot de carlins de fora...
fet pujar flas-l'altim graó'més alt de
l'Acadèmia; col pensar en poguer los
baixar tols, després, dignament •
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Soparem à la fonda d'Europa, amb
els oradóis. À mig sopar vingué En Joan
Montana, nerviós, excitat... En Montana
Ilavois era president de La Unió Liberal i allí s'havia de fer el míting. Ell
l'havia de presidir. I a la porta, el delegat de policia catxejava els que entraven. Ben fet! Era una bona mida, aquella! Calia fer entendre que un míting
no és un camp de batalla...
Sortirem rte la fonda a les nou. Aquell
vespre fe a una xafogor angoixosa. Tot
el dia havia batut un sol roent; sol de
juliol... Al carrer hi havia més gent que
els altres vespres. No era estrany: era dissabte; feien festa al barri de Sant Cristòfor; l'expectació pel què podria passar

tirava de dalt a baix de la sala, fugint
del perill que, orbs, encara no vèiem.
En un moment la sala quedà deserta.
Només es veien córrer, com esperitats,
els que seguien engegant trets i més
trets. I arracerats en les columnes, o ajeguis en lés llotges, o amagats com els
era possible, vèiem amics que havien
assistit al miting sense ni remotament
pensar-q'ue fos possible allò que vèiem.
Els que érem a la presidència, uns seguíem cridant que l'acte s'havia de fer,
malgrat tot, i els més temorencs ja havien fugit per la porta del carrer Nou
« per la de la placeta del Peix. Sobtadament sentirem el calfred del perill imminent. Pel mig de la sala venien aquells
forasters que primerament no es movien
de dalt. Venien armats, i nosaltres no
teníem res per a defensar-nos. Tots — els
uamoïsies del teatre els primers — agafarem rencs-de l'escenari i formàrem al
volt d'on era En Layret, més pàl·lid que
mai de la vida, però amb més fermesa
en el seu esguard, ben cert de que sols
la raó ha tle prevaldré contra de tots els
R"tropeMs. Primer que atemptar contra d'ell
haurien hagut d'atropellar-nos. Però no
arribaren allí aquells encegats. Amics coratjosos els sortiren al pas i a tomballons anaren al rarrer. tirant per terra les
taules del cafè i trencant-ho tot.
Quan i·l sec espetegar de tantes bruwníngs gairebé ja havia cessat i seguíem
cridant encara perquè continués el míting interrompin, entraren En Josep Montana, que ara és a l'Havana, i el meu
(fermà gran, pàl·lids tots dos i esverats.
—Podeu cridar que s'ha de fer el míting—varen dir-nos. amb la veu oíegada
pel plor contingut i aquí fora hi ha dos
homes morts!
Fins llavors no havíem tingut la visió
de la tragèdia. Érem entremig, i no ta
vèiem. La mort rondava al nostre entorn,
i li Eèietn cara inconscientment... Llavors
si; llavors vegérem clar i sentirem una
esgarrifança de dolof i ens pujà al pit tot
el coratge.
Minuts després, que etts semblaren segles, entrà el Jutge—un home digníssim:
«on Santiago Alvarez.—Entrà amb la
"ia alçada, ami) un plec de papers enrotllats. I rera d'ell un caporal de la guàrdia civil i una parella. Tota la força que
aquell vespre hi havia a Granollers. Portaven t'arma a la mà a punt d'engegar
contra els que els plantessin cara. Al carter ja havien hagut de fer foc... Al portal del cafè hi havia un home que s'estavariesangrant,les rames desbocades per'
"na descàrrega de -maüser*. Sabíem que
dintre també hi havia un home apunyalat... per0i abans que tot, catia reduir

aquells que encara eren allí dintre i eren
un perill per tots. Els civils els encararen
els fusells i els intimaren perquè s'entreguessin. I, un rera de faltre, baixaren al saló de descans i allí feren entrega de les armes que duien: pistoles,
ganivets, punyals, agulles d'espardenyer... Tot un arsenal d'eines homicides!... Esglatava veure allò. Espaordia el
concepte que tenien aquells homes de
les lluites polítiques!.,. Ho vèiem i no ho
podíem creure.,. Per fi hi foren tots i se'ls
emportaren.
Llavors sabérem qui eren les víctimes.
L'home apunyalat dalt de l'escala, era
En Miquel Masó, un vell republicà, d'ofici carboner; un bon home, a qui devien
apunyalar mentre ell deuria clamar perquè la llum de la raó es fes en aquells
que es comportaven d'aquella forma...
L'altra víctima era un dels carlins, anomenat Vila; un d'aquells que havíem
vist venir de dret a l'escenari i que sortí
al cafè engegant trets i empaitant-se amb
En Joan Montana, a qui el seu coratge el

posà, en aquella ocasió, frec a frec
de ta mort...
Passada la relrega, anava a esclatar la
ira de tots. Els ferits eren molts. Molts!...
Encara mai ningú no ha sabut del cert
quants eren, perquè foren molts que
s'ho callaren. Alguna ja han mort prematurament, com En Montana, En Cunill,
cafeter de la Unió,el caporal dels civils...
La gent acudia novament a la Unió de
per tot arreu. Molts venien de casa seva
amb armes, decidits a venjar-se, fos
com los. Oh. costà mott de dominar
aquell desfermament de passions i de
contenir aquella gent exaltada, que podia haver fet pagar el just pel pecador!...
Abans de mitja nit acompanyàrem En
Layret a la fonda. Llavors no hi havia
la facilitat d'ara per a tornar-se'n u
ciutat... La gent s'anà calmant, i ets
culpables i els inductors d'aquella malifeta pogueren fugir i posar-se en lloc
segur... Ja a casa, les hores passades
aquell vespre ens semblaren dies enters.
No ens tou pas possible ni endormiscar-nos
en tota la nit. I a la vila aquella nit tampoc no dormi ningú. Franresi Layret
Crònica
B a r c e l o n i n a i el seu germà passaren la nit sentaK
en un banc dels que hi havia a la plaça
del Bestiar, davant de la (onda, per a
Economia
Aquests dies han estat de nerviositai anar-se'n en el primer tren de l'endemà..
per la qüestió pessetes; aquesta cosa L'endemà tothom estava esvetal i com
primordial, que produeix lants trastorns mogut. A cada casa eren rivoutats vells
i que àdhuc tomba les voluntats més episodis de la guerra dels carlins,.. Ai
fermes Veuríeu l'animació que hl ha vespre hi hagué una alarma que des
aquests dies en les cases de Banca! To- prés ha fet riure molts imbècils,.. El diia la gent poruga que va a retirar els lluns es celebrà una manifestació imfons que té en comple corrent i que ara ponent, per a enterrar En Miquel Masó
els posarà sota les rajoles de casa seva. Després es projectà un míting de protesEl pànic és una malura que s'escampa ta d'aquells fets, però no arribà a fer-se.
d'una manera fulminant i àdhuc, quan I de llavis d'un home a qui estimem
i admirem per la seva bondat i la seva
aquest és nascut d'una cosa un xic iusii
ficada, pren proporcions enormes, capa- saviesa, aprenguérem de no ésser mai
anti res-. Els que pretenien justificar
ces de porlor a conseqüències Irreme¬
aquella malifeta, s'emparaven en que tes
iables.
Es clar que avui diríem que és justifi- fulles convidant pel míting deien que
cat, ja que ha nascut del fet de tancar les aquest seria anti-carli...
portes una casa bancària prestigiosa; Demà es compliran dinou anys d'aperò quan una suspensió de pagaments quells fets que en fórem testimoni preva acompanyada d'un balanç que acuso sencial i actor. Enguany Lu Unió Liberal
un actiu bastant superior al passiu, fa té acordat celebrar la seva commemorenéixer totes les esperances perdudes. ració en forma desacostumada. Per això
I si totes no, és perquè hi ha sempre una hem cregut d'oportunitat escriure aquest
massa que està dominada pel rezel. Es full d'històrialocal.Es el nostre homenatge
allò que dèiem, que el diner tómboles pòstum a les víctimes i als amics caiguts.
més fermes voluntats
Es el record a aquell gran cor, que fou
Hom ha oít les més grans bajanades, En Joan Montaftà i a aquell gian cervell
aquests dies; hom s'ho sentit transportat que fou En Francesc Layret, a qui la ciua l'edat mitjana en que la gent era lan tat de Granollers vol perpetuar la seva
avara—com la d'ara—dels seus diners
memòria inscrivint el seu nom en un
Tani-de-bo, però, que el seny I el sentit dels nostres carrers.
comú s'imposin, car avui és precís, per
AMADOR GARRELL
Del setmanari «La Gralla» n " 511 del 12-7-1931
43
a la bona marxa de l'economia, una gran
dosi de crèdit.
R DALMAU I FBRRERES
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C a r n a v a l

1 9 3 0

^^^H^

Tentación» primer premi de Comparses a La Unió Liberal

«La República»
Pepeta Rosés

•< Capsa de bombons»
Teresma Grau

^^^^^

«Sis Pierrots i sis Cotombines», de La Unió Liberal

^Capsa de bombons»
Carme Cortines

«Campanes»
Antònia Padrós

L

À
«L'Arc de Sant Martí»
Francisqueta Salamana

•

«Holandesos»
Pepeta Abril i Teresa Montaner

«Polvera»
Teresma Cancell

Carnaval del 1930. Reportatge a «La Gralla» n ° 445 del 9-3-1930
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«Cistell de fruita»
Gertrudis Murtori

Any

Fets generals

1868
9

Revolució de Setembre
Constitució, Sufragi Universal i Llibertat de Culte

1870
1
2
3
4

2." Guerra Carlina
1." República
Cop d'Estat de Pavia/Alfons XII

1875
6

8
9

1885
6

Acaba a Catalunya la 3.» Guerra Carlina
Gran expansió econòmica, és la Febre d'Or
1875-1885
L'Atlàntida» d'en Verdaguer

Revolució de Setembre

Els Carlins assalten Granollers
Ferrocarril Granollers-Vic [*)
Es funda el Cor d'Amics de la Uunió
Repartidors d'aigua a les places del Bestiar i de la
Corona

Llei restringint el Sufragi Universal.
Retiren els retaules dels Vergós
Enllumenat de Gas
Construcció del Casino
Construcció del Centre Catòlic
Primer Certamen Literari al Casino
Fundació del Centre Català
«Oda a Barcelona» d'en Verdaguer
Memorial de Greuges
Crisi econòmica. Atur Obrer.

Fundació de la Lliga de Catalunya
1." Exposició Universal a Barcelona

Creació de l'Ateneu Democràtic Republicà

Marià Maspons, Fill Predilecte
Impremta Garrell. Setmanari El Congost
Col·legi de les monges Carmelites
Estació del Nord i nou traçat ferroviari
Col·locació de reixes i quioscos a la Porxada

Monument al cementiri a la memòria de les víctimes
dels carlins
1890
1

Fers a La Unió Liberal

Creació Montepio de Sant Isidre

1880

2
3
4

C r o n o l o g i a
h i s t ò r i c a
Fets a Granollers

Llei de Sufragi Universal

2

Impremta Josep Bataller

Impremta d'en Jaume Joseph
Comencen els atemptats socials
L'empresa Vda. Josep Carrencà, comença a fabricar
electricitat
Unió Republicana guanya les eleccions a Bar
celona
S'inaugura el Cementiri Nou
4
Execució d'anarquistes a Montjuïc
«Sinopsi Històrica dels nostres ferrocarrils», Jordi Baulies.
FARNÉS SARAROLS, J. Maria; TINTÓ ESPELT, Lluís (1981)
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Gran n." 34 Juliol 1979.
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Fundació de La Unió Liberal
Nou Reglament
2.000 persones a la Festa del 1.er aniversari
Inici de les commemoracions
Projecte d'edifici. Emissió d'accions i obligacions
Teatre d'Estiu
Construcció de l'edifici
S'estrena «Granularia o el triunfo de la libertad»,
d'Esteve Garrell
Comencen a representar La Passió
Temporada de la companyia teatral del Sr. Graells,
amb obres d'en Josep Barbany (Pepet del Carril)
Col·locació de la barana al balcó de la façana
Reforma i millora del Teatre (galliner)

Any
01

1895

Fets a Granollers

Fets generals
Mor en Frederic Soler [a) Pitarra

6 Processos de Montjuïc

Construcció del Cafè Nou (L'Alhambra)
La companyia MZA construeix el Parc de l'Estació

7 S'estrena «Terra baixa» d'en Guimerà

8
9
1900 Primers cotxes a Barcelona
1
Creació de la Lliga Regionalista
Creació de l'Escola Moderna
2 Mor Mn. Cinto Verdaguer
3

Construcció de la carretera Granollers-Sabadeil
Vaga General
Es treuen els quioscos de la Porxada
Missa per a tes víctimes dels carlins

Nou edífiici de l'Ajuntament. Arquitecte Simó Cordomí
Cinematògrafo a la Plaça del Bestiar (*)
Coltegi de Rita Pinart

