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de setembre 1984

ultura;1]
Entrevista arrib Rafael Corvinos j Barraca;0]

(ve de la pàg. 19)

repressié deI6 &octubre, o en
conductes malèvoles de la pa
tronal o dels que considerà
vem perillosos per ser espies
de l’enemic o estar capacitats
per boicotejar lafeina antjfei
xista, de les autoritatsmanresa
nes. Aixè s’acceptava amb la
condicié que un cop detinguts
j havent prestaz dclaracié,
sels imposessin sancions eco
correlaciô dc forces que hi hanèmiques afavor de les perso
via dins cl Comitè?
nesperjudicades o com un im
La ÇNT- Oposicié solia
post de guerra; i elsfeixistes i
sabotejadors havien d’ésser aliar-se amb els homes de!
trasliadats a la presé de POUM. Ila CNTFMamb les
Joventuts Llibertàrjes; L’odi
Barcelona.
entre la CNT-Oposicié j la
Vôs éreu contrari al fet que CNT-FAI era grandiés j aixè
sexercis cap mena de violència djficultava que moites vega
a la ciutat?
des no s’arribés a acords per
unanimitat.
Nosaltres,
Sj, totalment contra ri. l’UGT-PSUC, vam énar àga
Tinc molts avals que proven fantforça
a mesura que la guer
que vaig salvar molta gent ra avançava
j juntament amb
d’una mort segura. A més a l’ERC representâvem
-una
més, em repugnava la violèn
tercera
opcié,
que
era
la
mo
cia. Patia moltissim cada ve
derada dins de! Comité.
gada que m’arribava la noti
cia d’un assassinat.
Durant cl penode en què
La pregunta ara és obliga
governava
cl Comitè Revoluci
da. Sobre qui recau, segons
vas, la responsabilitat d’aquells onari, a Manresa va començar
l’enderrocamcnt de moltes es
tristos fets?
glésies, algunes d’un valor ar
Per a mi és indubtable quitectônic fabulôs. Autènti
que spbre e! Cap d’Investiga
ques obres d’art van ser destruï
cié i Vigilància, que era de la des. Com podia cl Comitèjusti
F.A.I. Cada seccié era auté
ficar aquesta destrucciô?
noma. Je m’hi havia enfron
tat moites vegades; en aiguns
Un dels argu1nets
casos e! vaigpoder convèncer, potser e! més important— que
perè en d’altres actuava pel va donar e! Comitè ais man
sea compte i sense el coneixe
resans sobre aquest tema va
ment de! Comitè, j aleshores ser que hi havia moita gent en
no hi havia res afer. La força atur j que d’aquesta manera
de l’anarco-sjndjcaijsme a se’ls donariafeina. Jo, perso
Manresa, els primers mesos nalment, no crec que hi ha
de la revolucié, era immen guessin massa parats a Man
sa!
resa j en tot cas serien moit
pocs. Aixé era un subterfugi
Quina era exactament la per dir quelcom a la ciuta4

perè la causa reai anava diri
gida
contra tota manfestacié
de ckricalisme.
Totes les
organitzacions d’esquerra es
tàvern d’acord en aquest punt
j ho vàrem accepter sense cap
mena de discussié.
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Perô aixô no era ana forma
de desprestigiar la revoluciô?
Si.
I com ès que ningu no se
n’adonés j fcs tots els possibles
per
evitar-ho?
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-

—

—

—

•

—

—

—

--

—

No ho se. b tampoc no ho
vaig veurefins després. Reco
nec que vam demostrar tenir
une maia visié j a més e més
tenint en compte que e les
grans ciutats de Catalunya es
van tirar a terra només una o
dues esgiésies, per acontentar
eis més rabiosos, j prou.
—

•

Ai cap de 48 arlys, com va
loreu la qùestiô de l’ensorra
ment dc les esglésics?

En Corvinos, cl 19 de juliol de 1936

Penso que va ser una cosa
molt mal feta, poc pensada;
perè també cal adonar-se que
eren uns moments de crisi,
amb e! feixisme criminel al
carrer, cosa que havia provo
cat la indignacié de totes les
organitzpcions, especialment
de / ‘anarco..sindicalisme. S! bé
és ccii que vam acabar gaire
bé amb totes les esglésies, .fet