4 Es funda !a Caixa de Pensions
1905

6 Manifestació de Solidaritat Catalana a Barcelona
7 Prat de la Riba President de la Diputació
8 Creació de l'Institut Nacional de Previsió
9
Setmana Tràgica
1910
1 Mor en Joan Maragaíl
Creació de ta Confederació Nacional del Treball
(C.N.T.)
2
3
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Primers cotxes
Candidatura Regionalista-Republicana
Col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes
Sala de Cinema d'en Valero
Sala Edisson
Persianes a la Porxada

La candidatura «La Popular» guanya les eleccions municipals
Setmana Tràgica

Fets a La Unió Liberal
Homenatge a Frederic Soler
Comencen les expulsions de socis
Multa per l'actuació de La Trompeta
Comencen a representar "Los pastorcillos de Betén»
Reformes al Teatre, Construcció del cel ras
2,a època: dominació dels cacics
Reforma d'estatuts
Expulsió de socis
Inicis de! Cinema (Pantoscopio)
Biblioteca Popular
Ingressa l'entitat «La Colònia»
Miting catalanista: Dr. Robert, Cambó, Duran i Ventosa, Guilera
Reforma d'estatuts
Construcció de les llotges del 1.cr pis del teatre
Representació d'«Els Vells», d'Ignasi Iglésíes. És la
primera fora de Barcelona
Boicot als actes de-!'entitat
Dèficit i tripijocs al cafè

Funció a benefici de l'Ateneu Obrer
Ingrés de la germandat «La Fraternidad»
Arriben al centenar els socis expulsats
Querella criminal contra el President i el Secretari
3.a època: El Torrisme
Miting anticlerical per en Francesc Layret
Míting per l'Escola laica
Projecte de l'Escola lliure

Obre oficina la Caixa de Pensions
Inaugura el servei en Serra de l'aigua
Instal·lació d'electricitat
Es funda el Futbol Club Granollers
Escola Nocturna a les Josefines

I Cinema a Granollers», Lambert Botey - Jordina Medalla.
-

Assassinat d'en Miquel Masó
Balls els dissabtes de quaresma
Escola Lliure
F. Torras conferència: «Política local: passat, present
i pervindre»
S'estrena «La Reina de la Festa», d'Esteve Garrell.
Quadre Escènic
Es representa «La llibertat», d'en S. Rusinol, pel Quadre Escènic

Any

Fets generals

4

I Guerra Mundial
Mancomunitat a Catalunya

Fets a Granollers
Col·locació de ta primera pedra a l'Hospital
S'tnaugura el Cine Mundial
Actuació de l'Orfeó Català al Cine Mundial

6

Fi de l'impost de consums
Construcció del primer pont sobre el Congost
Josep Maluquer i Salvador, Fill Predilecte
Central Telefònica

7 Mor Enric Prat de ía Riba

Venda dels Retaules dels Vergós

8 Fi de la Gran Guerra

Un receptor de ràdio a Granollers
Primer camp del Futbol Club Granollers
Primera pel·lícula de «Grano-film»
Inauguració dels col·legis nous (Genis Pereanton)

1915

9
1920 Fallida del Banc de Barcelona

1
2 Creació de !a Fundació Bernat Metge

3 Dictadura d'en Primo de Rivera

4 Mor Àngel Guimerà
Creació de Ràdio de Barcelona

Es funda el Banc de Granollers
Inauguració del cinema Principal
Nou edifici de l'Institut d'Estudis Superiors
Es crea l'Associació de Música
Comença a sortir el setmanari La Gralla
Títol de «Granollers Ciutat»
Anexió del barri del Lledoner
Nou Camp del Granollers Esport Club
Comença l'empedrat de la carretera
Francesc Torras Villa, Fill Predilecte
Trasllat del monument a les víctimes dels carlins al
nou cementiri
Inauguració de l'Hospital
Assemblea extraordinària de la C.N.T. a Granollers, al
Teatre de La Unió Liberal
Xarxa de sanejament

1925

Els col·legis nous són declarats Escoles Graduades
Nou edifici del col·legi dels Germans de les Escoles
Cristianes, obra d'en Raspall

6 Mor Antoni Gaudí

Alfons XIII inaugura la Biblioteca Popular F, Tarafa
Comença a sortir el Diari de Granollers

Es funda la Caixa d'Estalvis Provincial, proposada
pel diputat F. Torras
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Fets a La Unió Liberal

Creació del Club Ciclista Granollerí
S'inaugura la línea d'autobusos Corró-Granollers-Palou
Primera exposició d'artistes locals

Escola de Música
F. Torras, conferència: «Acció cacíquista 1909-1915»
Connexió elèctrica
Reforma d'Estatuts
Orfeó Granollerí
Distinció al mestre Martí Llobet
S'estrena «Carnaça», d'en F. Bassas i Palaus, pel
Quadre Escènic
S'estrena «Justícia de Déu», d'Esteve Garrell, pel
Quadre Escènic
Rebel·lió de l'Orfeó
Creació del Cercle de Lectura

Compra del Piano Vertical
Col·laboració de l'Esbart Artístic de La Unió amb la
Joventut Alhambrina
Reforma de l'edifici
Acadèmia de Cinema

Coberta de cristalls entre e! Teatre i el Cafè
Estatge social del Granoflers Esport Club
Orquestra simfònica de Madrid per l'Associació de
Música
Reconstituí't l'Esbart Artístic
Representació d'«A'ída», amb Emili Vendrell i la Banda
Municipal de Barcelona
Comissió de Cultura
Grup Excursionista: «Centre Excursionista del Vallès»
Representació de «La Mujer desnuda», amb Margarita
Xirgu
S'instal·la una vela a la façana
Cicle de conferències
Ampliació de! fons de llibres de !a Biblioteca
Reforma d'Estatuts
Actuació del Tenor Fleta, a benefici de les Colònies
Colònies Escolars a Pineda de Mar

Any
8

S'estrena a Madrid «Guziares» del mestre Morató

2." Exposició Internacional a Barcelona

1930

II República Espanyola
Mor Santiago Rusinol
Mor Ramon Casas
Estatut de Catalunya

Mor en Francesc Macià

Els fets del 6 d'Octubre

1935
6

Fets a Granollers

Fets generals

Creació de l'Escola Municipal de Música
Creació de l'Agrupació Excursionista
Creació de la Societat Coral l'Armonia
Anexió de Palou
S'enterra la Pedra de l'Encant
Inauguració de! Cinema Majestic
Dr. Fàbregas, Fill Adoptiu
Electrificat el ferrocarril Barcelona-Puigcerdà
Alfons XIII inaugura el monument als morts de la
Guerra d'Àfrica
Creació de! Club Gimnàstic de Granollers
Creació de la Junta d'Estudis Històrics
S'estrena al Majestic «Guziares», del mestre B. Morató
Gran Premí d'Europa de Motociclisme al circuit de
l'Ametlla del Vallès
Homenatge a Francesc Ribas
Es crea el Club d'Escacs
Es desenterra la Pedra de l'Encant

Es crea el Foment de la Sardana

Míting d'Esquerra: Macià, Ventura Gassol, i altres

Es crea l'Escola de Comerç (l'Institut)
Creació de la Junta del Museu de Granollers
Obres del nou traçat ferroviari
Vaga General
Els Escolapis substitueixen els Germans de la Doctrina Cristiana
Es crea el Club Atlètic de Granollers
Creació de l'Institut Elemental
Segon Pont sobre el Congost
Els fets del 6 d'Octubre
Manuel Fontdevila i Joan Parera, Fills Predilectes

Adició als Estatuts
L'«Aïoa», amb l'Hipólito Làzaro

Grup Escolar Joan Solans
Es funda el Jazz-Club

Representació de «Crim a mitja nit», d'en Lluís Capdevila, pel Quadre Escènic
Colònies Escolars a Hostalric i Pineda
«Marina», amb l'Hipólito Lazaro i Maria Espinal

Guerra Civil
S'enderroca l'Església Parroquial

7
8
9
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Fers a La Unió Liberal
Tómbola a benefici de les Colònies: 8.650

Bombardeig

Orfeó Goya a benefici de les Colònies
Exposició de dibuixos humorístics per Toni Vidal, Josep Escobar, amb escultures d'Antoni Cumella
Representació d'«Els savis de Vilatrista», d'en S.
Rusinol, amb la presència de l'autor, pel Quadre
Escènic.

4.* època: vot de censura, canvi de Junta
Ampliació de l'Escola Lliure de 50 a 150 alumnes
Grup d'Esperanto
Setmanari Inquietud
Homenatge als socis fundadors
Reforma d'Estatuts
Homenatge a Ignasi Iglésies
Homenatge a Santiago Rusinol: representació de
«L'Heroe», pel Quadre Escènic

Teatre: nou empostissat, rètol lluminós
Representació de «L'Hostal de la Glòria», d'en Josep
M.a de Sagarra, pel Quadre Escènic
Affaïre màquina registradora
Premi al Quadre Escènic. Gira per Catalunya

T a u l e s
Any
1880
1
2
3
4
5
6
7
B
9
1890
1

2
3
4

Alcaldes de Granollers

Jaume Gual
Joan Torras Bergé
Salvador Valls Sastre
Salvador Paituví Ventura
Joan Gasset Ricon
Felip Parera Volart

Esteve Vílageliu Canellas

7

Josep Barangé Bachs

8
Joan Xiol Bosch

1905
6
7
8

Habitants
de Granollers

Socis
accionistes

Socis
totals

Pressupost
Municipal

Pressupost
La Unió Liberal

Isidre Bellsolà Mateo

6.208

601

Francesc Uyà

Salvador Paituví Ventura
Josep Manuel Bigas

2
3
4

Presidents de La Unió Liberal

5.943

1895
6

1900
1

c r o n o l ò g i q u e s

Esteve Vílageliu Canellas (*)

Josep Cubells

Isidre Bellsolà Mateo
Pere Viadé
6.259
Rafael Xirau
Joan Gou
Joan Gou
Isidre Bellsolà Mateo
Isidre Bellsolà Mateo
Pere Viadé
Josep Cubells
Francesc Montana
Joan Gou
Josep Huguet
Josep Montané
Antoni Estrany

Miquel Blanxart Estapé
Jaume Estrada Pagès
Antoni d'Argila Matas
Jaume Bernet Ramon
Salvador Paituví Ventura
Josep Tardà Mora
Antoni Sarroca Sanz

Segimon Planas
Joan Gou
Pere Rosquelles
Antoni Estrany
Pere Viadé
Francesc Güells

Llista d'alcaldes. Secció «^Ya lo sabia? Don Tal. Vallés n.° 1051
del 18 de Febrer del 1962.
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6.755

223
220

240
250
292
297
316
396
408
447

852

211.956

49,322

Any

Alcaldes de Granollers
Jaume Estrada Pagès

Presidents de La Unió Liberal
Ignasi Vallhonesta

1910
1
2
3
4

Josep Barangé Bachs

Joan Montana Riera

Josep Tardà Mora

Francesc Torras Villa

1915

Joan Robert Picavin

Esteve Camillo
Francesc Torras Villa

7
8
9
1920
1
2
3

1925
6
7

Manuel Pagès Ramis
Francesc Torras Villa
Eduard Pujol Molas
Joan Montana Riera

Habitants
de Granollers

Socis
accionistes

Socis
totals

Pressupost
Municipal

Pressupost
La Unió Liberal

7.293

473
489
507
535
566

853
826
843
865
938

185,283
203.445
211.704
198.574
197.925

50.745
46.294
53.675
54.527
61.044

589

1.104

221.031

64.648

628

1.170

175.322

82.960

662
662
679

1.392
1.307
1.331

168.836
154.385
159.635

78.256
87.144
100.926

716
764
809
871

1.461
1.569
1.637
1.665

205.220
229,972
246,312
328,893

126.619
165.008
203.084
166.228

465,951
452.096

198.291
183.577

660.266

183.329

879.969

177.621

906.584

327.037

Joan Montana Riera

8.397

Paulí Torras Villa
Antoni Viflà
Ramon Novellas Lladó
Carles Puigrodon Sirvent
Joaquim Beltet Valls
Josep Barangé Bachs

Antoni Cunillera Farnés
Paulí Torras Villa

961
1.025
1.112
1.133

Francesc Torras Villa

8
9
1930

1
2
3
4
1935
6
7
8
9

Josep Jonch Ramon
Pere Roig Jubany
Albert Rosàs Macià
Esteve Camillo Mustarós

Artur Gasset Duran

Francesc Torras Villa
Valer! Mas

11.874

1.882

Màrius Masó
Agustí Miralles
1.317

Gabriel Sabates
Esteve Camillo Mustarós
Manuel Fabregat Pelaes
Pere Iglesias Viadé

1.201

14.242
Jacint Riera
Vicens Taberner
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3.129
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L l i s t a

G e n e r a l

Abarca Massegosa. Genis
Badia Massuet, Josep
Abril, Julià
Badia Massuet, Andrea
Adam, Jacint
Badia, Menna
Adam, Ramon
Badia Roca, Jaume
Adiego Redondo, Pilar
Badia Rosa
Adiego Redondo, Carolina
Baeza, Rosa
Aguilar. Josep
Bages, Andreu
Agustí Pujal, Pere
Bages Boquaras, Joan
Agustí Pujol, Francesc
Bages Buqueras, Miquel
Alabart Liurba, Rossend
Balde Prat, Sagimon
Albareda, Pere
Balde Sauri, María
Albo Casademunt, Josep
Baliu Gabarró, Antoni
Alba, Martí
Ballescà Valls, Pere
Albo Serra, Lluís
Ballet Mateo, Josep
Algueró Brull, Climent
Ballus Carreras, Jaume
Algueró Baeza, Josep
Bailus Massó, Josep
Algueró Rocamora, Climent
Ballus Saborit, Ramon
Algueró Rocamora, Josep
Barangé Bachs, Pere
Algueró Rocamora, Rosa
Barangé, Miquel
Alsina Bonet, Josep
Barangué, Pere
Alsina Bonet, Rafaela
Barbany, Joan
Alsina, Salvador
Barbany Josep
Amador Castellanos, Albert
Barbany Marce, Francesc
Ambròs, Escolàstica
Barbany Porta, Francesc
Ambròs Marce, Lluís
Barbany Pous, Amadeu
Amenós Tous, Pau
Barbany Sampera, Pere
Amich, Salvador
Barbe Vila, Magf
Anfrons Margarit, Joan
Barnils Blanxart, Lluís
Anfruns, Casimir
Barnlls, Salvador
Anfruns, Josefina
Baró Farnés, Josep
Anfruns Monpart, Joan
Baró Gean, Alfred
Angelet, Isidre
Baró, Jaume
Angelet Soley, Josep
Baró Sitja, Esteve
Àngels, Magf
Baró Tuset, Esteve
Àngels Valls, Marc
Barrachina, Antoni
Antích, Antònia
Barrull Borràs, Marcel·lí
Antich, lnocència
Basolí, Dolors
Antigas Rodríguez, Josep
Bassa, Dolors
Antigas Bofi, Corneli
Bassa, Joan
Aranda Puig, Salvador
Bassa Roig, Esteve
Aràbia, Rafael
Bassa Solé, Josep
Arboix, Josep
Bassa Solé, Margarita
Arderies, Ramon
Bassa Soley, Joan
Arenas Bufí, Francesc
Bassas, Francesc
Arenas Comas, Pere
Bassas, Maria
Arenas Montpart, J.
Bassas Palau, Francesc
Arenas Jalencas, Joan
Batallé Mallorquí, Francesc
Arenas Vila, Domènec
Bataller Llonch, Esteve
Argelaga, Pau
Batlle, Antònia
Argemi Barba, Manuel
Baulenas Roca, Esteve
Argemí Maranges, Josep
Bauras Valls, Josep
Arnan, Josep
Bellavista Batallé, Miquel
Arno Bernet, Francesc
Bellavista Batallé, Proj.
Arquer, Pere
Bellavista Batallé, Pere
Arques Carreras, Josep
Bellavista Coll, Joan
Arques, Josep
Bellavista Careta, Josep
Araus Mateo, Bonifaci
Bellavista Camillo, Josep
Arru Bernadets, Josep
Bellavista Canyellas, Bon
Artiaga Duran, Josep
Bellavista Dubon, Joan
Artigas, Antònia
Bellavista Dubon, Jaume
Artigas Rodríguez, Corneli
Bellavista Gallart, Salvador
Arumí Ribafort, Jaume
Bellavista, Isidre
Aspas, Àngel
Bellavista, Josefina
Atsuara, Josep
Bellavista, Joan
Atsuara Sal, Ramon
Bellavista, Josep
Aubanell, Consol
Bellavista Lloreda, Francesc
Aubanell Garriga, Joan
Bellavista Riera, Jaume
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Aubanell
Garriga,
Bellavista Riera, Joan
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Avallana
Avellana,
Ayguaviva
Ayma
Azor,
Aubanell,
Auferil
Avallaneda,
Bach
Badia,
Badia
Pagès,
Bellsolà,
Margenat,
Joan
Joana
Duran,
Costa,
Enric
Malpas,
Garriga,
Lluís
Joan
Martí
Roman,
Romeo,
María
Francesc
Manuel
Dolors
Jaume
Pere
Francesc
Pere
Pere
Joan
Berch
Benezet
Bellet, Artigas,
Bellet
Bellonch
Bellonch,
Bellsolà
Benezet,
Benezet,
Roca,
Josep
Paula
Josefina
Carme
Joaquim
Oliveras,
Mateo,
Rafael
Bosch,
Enric
Teresa
Àngel
Carme
Felip
Raimon
Clara
Isidre
Gabriel
Tomàs
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Berdú Tarrades, Anicet
Berenguer, Miquel
Berges Ventura, Vicens
Bernet Espargaró, Genis
Bernet Espargaró, Miquel
Barnils Paloma, Salvador
Bertran, Pere
Bertran Vilaresau, Víctor
Bigas Montana, Manuel
Blancafort, Francesc
Blanch Font, Paulí
Blanch, Gregori
Blanch, Maria
Blanch Sales, Gregori
Blanxart Abanco, Tomàs
Blanxart Abril, Felip
Blanxart, Alfons
Blanxart, Felip
Blanxart Prat, Pau
Blanxart Ramentol, Jaume
Blanxart, Tomàs
Blanxart Torrents, Jaume
Bobé Vila, Jaume
Boet Bigas, Claudi de
Boet Bigas, Mario de
Boet, Domènec
Bofí Asturgo, Antoni
Bofí Esturgo, Salvador
Bofí, Magdalena
Boix Bert, Mariano
Boix Vert, Vicens
Boluda Vidal, Salvador
Boluda Vidal, Manuel
Bonany Casanovas. Francesc
Bonet Güeta, Pau
Bonet, Josep
Bonet Murtra, Pau
Bonet Verdaguer, Andreu
Bonnin Maria, Engràcia
Borrell Comas, Francesc
Borull Borràs, Marcel·lí
Bosch, Agnès
Bosch Bach, Ramon
Bosch Cirera, Joaoqulm
Bosch. Esteve
Bosch Ferrer, Joan
Bosch Gené, Joan
Bosch Mortes, Emili
Bosch, Raimon
Bosch Reverter, Josep
Bosch Ros, Francesc
Bosch Terns, Miquel
Bosch Vila, Manuel
Boter, Antònia
Boter, Joan
Botey Alsina, Amador
Botey Pallarès, Josep
Botey Pallarès, Sllveri
Bou Tremoleras, Miquel
Bové Vila, Magí
Brossa, Àngel
Brossa Crusella, Delfl
Brossa Crusella, Josep
Bru Marquès, Joan
Bruach Aubanell, Pau
Bruach Badia, Josep
Brugarolas, Alfons
Brugué, Josep
Burgués March, Joan
Busom
Burgués,
Brull
Brunet
Brustenga
Brutau
Bufí
Bull,
Buil
Bultó
Brustenga,
Buixaderas
Obiols,
Cortès,
Asturgó,
Martí
Mateu,
Abril,
Canal,
Sans,
Estival,
Marqués,
Narcís
Romeu,
Jaume
Cusachs,
Roc
Miquel
Joan
Jaume
Joan
Joan
Antoni
Salvador
Josep
Josep
Ramon
Francesc
Agustí

Busom, Teresa
Busquets Borrell, Llufs
Busquets Fite, Antoni
Busquets, Manuel
Busquets Pellicer, Andreu
Busquets Xirau, Joan
Busquets Xirau, Josep
Buté Merí, Josep
Butxacas Navaro, Manuel
Buxó, Josep
Cabarroca Puig, Pere
Cabré Amat, Antoni
Cabré Amat, Antoni
Calafell Casals, Manuel
Caíderons Casas, Ramon
Callejon Berruezo, Lluís
Calls Parxach, Miquel
Calsina, Joan
Calverons Casas, Josep
Camí Escona, Francesc
Camillo, Francesca
Camillo Mustarós, Esteve
Camp Trias, Cecília
Camp Trias, Francesc
Camp, Vicents
Campà Janer, Joan
Campins Campins, Miquel
Campmany, Esteve
Campins, Joan
Campos Torras, Serafí
Camprubí Felisart, Joan
Camps Benet, Pere
Camps Benet, Francesc
Camps, Eulàlia
Camps Marsans, Josep
Camps Nadal.Vicens
Camps Pinós, Josep
Camps Trias, Francesc
Canades Jané, Jaume
Canal, Cecília
Canal Comas, Alfred
Canal Cortès, Jaume
Canal Cortès, Joan
Canal Galbany, Gregori
Canal Malla, Domènec
Canal Pascual, Joan
Canal Riera, Joan
Canellas, Francesc
Canellas, Josep
Canellas Montané, Ferran
Canet Corominas, Francesc
Canet Ventejó, Joan
Canudas Forns, Josep
Canudas, Francesca
Canudas Manyosa, Rafael
Canudas Oriols, Ramon
Canellas Sala, Jaume
Canellas Sararols, Andreu
Capdevila Boix, Joan
Capella, Antoni
Capella Collell, Francesc
Capella, Frederic
Capella Olivé, Pau
Capeta Padrós, Pere
Carbó Canyameras, Antoni
Carbó Canyameras, Joan
Carbó, Llorens
Carbó, Ramona
Carne
Alsina,
Josep
Casals
Carner,
Carpinell,
Carpinell
Carrera
Carreras,
Carreras
Carreró,
Carrerons,
Casa
Casademunt
Casafont,
Casagemas,
Masip,
Camillo,
Josefina
Pardols,
Gil
Naulart,
Oliveras,
Josep
Ramon,
Rosa
Elias
Margarida
Manuel
Josep
Vila
Genevat,
Jaume
Francesc
Pere
.Fortunat
Josep
Bertomeu
Marga,
Bonav.

Dalmau Masat, Josep
Casals Gener, Jaume
Comas, Francesc
Dalmao Pratcorona, Joan
Casals, Isidre
Comas Joan
Dalmau Tarrades, Joan
Casals Vinas, Vicens
Comas, Lluís
Dalmau, Teresa
Casals Vifiolas, Vicens
Comas, Lluisa
Dalmau Tura. Joan
Casamitjana Bot, Gabriel
Comas Torné, Josep
Dam Ribas, Jacint
Casanovas Carol, Rafael
Comas Torné, Francesc
Danès, Pere
Casanovas, Josep
Cornellà Torelló, Joaquim
Davi, Domènec
Casanas, Joan
Cornellà Torelló, Francesca
Davi Fortuy, Josep
Casanas Llimona, Joan
Comellas Debesa, Josep
Davi Guadayol, Josep
Casanas Tàpias, Menna
Concustell, Marti
Davi Güells, Domènec
Casas Casellas, Josep
Condom, Manuel
Davi, Joan
Casas Castanyé, Andreu
Corbera, Eduard
Davi, Teresa
Casas Domènech, Pere
Corbera, Jaume
Dedeu Algueró, Pere
Casas, Fruitós
Corbera, Maria
Dedeu, Francesc
Case, Antoni
Corbera Travé, Isidre
Dedeu Gatuellas, Antoni
Casellas Cornellà, Josep
Corberas, Josep
Dedeu Gatuellas, Francesc
Casellas Cornellà, Joan
Corberas Ribalta, Jaume
Dedeu, Ramona
Casellas Gallemí, Josep
Corberas Ribalta, Feliu
Delcort. Emilia
Casellas Sans, Joaquim
Corominas Ambròs, Sadurní
Delcort, Marian
Castanier, Miquel
Corominas, Antònia
Delcort Masachs, Josefina
Castanyé, Dolors
Corominas Boix, Pere
Deu Urnbert, Esteve
Castanyé Masuet, Dolors
Corominas Castells, Càndid
Deu Umbert, Josep
Castanyé Masuet, Vicens
Corominas, Margarida
Deulofeu, Esteve
Castella, Anna
Corominas. Teresa
Deulofeu, Rafaela
Castellà Arenas, Esteve
Corominas Vila, Esteve
Diumaró, Dolors
Castellà Molist, Joan
Corominas, Antoni
Diumaró Escurer, Josep
Castellà Pascual, Mamerto
Cortès Malpàs, Joan
Diumaró Esparrach, Lluís
Castellà Planas, Isidre
Cortès Terrades, Esteve
Diumaró Ginesta, Lluís
Castellà Pratcorona, Josep
Corts, Salvador
Diumaró, Miquel
Castellà, Teresa
Costa, Cristòfol
Diumaró, Rosa
Castellet Masaguer, Joan
Costa, Esperança
Divi, Josep
Castellet Oriols, Onofre
Costa Hortolà, Salvador
Domènech Crusellas, Carles
Castelló Dalmau, Salvador
Costa, Martí
Domènech Rof, Dolors
Castelló Parramon, Joan
Costa Nogueras, Alfons
Domènech. Teresa
Castella Parramon, Joaquim
Costa Nogués, Rosa
Domènech Vigo, Jaume
Castells Vilaseca, Ramon
Costa Relats, Josep
Domènech Vigo, Maria
Castellsagué Font, Francesc
Costa Relats, Francesc
Duran Ballescà, Josep
Castellsagué Calzada, Fra.
Costa Relats, Jaume
Duran Ballescà, Tomàs
Castellsagué Cirera, Joan
Costa Torrents, Francesc
Duran Ballescà, Valentí
Ca ta, Josep
Costa Torrents, Salvador
Duran Ballescà, Marià
Catafal Gendra, Salvador
Cot Argila, Emili
Duran Blanxart, Josep
Cazorla, Maria
Cot Masachs, Josep
Duran Blanxart, Boi
Cerezo Piquer, Albert
Cot Presaguer, Esteve
Duran Bonet, Josep
Civil Conill, Llorens
Cots. Salvador
Duran Bonet, Joana
Cladelías, Jaume
Crespi Estebanell, Miquel
Duran, Francesc
Ciadellas Martorell, Sebastià
Crivillers Samon, Isidre
Duran, Josefina
Clavell Pera, Josep
Cros Riera, Andreu
Duran Juvé, Joan
Clavera Serra, Pere
Cras Vidal, Andreu
Duran, Maria
Clavera Ventura, Enric
Crusellas Talon, Emili
Elías, Joan
Cios Bages, Francesc
Crusellas Talon, Miquel
Enriqoe, J.
Clot Bellavista. Manuel
Cubells Carles, Josep
Entralgas, Joan
Clot Clrquet, Joan
Cruxent, Antònia
Entraigas Llacuna, Josep
Clot Vendrell, Miquel
Cubells, Josep
Escarmís Pons, Ramon
Clot Vendrell, Tomàs
Cuch, Baldomer
Escarabill, Vicens
Clotet Marquès, Nicolau
Cuch Gou, Tomàs
Escarabifl, Martí
Cluet Corbera, Joan
Cuch, Joan
Escarrabill Fransi, Martí
Cluseila Garreta, Amadeu
Cuch Martori, Tomàs
Escobar, Josep
Clusella, Ramon
Cucurella, Dolors
Espejo Gonzalez, Victòria
Codina Català, Emili
Cucurella, Ferran
Espí Rumbado. Neus
Codina Grau, Josep
Cullell Bruquet, Francesc
Espina Grau, Jacint
Codina Puig, Agustí
Cullell Bruquet, Joan
Espina, Jaume
Codina Puig, Josep
Cumella, Francesc
Espina Lloreda, Jaume
Codina, Teresa
Cumella, J.
Espinal Carreras, Joan
Coll, Anna
Cumellas, Francesca
Espinal Carreras, Esteve
Coll Gili, Joan
Cumi Fontanals, Mateu
Espinet Carreras, Joan
Coll Oliver, Pere
Cunill Formalla, Antoni
Esquius Anguera, Manuel
Coll, Pau
Cunill, Joan
Estapé Dorda, Delmiro
Coll, Salvador
Cunill Molgosa, Joana
Estapé, Francesc
Coll Saurí, Marià
Cuquet Grau, Salvador
Estapé, Joan
Collell Creus, Josep
Cuquet Grau, Miquel
Estapé Ollé, Joan
Collell, Joan
Cuquet, Joan
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Estapé Ollé, Ramon
Santacreu, Antoni
Cuquet, Josep
«Crònica deCollell
la Unió Liberal»
PublicacionsColom
Ajuntament
de Granollers
/ Ajuntament deCuquet
GranollersRocafort,
/ Arxiu Municipal
de Granollers Estapé, Rafaela
Bulous,
Joan
Josep
Colomé
Colomer
Colomer,
Colomina,
Colominas
Coma
Comas
Colominas
Clapés,
Carreras,
Corbera,
Barau,
Masachs,
Canals,
Giralt,
Rovira,
Domènec
Antoni
Maria
Josep
Llorens
Salvador,
Brutau,
Castellet,
Josep
Tomàs
Josep
Tomàs
Santiago
Salvador
Maria
Joan
Ferran
Càndid
Cuquet,
Cuspinera,
Cuyàs,
Dagà
Dalmau,
Dalmau
Dalman
Dalmau
Jofresa,
Maria
Vila,
Rosa
Badia,
Dameson,
Donadeu,
Margenat,
Masat,
De
Àngela
Garriga,
Dameson,
Juan
Poblet,
Josep
Ramon
Pere
Miquel
Joan
Francesc
Sebastià
Francesc
Joan
Rosa
Jaume
Rosa
Estapé
Estapé, Tapias,
Estrada,
Estrada
Fàbregas,
Roura,
Francesc
Josep
Feliu
Bellavista,
Vallcorba,
Riera,
Llobet,
Núnez,
Joan
Josep Josep
Jaume
Genis
Francesc
Delmiro
Ramon
Miquel
Vicens
Jaume
Joan
Jaume

Estrada Vallcorba, Isidre
Estradé Fontseca, Amadeu
Estrany Matamala, Antoni
Expósito Coma, Jaume
Expósito Coma, Joan
Fàbregas Quintana, Joan
Fabregat Garcia, Joan
Fabregat, Manuel
Fabrés, Catalina
Fabrés, Josep
Falguera, Elvira
Fargas Arnau, Joan
Farigola Monreval, Jaume
Farré Roig, Isidre
Farregut Pous, Mateu
Farrerons, Joan
Farrerons, Miquel
Farrerons Piella, Josep
Farrés Ballús, Manuel
Farrés Ganduixé, Joan
Farrés, Maria
Farrés Mas, Miquel
Farrés Pey, Pere
Farrés, Teresa
Fatjó Farrés, Salvador
Fatjó, Salvador
Fatjó, Josefina
Faustegui Prim, Jacint
Feliu, Josep
Fermanyer, Damià
Fernàndez Garrell, Esteve
Fernàndez, Joan
Fernàndez Marcos, Manuel
Fernàndez, Ramona
Fernàndez Relats, Joan
Fornandez Verge, Manuel
Fernàndez Verge, Climent
Ferragut, Mateu
Ferrer Casas, Jaume
Ferrer Galofré, Pau
Ferrer Juanola, Martí
Ferrer Juanola, Vicens
Ferrer Moles. Agustí
Ferrer, Teresa
Ferrés Atsuara, Josep
Fiol Anfres. Francesc
Fiol Anfruns, Joan
Fiol Delcort. Joan
Fio!, Joan
Fitó, Teresa
Flaqué Ricart, Antoni
Flaquer, Xavier
Florensa, Francesca
Flores, Miquel
Fochs Farrés, Pere
Fochs Romeu, Joan
Fonoll, Carme
Font Bartrina, Miquel
Font Bonastra, Pau
Font Carné, Joaquim
Font Codina, Manuel
Font Corbera, Julià
Font de Falgàs, Joan
Font de Falgàs, Pere
Font Domènech, Joan
Font Domènech, Aureli
Font Gibert, Jaume
Font, Jaume
Font, Joaquim
Font, Josep
Font, Julià
Font Llobet, Francesc
Font,
Marià
Font,
Font.
Font
Fontcuberta
Fontdegloria
Fontdevila
Fontdevila,
Formayer
Forns,
FornsTrullàs,
Samon,
Rovira.
Serra,
Pere
Pau
Ramona
Badia,
Francesca
Gaig,
Alboa,
Maria
Gelabert
Joan
Fradera,
Mas,
Francesc
Josep
Gurri,
Miquel
Josefina
Vicens
Miquel
Gabriel
Sebastià

Forns, Francesc
Gibert Cabruja, Pau
Fortuny Bassa, Josep
Gili, Josep
Fortuny, Concepció
Gili Riera, Josep
Fortuny, Josefina
Gili Riera, Maria
Fortuny, Rosa
Ginesta, Pere
Fortuny Satila, Josep
Ginesta Regolta, Lluís
Fradera, Dolors
Ginesta, Rosa
Fradera, Teresa
Ginesta, Salvador
Francàs Cuquet, Esteve
Giralt, Adela
Francès, Rafaela
Giralt Clara, Ferran
Francàs Roig, Joan
Giralt, Joan
Francàs Roig. Rafael
Giralt, Madrona
Francàs Torrents, Esteve
Giralt, Teresa
Franch Amorós, Francesc
Giralt Ventura, Joan
Franch Corrons, Francesc
Giró, Jaume
Franch, Dolors
Giró Ribalaiga, Jaume
Franch, Enriqueta
Gironella Poch, Alfred
Franch, Francesc
Gironès, Esteve
Franch, Josefina
Gironès Vila, Gabriel
Franch Valls, Fructuós
Gironès Vila, Esteve
Franch Valls, Esteve
Gispert Cora, Antoni
Freixa, Josep M.*
Gispert Lladó, Margarita
Freixas, Carolina
Gispert, Ramon
Freixas Pous, Climent
Gobern Pineda, Antoni
Fusté, Sabes
Godayol Bachs, Josep
Fusté Montpart, Anrreu
Godayol, Miquel
Gabarró Barbosa, Miquel
Golobardes Vicens, Joaquim
Gaig, Francesc
Gómez Martí, Francesc
Gaig Porta, Antoni
Gómez Redondo, Joan
Gaig Reverter, Francesc
Gonzalez Lerma, Eusebi
Galbany, Joana
Gou Mingot, Joan
Gal bany, Lluïsa
Gou Soley, Francesc
Galobardes Vicens, Joaquim
Grané, Francesc
Ganduixé Plana, Lluís
Grané Valls, Roc
Ganduixé Planas, Enric
Gratacòs, Feliu
Ganduixé Bot, Rosa
Gratacòs, Pere
Garcia Arizmendi, Anacleto
Gratacòs Pretus, Feliu
Garcia Calvo, Esteve
Grau Aguilar, Francesc
Garcia, Florentí
Grau Baraldes, Aciscle
Garcia Gómez, Francesc
Grau Bofill, Ramon
Garcia Martínez Francesc
Grau Capella, Jaume
Garcia Nadal, Florentí
Grau Casals, Francesc
Gardera, Joan
Grau Domènech, Esteve
Garolera Comellas, Joan
Grau, Joan
Garrell Alsina, Enric
Grau, Manuela
Garrell Alsina, Amador
Grau Marsans, Esteve
Garrell Alsina, Josep
Grau Marsans, Francesc
Garrell Alsina Esteve
Grau, Ramon
Garrell Alsina, Ramon
Grau, Ramona
Garrell Alsina, Bonaventura
Grau, Rosalia
Garrell Escorsell, Esteve
Grifell Arnau, Josep
Garrell Garrell, Esteve
Grivé, Felip
Garrell Garrell, Joan
Grivé, Francesc
Garrell Garrell, Esteve
Grivé, Jaume
Garrell, Josep
Grivé Masó, Miquel
Garreta Grivé, Josep
Grivé Masó, Rosa
Garreta, Josep
Grivé, Mercè
Garriga Caniz, Josep
Grivé Valls, Jaume
Garriga, Concepció
Gros Bellavista, Pere
Garriga, Dolors
Gual Blas, Ramon
Garriga, Fidel
Gual, Carme
Garriga Fortuny, Josep
Gual Pou, Modest
Garriga, Joana
Gual Roca, Pere
Garriga, Josep
Gual Roca, Teresa
Garriga Masat, Antoni
Guardia Arolas, Joan
Garriga Montràs, Sebastià
Guardia, Baldomer
Garriga Pineda, Josep
Guardia Brugué, Joan
Garriga Prat, Esteve
Guardia, Joan
Garriga, Sebastià
Guardia Requesens, Joan
Garriga Vila, Josep
Guardia Requesens, Julià
Garriga, Maria
Guasch Alcobé, Joan
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Garrigó,
Francesc
Gubern, Antoni
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Garrigó
Mas,
Francesca
GubernLlibra,
Ramon
Gendra
Genevat
Gibert
GarrigóOlivé,
Gelabert,
Gelpí
Gendra,
Montasell,
Cabruja,
Torrents,
Sobrevia,
Serra,
Saborit,
Joan
Mas,
Matilde
Parera,
Mora,
Jaume
Joan
Josep
Joan
Pere
Isidre
Llorens
Josep
Marian
Pere
Isidre
Jaume
Salvador
Isidre
Guinart
Guinart,
Gudayol
Güell
Güells
Guilera,
Guilera
Guillem
Guimerà
Gubert,
Cuscó,
Pau
Saborit,
Puigrodon,
Nogués,
Rocabert.
Jaum3
Julià
Cercós,
Antoni
Salvador
Maria
Codina,
Munoz,
Josep
Francesc
Josep
Julià
Jaume
Miquel
Carles
Miquel
Antoni
Melcior

Guitet Forns, Antoni
Guitet. Sadurní
Gulart Garcia, Josep
Gulart Garcia, Ramon
Gulart Vila, Josep
Gurgui, Joaquim
Guri, Maria
Guri Tàpias, Esteve
Gurri Bosch. Francesc
Gurri, Esteve
Gurri, Francesca
Gutiérrez Bernabé, Santiago
Gutiérrez Landa, Josep
Guzcon. Natàlia
Haro, Salvador de
Hospital, Pere
Huertas Martras, Sixte
Huertas Martras, Miquel
Huertas, Neus
Huertas Sallarés. Joan
Huguet, Josep
Huguet Prat, Josep
Humà Font, Francesc
Icart Casacuberta, Pere
Icart Gudayol, Lluís
Iglesias, Matias
Iglesias Pratcorona, Joan
Iglesias Viadé, Pere
Illa Argila, Jaume
Illa Colomer, Josep
Illa Duran, Miquel
Illa. Miquel
Illa Prat, Antoni
Inglés Valls, Marc
Jané Budell, Antoni
Jané Basart, Josep
Jané Busom, Antoni
Jané Farrés, Jaume
Jané, Flora
Jané, Francesc
Jané, Jaume
Jané Jové, Joan
Jané, Maria
Jané Maspons, Joan
Jané, Pardínas, Ferran
Jané Pascual, Antoni
Jané, Pascual
Jané Pericas, Josep
Jané, Regina
Jané Sitges, Pere
Jané Vila, Enric
Janer Mauri, Darwin
Jauregui, Jacint
Jofre Arenas, Esteve
Jo^.ch Ramon, Josep
Jordana Gausachs, Antoni
Jordana, Antoni
Jordana, Màrius
Josep Marti, Josep
Joseph Vilardebó, Jaume
Juanola Oms, Joan
Jubany Clapés, Pere
Jubany, Marcel·lí
JuDany Peiró, Josep
Julià, Antoni
Julià Mumbrú, Antoni
Julià Sallent, Antoni
Juncà, Andreu
Juncà Rocabeyera, Salvador
Junqueras, Josep
Junyent, Concepció
Just, Manuel
Just
Milà,
Josep
Juventeny
Llimona,
Llistuella
Llistuella,
Llobet,
Llobet
Llach,
Llastanos
Llavina
Lledos
Lleget,
Lleonart
Llingonya
López
Lassus,
López,
Safont,
Jacint
Brau,
Amor
Àngela
Joan
Saura,
Mas,
Marià
Eulàlia
Roca,
Figueras,
Neus
Flguls,
Capella,
Riera,
Antoni
Joan
Àngel
Amor
Josep
Josep
Ferran
Isidre
Joan

Llobet, Miquel
Llobet Planas, Miquel
Llobet Rocabayera, Miquel
Llonch, Anna
Llonch, Catalina
Llonch, Francesc
Llonch, Pere
Llonch Pla, Joan
Llopart, Esteve
Llopart, Josep
Llopart Mas, Esteve
Macià, Ramon
Madros Corominas, Maria
Maimir Diumaró, Miquel
Maimó, Domènec
Mainou, Jaume
Mainou, Pere
Malla, Joan
Malpàs, Francesc
Malpàs, Josep
Maltas, Martí
Maltas Sagrera, Martí
Manen, Àngela
Manils Carreras, Vicens
Manyà Davi, Francesc
Manyà Davi, Joan
Manyà Marcé, Rafael
March Barau, Joan
Marenyà, Annita
Marenyà Frigola, Marià
Margail, Eustaqui
Margall Pagès, Eustaqui
Margenat, Pere
Marimon Garriga, Josep
Marimon Garriga, Joan
Marquès Casals, Jaume
Marquès Echevarria, Enric
Marquès Echevarria, Francesc
Marquès Estrada, Joan
Marquès Estrada, Josep
Marsans Casavella, Francesc
Marsans, Madrona
Martí Batallé, Joaquim
Martí Batalla Remlgio
Martí Darasa, Julià
Martí, Dorateu
Martí, Joan
Martí, Joaquim
Marti, Josep
Martí, Llucià
Martí, Maria
Martí, Remigio
Martí Vert, Josep
Martínez, Dolors
Martínez, Josefa
Martínez Marzo, Josep
Martínez Marzo, Àngel
Martínez Safont, Pere
Martínez Safont, Josep
Martorell, Esteve
Martras Codina, Miquel
Martras, Maria
Martras Puig, Esteve
Martras Xaus, Jaume
Mas Ballescà, Francesc
Mas Casas, Valeri
Mas Claver, Francesc
Mas Duran, Francesc
Mas, Fèlix
Mas Esteba, Josep
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Mas, Francesc
Mas, Joan
Mas,
Ramona
Masaguer,
Masat
Masat,
Masaguer
Masachs
Masachs,
Masana,
Masach
Salvador
Casas,
Pujol.
Joan
Rosa
Masó,
Quirze
Blanxart,
Joan
Alfons
Planell,
Jaume
Remei
Albert
Francesc
Joan
Antoni
Josep
Isidre
Jaume
Ideifons

Orriols, Elvira
Montana, Antoni
Masferrer, Joan
Orriols Moliné, Joan
Montana Casabella, Franc.
Masip Monteys, Mamerto
Orriols Palos, Catalina
Montana
Estrada,
Jaume
Masjuan, Esteve
Orriols Turoret, Domènec
Montana Estrada, Isidre
Masjuan Mauri, Joan
Ortiz Galan, Francesc
Montana, Jaume
Masjuan Tuset, Fèlix
Padró Aguilar, Jaume
Montana Pradera, Joan
Masjuan, Vicens
Padró Costa, Joaquim
Montana Riera, Joan
Masjuan Vlnyas, Pere
Padró, Francesca
Montana Riera, Francesc
Masó Bosch, Lluïsa
Padró, Joan
Montana Riera, Josep
Masó Bosch, Ramon
Padrós Corominas, Maria
Montasell, Ignasi
Masó Deulofeu, Miquel
Padrós Corominas, Josep
Montasell, Serafina
Masó, Lluïsa
Padrós Valls, Rafael
Montclús Pelegrí, Modest
Masó, Màrius
Padrós Viaplana, Miquel
Montfort Guiu, Francesc
Masó Puigdueta, Josep
Pagès, Antoni
Montpart Jacas, Joan
Masó Puigdueta, Màrius
Pagès Blanch, Jaume
Montpart Jacas, Ursula
Masó, Ramon
Pagès Blanch, Ramon
Montpart, Jaume
Masó Roca, Joan
Pagès Dalmau, Enric
Montràs Busom, Josep
Masot, Francesc
Pagès, Dolors
Montràs, Carme
Maspons Badia, Josefa
Pagès, Esteve
Maspons Camarassa, Frederic Montràs Estapé, Andreu
Pagès Ganduxé, Manuel
Montràs, Josefina
Maspons Francàs, Antoni
Pagès Hernàndez, Esteve
Montràs, Pere
Massagué, Josep
Pagès, Isidre
Montràs, Sebastià
Massaguer Puigoriol, Jaume
Pagès, Joan
Montsant Planas, Joan
Massol Saiz, Josep
Pagès, Josep
Montserrat Ardid, Joaquim
Massot Jonch, Josep
Pagès, Maria
Montserrat Fontcuberta, Am.
Masuet Puig, Joaquim
Pagès, Miquel
Mora Fluvianch, Josep
Matas, Josep
Pagès, Pere
Mora Galbany, Rosa
Mateo Vinyas, Isidre
Pagès Planell. Jaume
Mora Morera, Josep
Mateu Blanxart, Tomàs
Pagès Ramis, Manuel
Mora Sayof, Jaume
Mauri Beltran, Francesc
Pagès Roca, Jaume
Mora Tardà, Josep
Mauri, Jaume
Pagès, Salvador
Moragas
Alibau,
Olaguer
Mauri, Joan
Pagès Serra, Joaquim
Moragas, Ramon
Mauri, Ramon
Paituví Angelet, Pere
Morató, Canut
Mauri Vidal, Ramon
Paituví Ventura, Lluís
Morató Maynou, Sebastià
Maymir Diumaró, Pere
Paituví, Joaquima
Morató Maynou, Benet
Maymir Diumaró, Miquel
Palau Florenza, Josep
Morbosa, Joan
Maymir Nogué, Heribert
Palau, Innocència
Moreno Planell, Gerard
Maynou Puig, Sebastià
Palau, Montserrat
Moreno Quintana, Gerard
Maynou Puig, Miquel
Palau Rosell, Ferran
Moret Garriga, Llorens
Mayol, Elisa
Palau Subirats, Innocenci
Moret Ramis, Eduard
Mayol, Mercè
Palau Subirats, Manuel
Moret Ramis, Josep
Mayol Padrós, Enric
Palaus Sala, Miquel
Moret
Ramis,
Francesca
Mayol Ribalta, Lluís
Parada i Camps, Santiago
Moscart, Josep
Mayol Sírvent, Menció
Parés Company, Joan
Muixart, Josep
Mendo García, Ignasi
Parés Domingo. Rafael
Mundet Rovira, Pere
Meri Molist, Ramon
Parés Plantada, Llorens
Munné Coll, Ramon
Mesa, Miquel
Paro, Antoni
Munné Marco, Evarist
Miquel Miró, Ferran
Parramon, Càndida
Munoz Rubio, Marcel·lí
Milà, Josep
Pasarell, Antoni
Muntal Blanché, Antoni
Milà Terradas, Josep
Pascual Gendra, Pere
Muralla, Agustí
Miquel Ancil, Josep
Pedragosa, Àngela
Murtra Canet, Josep
Miquel, Ferran
Pedragosa Falgà, Bertomeu
Murtra Canet, Albert
Miralles Fàbregas, Agustí
Pedragosa Falgà, Josep
Murtra, Maria
Mirambell Roca, Josep
Pedrals, Ricard
Mustarós, Esteve
Mogas, Àngela
Pellicer Farran, Ignasi
Mustarós, Julià
Mogas Carbonell, Pere
Pellicer, Quirze
Nadal Blanch, Maria
Mogas Dalmau, Josep
Penalva Gras, Andreu
Nadal, Josep
Mogas Ferrer, Salvador
Pereanton, Josep
Nadal Puigdomènec, Jaume
Mogas, Francesca
Pérez Blanch, Manuel
Navarro, Antoni
Mogas Güell, Joan
Pérez Gómez, Francesc
Navarro Chiner, Miquel
Mogas Jonch, Angelina
Pérez Pocorull, Josep
Net, Josep
Mogas, Paula
Pérez Ramis, Bonaventura
Net, Miquel
Mogas Sala, Josep
Pérez, Tomàs
Nogués Cantenis, Miquel
Mogas Sala, Pere
Pericas, Joan
Nogués Porqueras, Josep
Moixart Balmes, Esteve
Pericas Martí, Jaume
Nogués Porqueras, Emili
Molet Grogues, Agustí
Pericas Roig, Miquel
Novell Triadó, Francesc
Molgosa, Francesca
Permanyer, Damià
Novellas, Pere
Molgosa, Joan
Pero, Antoni
Novellas Prat, Josep
Molins, Concepció
Perramon, Joan
Novoa, Lluís
Molins, Francesca
Pey Castellà, Joan
Nualart, Rosa
Molins Jané, Josep
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Peycasat Agustí, Felip
Nuri Aragall, Ramon
Molins
Jané, Mateu
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Peycasat Agustí, Pere
Oliva
Galofré,
Manuel
Molins,
Pere
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Grau,
Lluís
Samsó,
Isidre
Molins,
Mombiela
Moncau
Monras
Montaner
Monras,
MontanéTeresa
Montaner,
Montaner
Codina,
Busom,
Davi,
Jubany,
Samont,
Josep
Mas,
Carme
Vila,
Massana,
Clavero,
Vila,
Casas,
Josep
Joan
Esteve
Andreu
Sebastià
Joaquim
Joaquim
Josep
Miquel
Pere
Andreu
Joaquim
Genis
Ofia
Ona,
Oriol
Orriols
Olivé,Gendra,
Oliveras,
Oliveras
Oller
Joan
Costas,
Argemí,
Estaper,
Ramon
Carné,
Pruna.
Arimon,
Encinas,
Mumbrú,
Blanxart,
lila,
March,
Masjuan.
AnnaJoan
Gregori
Josep
Joan
Josep
Pere
Josep
Tomàs
Jaume
Francesc
Josep
Ramon
Esteve
Pinyel
Pla
Pineda,
Peycasat,
Pi,
Pi
Pica
Piera
Piguillem
Piguiliem,
Pineda
Pinto,
Bages,
Martí,
Antoni
deMaset,
Duran,
Garcia,
Antoni
Cruzado,
Jané,
Masjuan,
Carner,
Lauro
Isabel
Josep
Antònia
Gabarró,
Francesc
Josep
Maria
Enric
Josep
Blai
Andreu
Josep
Maria
Josep

Pla Grau, Jaume
Pla, Maria
Planas Clapés, Segimon
Planas, Concepció
Planas Clapés, Genis
Planas Farré, Lluís
Planas Gispert, Ramon
Planas, Hilari
Planas, Miquel
Planas Noguera, Domènec
Planas Serra, Ramon
Planell Samon, Josep
Planes Albó, Miqusl
Planes Domènec
Planes Gispert, Ramon
Planes Junyent, Pere
Plans Espanyo, Ignasi
Plantada, Carme
Plantada Comas, Josep
Plantada Ninou, Joan
Poblador Font, Emili
Poblet Ripoll. Andreu
Pocorull Serra, Pere
Polls Alberti, Fèlix
Polls Martres, Joan
Pont Antigas, Josep
Pont Sirvent, Josep
Porredon Regada, Joan
Porta Gatuellas, Francesc
Porta Gatuellas, Ramon
Porta Gatuellas, Salvador
Porta Massover, Antoni
Pou Barangé, Francesc
Pou Casals, Josep
Pou Masó, Isidre
Pou Pagès, Pere
Pou Pujadas, Jaume
Pou, Salvador
Pou Roure, Josep M."
Pous Carreras, Lluís
Pous Casals, Jaume
Pous, Francesc
Pous, Josep
Pous Pujol, Pere
Pous Pujola, Francesc
Pozo López, Joan del
Prades Àngel, Rafael
Prades Campos, Santiago
Prades Pinyas, Josep
Prades Pinyas, Eulàlia
Prat Albó, Emili
Prat Ametlla, Joan
Prat, Esteve
Prat Garriga, Esteve
Prat Pagès, Joan
Prat Prat, Josep
Prat Verdier, Lluís
Preciós Blanch, Antònia
Pregona Montpart, Agustí
Pregona Montpart, Salvador
Prims, Eulàlia
Prims Sampera, Salvador
Prims Sampera, Maria
Puchades Domingo, Enric
Puig, Antònia
Puig Aymerich, Antoni
Puig Coorbera, Mariano
Puig, Dionís
Puig, Esteve
Puig Guizaro, Joan
Puig, Joaquima
Puig Pagès, Josep
Puig,
Pau
Puig,
Puig
Puigdomènech
Puigpey
Puigdomènech,
Puigrodon,
Pulgrodon,
Pujadas
Puigpey,
Pujadas,
Salles,
Xifré,
Xifrè,
Pere
Rosa
Jané,
Gendra,
Crivillés,
Blanch,
Josep
Domènec
Josep
Joan
Carles
Antoni
Pau
Annita
Vila,
Pere
Jaume
Maria
Emili
Pere

Pujadas Jané, Jaume
Roca, Francesca
Pujadas Puig, Jaume
Roca Mestres, Enric
Pujadas Vifíolas, Joan
Roca Oliveras, Antoni
Pujades Puig, Domènec
Roca Puig, Jaume
Pujades Serra, Joan
Roca Riera, Julià
Pujal, Jaume
Roca Sitja, Maria
Pujal Pérez, Jaume
Roca Tuneu, Salvador
Pujalt Agustí, Josep
Rocabayera Riera, Josep
Pujol Bellavista. Pere
Rodríguez, Eulàlia
Pujol, Eulàlia
Rodríguez, Maria
Pujol, Jaume
Rodríguez Pijoan, Llorens
Pujol, Joan
Rodríguez, Pilar
Pujol, Jordi
Rodríguez, Trinitat
Pujol Marcé, Isidre
Roger Gual, Pau
Pujol Molas, Pere
Roig, Magdalena
Pujol, Pere
Roig, Maria
Pujol Pérez, Jaume
Roig Pla, Isidre
Pujol Riart, Joaquim
Roig Pla, Pere
Pujol Torra, Josep
Roig Pla, Ramon
Pujola Batallé, Josep
Roig Porgimon, Miquel
Pujola, Joan
Romaúó, Ramon
Quintana Gutinell, Joan
Romual, Teresa
Quintana Gutinell, Joaquim
Roquet Cunill, Marcel·lí
Rabassa Puig, Tomàs
Rosàs Montasell, Francesc
Raich, Camil
Rosàs Montasell, Josep
Raillo, Manuel
Rosàs Pujol, Miquel
Reixach, Josep
Rosell Parera, Teresa
Ramentol, Francesc
Rosquellas, Boi
Ramon Macià, Joan
Rosquellas, Rosa
Real Poch, Francesc
Rosquelles Puigoriol, Pere
Recolons Torrents, Martí
Roura Estrada, Rosa
Regàs, Llorens
Rovira, Josefina
Regàs Rovira, Delfí
Rovira Corominas, Joan
Regàs Saurí, Llorens
Rovira Corominas, Antoni
Reixach, Josep
Rovira, Dolors
Relats, Antònia
Rovira Elena, Fèlix
Relats Sunyé, Teresa
Rovira Forns, Fèlix
Renom, Joan
Rovira, Francesca
Reverter, Antònia
Rovira Gispert, Francesc
Reverter Gay, Antoni
Rovira. Jacint
Riatos Torra, Josep
Rovira Ouintana, Joan
Riba Lluch, Carles
Rovira, Ramon
Riba Lluch, Miquel
Ruaix Montclús, Joan
Ribalta, Salvador
Rube Vila. Magí
Ribas Catafal, Josep
Ruensa, Josep
Ribas Ceres, Antoni
Rusinyol Puig, Josep
Ribas, Francesc
Rusinyol Puig, Antoni
Ribas Heretas, Salvador
Sabater Balcells, Sever
Ribas Sala, Josep
Sabates Homs, Gabriel
Ribas Torras, Josep
Saborit Flaqué, Joan
Ribas Torrents, Josep
Saborit Gendra, Joan
Ribas Ventura, Josep
Saborit Gendra, Josep
Ribell Moragas, Jaume
Saborit, Josefina
Ricart Gasó, Josep
Saborit, Margarida
Riera, Àngela
Saborit, Matilde
Riera Arqué, Francesc
Saborit Mato, Baldomer
Riera Bisbal, Joaquim
Safont, Anna
Riera Calzada, Ignasi
Safont, Llucià
Riera Capella, Frederic
Safont Villa, Francesc
Riera Casanovas, Dionís
Sagrera, Martí
Riera Garriga, Francesc
Sala, Antoni
Riera Genevat, Joan
Sala, Carme
Riera Gibert, Pere
Sala Cladellas, Jaume
Riera, Jacint
Sala. Gregori
Riera, Manuel
Sala, Jaume
Riera Munells, Pau
Sala, Joan
Riera Pedragosa, Esteve
Sala Quintana, Pere
Riera Pereanton, Francesc
Sala Romaguera, Joan
Riera Pereanton, Jacint
Sala Romaguera, Gregori
Riera, Roc
Saladrigas, Domènec
Riera Rovira, Roc
Saladrigas Pelegrí, Jaume
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Riera Sanjaume,
Joan
Salamana, Àngela
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Salamana,
Francesc
Rique
Roca
Robles
RieraRocabeyera,
Rion
Rion,
Riquer,
Riu
Rius
Rius,
Robert
Robaison,
Alsina,
Cuch,
Joan
Carpinell,
Manuel
Torrent,
Tinté,
Torelló,
Vila.
Malet,
Castanyer,
Cires,
Sebastian,
Antoni
Casimir
Tomàs
Lluís
Joan
Josep
Josep
Josep
Mateu
Miquel
Josep
Narcís
Antoni
Salvadó,
Saló
Salamana
Salamero
Salanova,
Salarien,
Salarich,
Salellas,
Saigot
Sallent
Saló,
Torras,
Podada,
Buixaderas,
Martí
Emili
Morell,
Brutau,
Busquets,
Francesc
Rafael
Josep
Maria
Concepció
E,
Teresa
Colominas,
Vidal,
Francesc
Eduard
Enric
Joan
Pius
Francesc
JoanFerran

Salvat, Amadeu
Salvat Cateura, Felicià
Salvat, Josep
Samon Montràs, Pere
Samon Tarrades, Joan
Sanarois Arades, Jaume
Sancho, Francesca
Sanitges Formatge, Pere
Sans Llobet, Joaquim
Santacreu Torrents, Fred.
Sané Mas. Lluís
Sarroca, Esteve
Sastre, Salvador
Sauleda, Concepció
Sauleda, Rafaela
Sauleda, Rafael
Sauleda, Teresa
Sauqué, Martí
Saurí, Joana
Saurina Martori, Plató
Saurina Minas, Jaume
Sayol, Pere
Segalés Valls, Joan
Segarra Kàiser, Adrià
Sender, Joan
Sendra Arnau, Joan
Sendra, Maria
Serra Fortuny, Joaquim
Serra Ayguasenosa, Andreu
Serra Bonet, Joan
Serra Bruach, Josep
Serra Dalmau, Joan
Serra Dalmau, Pere
Serra, Eduard
Serra, Eulàlia
Serra, Francesc
Serra Francolí, Joan
Serra Grau, Jaume
Serra Grau, Josep
Serra Grau, Rafael
Serra Guardia, Joan
Serra, Josefina
Serra, Mercè
Serra Montané, Francesc
Serra Montané, Carme
Serra Montané, Teresa
Serra Montané, Francesc
Serra Pujol, Josep
Serra, Remei
Serra, Tomàs
Serras Colobrans, Esteve
Serrat Gili, Josefina
Serrat, Pere
Serrats Comajoan, Pere
Serrats Comajoan, Silvestre
Serrats, Hermenegilda
Serrats, Joan
Serrats Masjoan, Ernest
Serrats, Silvestre
Sierra Juan, Sebastià
Sierra, Sebastià
Signes Uyà, Joan
Signes Uyà, Jaume
SIrvent, Delfí
Sirvent Taulats, Narcís
Sislachs, Josep
Sitges Freixas, Joan
Sitges Mas, Joan
Sitges Soler, Plàcid
Sitja, Artur
Sitja Estarriol, Jaume
Sitja Vidal, Amadeu
Sola
Gonzalez,
Vicens
Solé
Sila Vilalta,
Solasegalés
Soldevila
Soler,
Soler
Soley
Solsona
Pujadas,
Palau,
Soler,
Garreta,
Pallarols,
Jané,
Ribas,
Masat,
Rita
Joaquim
Terres,
Comas,
Castella,
Ramentol,
Esteve
Julià
Josep
Nuri,
Salvador
Àngel
Vicens
Francesc
Josep
Alexandre
Francesc
Jaume
Cayo
Josep
Andreu
Feliu

Sors Tos, Geroni
Subirats Cruell, Josep
Taberner López, Vicens
Talon, Miquel
Tapias Canal, Josep
Tapias, Joan
Tapias, Napoleó
Tapias, Teresa
Taradell Hernandez, Sebastià
Tarradas Roca, Rossend
Tarrades Maspons, Antoni
Tarrades Maspons, Pere
Taulats, Àngela
Taulats, Rafael
Taulats Solé, Ramon
Taulats Solé, Llorens
Taulats Trias, Josep
Teis Mogas, Josep
Teis Pagès, Josep
Telia, Francesc
Ter, Miquel
Tems, Dolors
Terns Mulet, Josep
Terradas, Joan
Terrades Farnés, Pere
Terrades Figueras, Pere
Terrades Fornés, Josep
Terrades Fornés. Pere
Terricabras Mayol, Sagimon
Terricabras Solearnau, Lluís
Tetas Roca, Francesc
Teys Giralt, Bernat
Teys Mogas, Josep
Tinto Cladellas, Mariano
Tinto. Josep
Tinto Ribas, Mariano
Tinto Torras, Mariano
Tió, Josep
Tolon Casademunt, Miquel
Tomàs Claver, Francesc
Torras Estapé, Domènec
Torras, Francesca
Torras, Josep
Torras Ofia, Joan
Torras, Remei
Torras Roca, Vicens
Torras, Teresa
Torras Torras, Francesc
Torras Villa, Francesc
Torras Villa, Paulí
Torrebadell, Feliu
Torrebadell Canal, Joan
Torrebadell, J.
Torrens Bordoy, Joan
Torrent Costa, Magí
Torrent Trias, Vicens
Torrents, Anna
Torrents, Francesc
Torrents Planas, Josep
Torrents Rovira, Pere
Torres, Anna
Torres Estapé, Domènec
Torroellas Oriach, Ramon
Torruella Cornellà, Antoni
Tort Boix, Josep
Tort Ferrés, Antoni
Tramunt Vila, Ferran
Triadú Torras, Francesc
Trias, Dolors
Trullàs Pons, Esteve
Tubau Canals, Hermenegil
Tugas Ribas, Lluís
Tugas,
Rosa
Tura
Tuneu,
Tura,
Turigas
Turigas.
Turu
Tuset,
Tuset
TurróCorbera,
Riera,
Bassó,
Josep
Jordà,
Miquel,
Pla,
Joan
Àngela
Pere
Felisa
Maria
Dolors
Andreu
Garriga,
Valentí
Jaume
Andreu
Valentí
Josep
Josep
Fidel
Antoni
Llucià

Tuset, Rosa
Ulldemolins, Miquel
Ulldemolins Baró, Joan
Ulldemolins, Jaume
Ulldemolins. Francesca
Umbert, Francesc
Uyà, Francesc
Uyà Montané, Joan
Uyà Sanjaume, Baldomer
Vacca Oliva, Nicolau
Valentí Fortuny. Joan
Vallbona Batista, Josep
Vallbona, Jaume
Vallcorba, Lluís
Valldeneu Camps, Joan
Vallhonesta, Francesca
Vallhonesta, Ignasi
Valls, Carme
Valls Cluet, Genis
Valls Guardia, Joan
Valls, Magí
Valls Mateo, Josep
Valls, Pompeu
Valls Puso, Jaume
Valls Riera, Josep
Vallverdú, Francesc
Vallverdú Robuste, Francesc
Vaquer Panadellas, Pere
Vézquez, Pere
Vendrell Cuspinera, Ramon
Vegué Matamoros, Pere
Ventura Ayguasenosa, Francesc
Ventura Baldric, Josep
Ventura Brull, Jaume
Ventura Brull, Esteve
Ventura Ciurans, Josep
Ventura, Elvira
Ventura, Francesc
Ventura, Joaquima
Ventura, Josefina
Ventura Martí, Amadeu
Ventura Mauri, Esteve

Ventura Padrós, Antoni
V dal Vinyeta, Ramon
Ventura Pascual, Miquel
V a, Antoni
Ventura Quintana, Francesc
V la Blanxart, Josep
Ventura, Rosa
V la Borges, Joaquim
Ventura Roselló, Jaume
V la Bou, Carme
Ventura Roselló, Joan
V la Bou, Josep
Ventura, Sadurní
v la, Canut
Ventura Tapias, Joaquim
v a Cladellas, Josefina
Ventura Torrents, Baldomer
V a, Enric
Ventura Torrens, Joan
v la Ginesta, Montserrat
Ventura Torrents, Pau
V la Guardia, Francesca
Ventura Ventura, Francesc
v la Guardia, Josep
Ventura Vilaseca, Ramon
v ia Jané, Jaume
Verdaguer, Carme
V la Jané, Josep
Verdaguer Sayahoü, Pau
v a Jaques, Josep
Verdosa, Joaquima
v la, Jaume
Verdú Terradas, Anicet
v la Manovens, Francesc
Vergés, Antònia
v a Marata, Jaume
Vergés, Mercè
v ia, Maria
Vergés, Vicens
v la Martorell, Jaume
Vergili Ferrer, Venceslau
v a Martorell, Josep
Vernet Espargaró, Genis
v a Meri, Vicens
Viadé Bachs, J.
v à, Miquel
Viadé, Josep
V a, Montserrat
Viadé Monteis, Isidre
v a Pujadas, Jaume
Viadé, Pere
V a Pujol, Antoni
Viadé Ribas, Joan
v la, Rafael
Víaplana Garriga, Ramon
v a Reverter, Feliu
Viaplana Griera, Vicens
v a Reverter, Enriqueta
Víaplana Iglesias. Miquel
v la Reverter, Josep
Viapiana, Josep
V la Ribalta, Antoni
Viaplana, Mercè
v la Sallés, Jaume
Vicente Bosch, Francesc
V a Serra, Joaquim
Vicente, Marcel·lí
V la Torroella. Josep
Vidal Cuquet, Vicens
V aburgués, Antoni
Vidal,
V adecans.
La
llistaDolors
de socis s'ha confeccionat
a partirBonaventura
dels estats de
lageliu
Vidal
i
Umbert,
Joan
V
comptes que publicava l'entitat, premsa, Pasqual,
cartells Miquel
i redactors
Magrins,
Domènec
Vidal,
Isidre Inquietud, editada Vperaldach
de
la Revista
un grup
le socis
de La
alta
Casals,
Joan
Vidal,
Salvador
V
Unió Liberal.
àró Carbonell,
Vidal Vidal,dels
Baptista
L'ordenació
llistats ha estat Vpossible
gràcies Francesc
a la col·labolarrodona,
Miquel
Vidal
Vidal,
Antoni
V
ració de Codic-9 - Microelectrònica i Control, S.A.
Vidal Vidal, Remei
V larrodona Busqué, Miquel
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Vilatersana Perích, Josep
Vilaseca, Ramon
Villa, Artur
V.llà Ballús, Andreu
Villa Bellavista, Francesc
Villa Capella, Pere
Villa Capella, Antoni
Vilià. Ernest
Villa, Eulàlia
Villa, Rosa
Villa Torroella, Josep
Vinyals Caballé, Joan
Vinyals, Carme
Vinyals Jo, Jaume
Vinyals, Joan
Vinyals Pelegrí, Francesc
Vinyamata, Agustí
Vinyas Roca, Miquel
Vinyolas Corominas, Isidre
Vinyolas Mollfulleda, Josep
Virgili Farré, Venceslau
Viurà Espinosa, Alfred
Viure, Alfred
Vives Planell, Jaume
Vivet Castany, Josep
Vivet Castany, Joan
Vivet Mas, Ramon
Vivet, Pere
Vivet, Rosa
Vizcaya Tert, Miquel
Xicota, Ramon
Xifré, Maria
Xiol Bosch, Josep
Xiol Moncau, Jaume
Xirau Colomer, Josep
Xofrà, Esteve
Xirau, Rafael
Xuclà, Jaume
Xufré, Amàlia

M e m b r e s

d e

l e s

J u n t e s

d e

ANY 1887
Brossa, Àngel
Vallcorba, Lluis
Be I isolà, Isidre
Carreras, Josep
Villa Antoni
Clot, Miquel
Cuquet, Salvador
ANY 1913
Cubells, Josep
Pedrals, Ricard
Abril, Julià
Font Codina, Manuel
Torras, Josep
Algueró, Climent
Llonch, Pere
Torruella, Antoni
Bach, Jaume
Montana, Antoni
ANY 1899
March Joan
Perramon, Joan
Cubells, Josep
Montana Riera, Joan
Salarich, Josep
ANY 1900
Sirvent, Narcís
Tuset, Pere
Montana, Francesc
Torras Villa, Francesc
Uyà, Francesc
ANY 1901
Turigas Garriga, Antoni
Ventura, Josep
Gou, Joan
Vallcorba, Lluís
Vila, Antoni
Huguet, Josep
Villa Capella, Antoni
Vilaburgués, Antoni
Montaner, Josep
ANY 1914
ANY 1888
ANY 1902
Algueró, Climent
Bellsolà, Isidre
Estrany, Antoni
Bach, Jaume
Clot Vendrell, Tomàs
ANY 1903
Camillo Mustarós, Esteve
ANY 1889
Carreras Nualart, Josep
Montana, Joan
Clot, Miquel,
Estrany, Antoni
Pagès, Manuel
Cubells, Josep
Masana, Quirze
Plana, Sagimon
Uyà, Francesc
ANY 1904
Torras Villa, Francesc
Vendrell, Ramon
Gou, Joan
Turigas, Antoni
ANY 1890
Planas, Sagí mon
Umbert, Francesc
Cubells, Josep
Vallcorba, Lluis
ANY 1905
Cubells, Josep
Villa, Antoni
Gou, Joan
Renom, Joan
ANY 1915
ANY 1908
ANY 1891
Boix, Josep
Rosquellas, Pere
Cubells, Josep
Camillo, Esteve
Estapé Tapies, Delmiro
ANY 1907
March, Joan
ANY 1692
Estrany, Antoni
Mauri, Joan
Bellavista, Bonaventura
Vila, Feliu
Montaner, Joaquim
Bruach, Pau
Montana, Joan
ANY 1908
Carreras, Josep
Oriol, Josep
Viadé, Pere
Cubells, Josep
Pagès, Manuel
ANY 1909
Cucurella, Ferran
Planas, Sagimon
Cata. Josep
Estapé, Francesc
Roquet, Marcellí
Güelis, Francesc
Huguet, Josep
Torras Villa, Francsec
Planas, Miquel
Mora Fluvianch, Josep
Turigas
Garriga, Antoni
Raich, Camil
Ribas, Josep
Umbert,
Francesc
Roquet, Marcel·lí
Roger, Pau
Vallcorba, Lluis
Tapias, Napoleó
ANY 1893
ANY 1916
Xuclà. Jaume
Bellsolà, Isidre
Boix, Josep
ANY 1910
ANY 1894
Montaner, Joaquim
Camillo, Esteve
Albareda, Pere
Oriol,
Josep
Cata, Josep
Argues Josep
Pagès, Manuel
Estapé, Francesc
Bellavista, Bonaventura
Roquet, Marcel·lí
Raich, Camil
Ginesta, Pere
Torras Villa, Francesc
Roquet, Marcel·lí
Gual, Ramon
Turigas Garriga, Antoni
Torras Villa, Francesc
Milà, Josep
Umbert, Francesc
Vallhonesta, Ignasi
Viadé, Pere
Vallcorba,
Lluis
Xiol Bosch, Josep
Vinals, Jaume
ANY 1917
Xuclà, Jaume
ANY 1895
Boix, Josep
ANY 1911
Viadé, Pere
Jonch, Josep
Camillo. Esteve
ANY 1896
Marquès, Jaume
Estaper, Francesc
Gou, Joan
Montaner, Joaquim
Llach, Jacint
Xirau, Rafael
Montana Riera, Joan
Roquet, Marcel·lí
ANY 1897
Murtra, Albert
Torras Villa, Francesc
Bach, Jaume
Oriol, Josep
Vallhonesta, Ignasi
Bellavista, Bonaventura
Pagès, Manuel
Xiol Bosch, Josep
Bellavista, Josep
Roquet, Marcel·lí
ANY 1912
Bellsolà, Isidre
Vallcorba,
Lluís
Abril, Julià
Brossa, Àngel
Villa, Antoni
Algueró, Climent
Corominas, Pere
ANY 1918
Llach, Jacint
Cuquet, Josep
Casellas, Joan
March, Joan
Estapé, Francesc
Jonch, Josep
Montana Riera Joan
Garreta, Josep
Jubany,
Josep
Roquet, Marcel·lí
Ginesta, Salvador
March,
Joan
Sirvent, Narcís
Gou, Joan
Mauri, Joan
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Ventura
Viadé,
ANY
Huguet,
Milà,
Pedrals,
Bellsolà,
1898
Josep
Pere
Josep
Vilaseca,
Ricard
Isidre Ramon
Torras Villa,
Turigas
Garriga,
Francesc
Antoni
ANY
Vallcorba,
Viaplana,
Pagès,
Casellas,
Jonch,
Poblet,
Murtra,
Villa,
1919
Antoni
Josep
Manuel
Andreu
Albert
Vicens
Joan
Lluís

G o v e r n
March, Joan
Mauri Joan
Montana Riera, Joan
Poblet, Andreu
Viaplana, Vicens
Villa, Antoni
ANY 1920
Caselias, Joan
Estapé, Josep
Genevant, Isidre
Mauri, Ramon
Montana Riera, Joan
Oliva, Manuel
Poblet, Andreu
Viaplana, Vicens
Villa, Antoni
ANY 1921
Estapé, Josep
Gaig, Francesc
Genevat, Isidre
Jonch, Josep
Mauri, Ramon
Montana Riera, Joan
Oliva, Manuel
Puig, Pau
Villa, Antoni
ANY 1922
Boet, Claudi de
Espinal, Joan
Gaig, Francesc
Jonch, Josep
Jubany, Josep
Montana Riera, Joan
Puig. Pau
Torras Villa, Francesc
Vallcorba. Lluís
Villa, Antoni
ANY 1923
Boet, Claudi de
Casellas, Joan
Espinal, Joan
Gaig, Francesc
Munné, Evarist
Torras, Francesc
Vallcorba, Lluís
Ventura, Francesc
Viilà, Antoni
ANY 1924
Buixadera, Agustí
Casellas, Joan
Espinal, Joan
Estrada, Jaume
Gaig, Francesc
Gili, Josep
Munné, Evarist
Ventura, Francesc
Villa, Antoni
ANY 1925
Abril, Julià
Buixadera, Agustí
Cuquet, Salvador
Dalmau, Joan
Espinal, Joan
Estrada, Jaume
Gili, Josep
Soler Pallarols, Francesc
Villa, Antoni
ANY 1926
Abril. Julià
Jané,
Brustenga,
Cuquet,
Dalmau,
Estrada,
Soler,
Montaner,
Boix, Vicens
Roig,
Antoni
Miquel
Francesc
Salvador
Joan
Jaume
Joaquim
Francesc

Terrades, Josep
Torras, Francesc
Turigas, Antoni
Villa Capella, Antoni
ANY 1927
Boix, Vicens
Brustenga, Francesc
Estrada Vallcorba, Jaume
Jané, Antoni
Jané Busom, Antoni
Marquès Echevarria, Francesc
Montaner, Joaquim
Roig, Miquel
Torras Vilià, Francesc
Turigas, Antoni
Villa, Antoni
ANY 1928
Boix Vert, Vicens
Brugués March, Joan
Brustenga Romeu, Francesc
Dedéu Gatuellas, Ramon
Estrada, Jaume
Jané, Antoni
Jordana, Màrius
Marquès, Francesc
Montaner Vila, Joaquim
Roig Pergimon, Miquel
Salamana Vidal, Pius
Torras Villa, Francesc
Turigas Garriga, Antoni
Villa Capella, Antoni
ANY 1929
Badia Duran, Manuel
Boix Vert, Vicens
Bonet Hueta, Pau
Brugués March, Joan
Brustenga Romeu, Francesc
Estrada Bellavista, Jaume
Jané Busom, Antoni
Montaner Vila, Joaquim
Roig Porgimon, Miquel
Salamana Vidal, Pius

Castellet Massagué, Joan
Mas, Valeri
Torras Villa, Francesc
Pous, Josep
Turigas Garriga, Antoni
Ribell. Jaume
Villa Capella, Antoni
Riera, Jacint
ANY 1930
Ruensa. Josep
Torras Villa, Francesc
Sabates, Gabriel
Badia, Manuel
Sala Romaguera, Joan
Brustenga, Francesc
Soler, Alexandre
Gendra, Joan
Torrents, Magí
Olivé. Ramon
Valls, Josep
Pou Casals, Josep
ANY 1933
Pou, Salvador
Aubanell, Martí
Turigas, Antoni
Castanier, Miquel
Mas, Valeri
Dalmau Margenat, Joan
Iglesias Viader, Pere
Font Serra, Joan
Gual, Modest
Lledós Saura, Àngel
Montaner Massana, Genis
Masó, Màrius
Pous Casals, Josep
Miralles, Agustí
Riera, Jacint
Ribas Ceres, Antoni
Sala Romaguera, Joan
Ribell, Jaume
Valls Riera, Josep
Ruensa. Josep
Ventura Arenas, Antoni
Terricabras Solearnau, Lluís
Ventura Pascual, Miquel
Torrent, Magí
ANY 1931
Tubau Canals, Ermenegild
Gual, Modest
Vila, Josep
Iglesias, Pere
ANY 1934
Mas, Valeri
Arenas Comas, Pere
Montaner, Genis
Castellet Masaguer, Joan
Pous, Josep
Dalmau Margenat, Joan
Riera, Jacint
Ferrés Atsuara, Josep
Sabates, Gabriel
Font Serra, Joan
Sala Romaguera, Joan
Gaig Porta, Antoni
Serres, Esteve
Lledós Saura, Àngel
Soler, Alexandre
Miralles Fàbregas, Agustí
Valls, Josep
Pey Castellà, Joan
Ventura, Antoni
Sanarols Arades Jaume
La llista Miquel
dels membres de la Junta
s'ha confeccionat
dels
estats
Vt.ntura,
Terricabras
Solearnau,
Lluís
de
comptes,
de
les
comunicacions
al
Govern
Civil,
de
ia
premsa
ANY 1932
Tubau Canals, Ermenegild
i dels pasquins.
Aubanell,
Martí Els noms de negre
ANY foren
1935 els Presidents.
Avensa, Josep
Anglès Valls, Marc
Boet, Domènec
Arenas Comas, Pere
Castanier, Miquel
Estapé Roura, Josep

M e m b r e s
Abelló, Francesc
Albareda
Aller, Josefa
Amador, Alfons
Anfruns, Jaume
Arumí
Baliu, Antoni
Ballés
Barbany, Amadeu
Baró, Jaume
Bassas Palaus, Francesc
Bernat
Blasi
Bidosa, Filoment
Boet, Domènec
Borralleras, Aurèlia
Bosch, Emili
Brossa, Jaume
Brossa, Joan
Brustenga, Jaume
Busquets, Josep
Canal
Canellas
Canut, Santiago
Capella, Frederic
Carrera
Casademunt, Josep

d e

l ' E s b a r t

Cola, Manuel
Cot, Lluís
Cuch, Joan
Cumella, Antoni
Dalmau, Josep
Davi Güell, Domènec
Diumaró, Miquel
Escobar, Josep
Escobar, Teresa
Estapé, Antoni
Estrada, Joan
Estrada. Manuel
Farrés, Josep
Fernàndez, Climent
Ferres, Josep
Font, Mercè
Fontcuberta
Fuster, Josep
Fuster, Sabes
Garell, Ramon
Garrell, Amador
Gelabert, Mercè
Genovart, Adolf
Godina. Nicolau
Gubern, Enric
Güell
Guinart, Antoni

Ferrés Atsuara, Josep
Fuster Montpart, Andreu
Gaig Porta Antoni
Gironella Poch, Alfred
Gual Pou, Modest
Inglés Valls, Marc
Montané Massana, Genis
Montana Estrada, Jaume
Pedragosa Falgà, Bertomeu
Pey Castellà, Joan
Riera Torelló, Josep
Sabates Homs, Gabriel
Sanarols Arades, Jaume
Soldevila Castellà. Andreu
Valls Riera, Josep
Vilalta Casals, Joan
ANY 1936
Estapé, Josep
Gironella, Alfred
Gual, Modest
Montaner, Genis
Riera, Josep
Sabates, Gabriel
Soldevila, Andreu
Valls, Josep
Vilalta, Joan
ANY 1937
Dalmau, Joan
Llopart, Josep
Montaner, Joaquim
Riera, Jacint
Soler, Alexandre
Torrent, Magí
Tubau, Ermenegild
Valls, Magí
ANY 1938
Riera, Jacint
Soler, Alexandre
Torrent, Magí
ANY 1939
Taberner López, Vicens

A r t í s t i c

Iglesias, María
Jané, Antoni
Jubany, Esteve
Llobet, Martí
Malàs, Josep
Masó, Màrius
Mestres, Annita
Molins, Conxita
Molins, Pere
Mora, Jaume
Munné, Evarist
Nogué, Joana
Oriol, Esteve
Planas, Josep
Pou, Joan
Prat, Sibina
Puig
Pujol
Relats
Renom
Riberaigua, Jacint
Riera, Frederic
Rissec, Enric
Rius, Joan
Rodoreda
Rosquellas
Rovira, Fèlix

Rovira, Rosalia
Salamero, Ferran
Saló, Agustí
Serra, Francesc
Sirvent
Soldevila, Andreu
Taberner, Vicens
Tapias, Maria
Terrades, Josep
Terrades, Pere
Terricabras, Segimon
Tinto, Genevat
Tinto, Josep
Tinto Moragas, Josep
Turigas, Llúcia
Turigas, Tomàs
Ulldemolins
Uyà
Valls, Patrici
Ventura
Vernet, Jaume
Vernet, Joan
Vidal, Antoni
Vidal Jumbret, Joan
Vila, Dolors
Vinofes, Pepeta
Xiol

La llista de membres de l'Esbart Artístic s'ha confeccionat de
la premsa i cartells de teatre.
60
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1913/14
Pere Vegué i Josep Robert (dibuix)
1930
1915
Pere Vegué, Francesc Rovira i Martí Llobet (música)
1931
1916/17
Gabriel Font de la Glòria i Martí Llobet
1918
Gabriel Font de la Glòria i Aureli Font (música)
1932
1919/20 Joan Vegué i Aureli Font
1921/22/23 Humbert Debat i Aureli Font
1924/25
Joan Aguilà i Aureli Font
1933
1926
Joan Montafia I Aureli Font
1927
Joan Montana, Jaume Viver (dibuix), Manuel Fabre- 1934
gat (gimnàstica) i Aureli Font
1928/29 Joan Montana, Jaume Viver, Manuel Fabregat, Maria 1935
Tuset i Aureli Font
1936

A l u m n e s

d e

L l i u r e

Joan Montana, Antoni Cortès, Manuel Fabregat, Josep Pinel (esperanto), Maria Tuset i Aureli Font
Joan Montana, Ramon Mestre. Manuel Fabregat, Josep Pinel, Engràcia Barriga i Aureli Font
Joan Montana, Ramon Mesrte, Manuel Fabregat,
Jaume Viver, Engràcia Barriga, Júlia Lledós (taquigrafia) i Aureli Font
Joan Montana, Ramon Mestro, Jaume Viver, Margarida Casado/Rosa Torrents i Aureli Font
Joan Montana, Ramon Mestre, Jaume Viver, Rosa
Torrents i Aureli Font.
Joan Montana, Ramon Mestre, Dolors Alsina i Aureli
Font
Joan Montana, Ramon Mestre, Manuel Fabregat,
Dolors Alsina i Aureli Font.

l ' E s c o l a

L l i u r e

Alabat, Amadeu
Crous, Albert
Jubany Garreta, Josep
Alamà, Rosa
Cullell, Francesc
Jubany, Joan
Aiemany, Ramon
Cunill
Lassus, Marian
Anfruns Jané, Jaume
Cuquet Servós, Josep M."
Lleonart, Marti
Arenas Valls, Jaume
Dalmau, Beatriu
Llobet Carandell, Francesc
Arenas Valls, Maria
Dalmau, Joan
Llorens Artiola, J.
Arenas Valls, Manuel
Dalmau Masó, Josep
Barceló, Llúcia
Aymerich Badia, Joan
Debat, Feliu
Margall Boqueras, Francesc
Aymerich Badia. Antoni
Domènech, Jaume
Marin, Pere
Barangé, Josep
Domfnguez, Gregori
Martí, Josep
Barnils Vicente, Josep
Escobar, Josep
Martras, Fèlix
Basa, Àngel
Escobar, Manuel
Mas, Fèlix
Basa, Alexandre
Estapé, Antoni
Mas, Lluís
Bellavista, Joan
Estapé, Jaume
Masat, Albert
Bellet, Oscar
Estrada, Antoni
Masjoan Bellonch, Manuel
Bellonch
Estrada G„ Josep
Masjuan Monras, Sebastià
Benezet, Alfred
Estrada Grifols, Josep
Massuet, Joaquim
Benezet, Miquel
Estrada, Miquel
Massuet, Josep
Blanch, Francesc
Farrés, Encarnació
Mauri, Francesc
Blanch, Josep
Farrés, Maria
Mauri Molins, Josep
Boet
Fernàndez, Dolors
Melenchon, Andreu
Bonany, Joan
Fernàndez, Miquel
Molins, Anna
Bonet, Emili
Ferrer, Pere
Molins, P.
Bosch, Josep
Ferrer Sureda, Joan
Montaner, Joaquim
Brau, Esteve
Font, Antònia
Montana, Oriol
Brull, Ramon
Font, Teresa
Mora, Joan
Brustenga, Jaume
Garolera, Trinitat
Moret, Josep
Cabrer, Josep
Garrell, Enric
Munoz, Joan
Callejon, Lluís
Garrell, Esteve
Nogués, Jesús
Campo, Francesca del
Garrell Soto, M.* Rosa
Novell, Francesc
Campo, Maurici del
Garrell Soto, Josep
Oliveras Coma, Josep
Campodarbe, Maria
Garrell Soto, Joan
Ona, Gregori
Camprubí, Cebrià
Garrell Soto, Amador
Pagès, Rodolf
Camps, Jaume
Gelabert, Maria
Pascual, Pere
Canal, Josep
Gelabert Palau, Joan
Pedragosa, Concepció
Capella
Gendra, Josep
Pedragosa, Teresa
Capeta, Esteve
Glanadell, Joan
Penalva, Antoni
Casabó, Agustí
Gómez, Domènec
Penalva Peral, Andreu
Casabó, Enric
Gómez, Lluís
Pi Cases, Ramon
Casademunt, Enric
Gorig
Pinel, Ramon
Casals, Isidre
Gratacòs, Josep
Piqué, Francesc
Casals, Jaume
Grau, Francesi
Plana, Joaquim
Castanyer, Maria
Guàrdia, Pere
Planas, Domènec
Castelló, Albert
Guilera,
Francesc de l'escola s'haPlanas,
Ramon
La
llista d'alumnes
realitzat
a partir de la premCerezo, Albert
Guri,
Esteve
Pou
Cervera,
Joan
sa i de l'àlbum d'homenatge al mestre Joan Montana.
Cerezo, Emili
Guri, Josep
Pou, Paquita
Clavera, Antoni
Gutiérrez, Ferran
Pou Verdaguer, Joan
Clavera,J. Esteve
Ona, Hilari
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Collell Enric
Colomina
Comas,
Cortès,
Costa,
Pallach,
Joan
Josep
Lluís Francesc
Jané, Lleonart,
Jofra,
Jofra
Jordana,
Jubany,
Antoni
Enric
Esteve
Dolors
MàriusEnric
Pujadas,
Puntí,
Riera,
Ribas
Riera
Ramiro,
Santacreu,
Josefina
Bonet,
Antònia
Jaume
Santiago
Antoni
Frederic

Rión, Joan
Rión, Lluis
Sabates, Gabriel
Sabé, Antoni
Sabé, Jaume
Saborit, Josep
Saborit, Matilde
Sala Casals, Joan
Samon, Privat, Esteve
Sanyer, Jacint
Sanyer, Jaume
Sanyer, Marià
Sanz, Joaquim
Sanz, Rosa
Sastre, Salvador
Sayol, Jaume
Serres Sabates, Joana
Sitges, Antoni
Solé, Catalina
Solé, Francesc
Solé, Joaquim
Subirana, Joan
Tósies, Josep
Terricabras, Jacint
Terricabras, Segimón
Terricabras, Maria
Torrents, Esteve
Torres Garrell, Joan Martí
Torres, Joan
Torres, Lluís
Turigas, Tomàs
Turigas, Valentí
Umbert, Jaume
Valls, Francesc
Valls, Joaquim
Vallverdú, María
Velazco Martorell. Lluís
Velilla, Esteve
Ventura, Antoni
Ventura, Joan
Ventura, Josep
Ventura Llonch, Esteve
Ventura Vila, Josep
Viaplana, Vicens
Vicente, Pere
Vidal, Rosa
Vila Ferrer, Ramon
Vila, Ramon
Vilalta, Josep
VIvé,
Vilalta,
Xena
Xirau,
Viver,Vicens
Roca,
Josep
Rafael
JoanJoan
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Les fotografies dels Presidents de la Societat fins el 1930 van
ser publicades a la Revista «Inquietud» n.° 10 del 29 de Novem
bre del 1930.
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