insèiit comparat amb d’altres
cjutats importants de Catalu
nya, també cal reconèixer que
Manresa és d’aquelles ciutats
catalanes que menys morts va
tenir, en relacié a la poblacié
civiL Més dei8O% de les victi
mes pertanyien a la pobla
cié eclesiàstica.
Com s’explica aquest fet?
Senziliamen6 que hi ha
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Durant els fets dcl 6 d’octubre, Corvinos va anar al davant
d’un grup força nomirôs dc manresans en direcciô cap a Sa
badell, ja que s’intentavn que aquesta ciutat fos cl punt de con
centraciô d’una mena de divisiô que hauria d’anar a ajudar cl
govern de la Gencralitat. L’intent va fracassar i Corvinos va
ser portat a la presé. En sortir-ne, va ingressar en cl Comitè
Pro-prcsos dcl 6 d’octubre.
Iniciada la guerra civil, va ser president dcl Conseil d’Adi
nistraciô de la Casa Jorba, pcrô per poc temps. També fou
elegit segon president dcl Comité Revolucionari de Milfcies
Antifeixistes. El mateix mes de juliol participà en la formaciô
dcl PSUC a Manresa A l’octubrede 1936, quan dcsaparegue
ren els comitès revolucionaris j es formaren els conseils mu
glcipals, ocupà la primera tinència d’alcaldia en representacié
dcl PSUC j dc la UGT.
El 1937 va marxar com a voluntari en una côlumna comu
nista. Després va estar a l’Acadèmia militar d’artilleria dcl go‘cm dc la RepibIica,d’on va sortir amb cl grau de tinent per
arribar a ser capità a finals de la guerra.
Dcsprés de la gucrra va podcr escapar-se de tres camps de con
centraciô i anà de Casteildeferro (poble muntanyenc de Gra
nada) fins a Saragossa —on vivia la seva mare— a peu. Ha
vent estat denunciat, fou detingut definitivament cl gener dci
1943. Després de ser torturat i maltractat a les comissaries de
policia va ingressar a la presô. En cl judici e! fiscal demanà
dues penes de mort. Gràcies aIs avals que recolliren. cl Dr.
Lluis Puig i altres persones j que testificaven que molts man
resans havien salvàt la vida durant la guerra gràcies a Corvi
nos, no fou cxecutat. Va sortir de la presô amb llibertat condi
cional cl 1950.
Posteriorment participà en la iluita clandestina contra cl fei
xisme j safihià auna cèl.lula de! PSUC de Barcelona. Recent
ment va deixar de militar al PSUC arran de la divisiô interna
d’aquest partit I safihià al P.C.C.
-
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Quins edificis religiosos es
vgren salvar i de quina ma
nera?
Efrmés importants van
ser Casa Caritat, la Cova de
Sant Ignasi, la Cljnica de
Sant Josep i la Seu. A la Cii
nica hi vaig actuar d’una ma
nera decisiva. Tinc un aval de
la Sùperiora on diu que no
sols vaig salvar la Clin ica si
né també les monges que hi
havia. I tot gràcies a haver
convertit la Clinica en un
Hospitai de Sang j les monges
en inftrmeres; l’unica cosa
que vèren haver de fer fou
canviar-se l’hàbit.

Fi personatge
Rafael Corvinos i Barraca va néixer a Castelruiz (Soria) cl
1907. Els seus pares eren mestres de l’Estat. EH va estudiar
fins a 4art. de batxillerat j, després de la mort del seu pare, va
marxar cap a Binfar (a l’Aragé) on féu d’aprenent en un gran
comerç de teixits. Als 16 anys, el seu oncle, mossèn E lias, que
era molt devot de la Cova de Sant Ignasi j amic de JoanJorba
Rias, el va introdui’ a la Casa Jorba de Manresa com a
dependent.
A Binèfar, Corvinos ja militava a la U.G.T. j a les Joventuts
Socialistes j quan arribà a Manresa participà en la fundacié de
la Unié Socialista de Catalunya j s’afilià tot seguit a
l’A.D.C.I. (Associaciô de Dependents dcl Comerç ila Indûs
tria de Manresa i comarca) Aleshores, en aquest sindicat fun
cionaven molt bé les seccions d’esports, cultura j diversions,
perà no s’hi duia a terme cap tasca sindical important.
A partir dcl 1934, un grup de joves entre els quais hi havia
Carriô, Corominas, Vilarasau i‘cl mateix Corvinos, van co
mençar a treballar per despiaçar de la direcciô de l’Associaciô
els elements més grans, per tal dintroduir en cl sindicat una
dinàmica de lluita que aconseguis, entre d’altres coses, més
beneficis econàmics per als seus afihiats. A finals dcl 1935,
després d’una violenta assemblea, Corvinos va sOrtir elegit
president de 1’Associaciô.
Lajovajunta va reivindicar de seguida él tancament detots
els comerços els diumenges. I, per tal d’assolir els seus propô
sits, una fit van trencâr aparadors d’alguncs botigues. A con
sequencia d’aquests fets, Corvinos fou detingut. La seva cau
sa va ser defensada pel conegut advocat laboralista harceloni,
Angel de Semblancat.
Una de les grans feccions de Corvinos eral’esqui i 1excursionisme icap ais anys 30, juntament amb Vilaka i d’altres,
fundà cl Club Montanyenc. D’altra banda, cl 1936 va ser no
menat vice-president I secretari d’afers exteriors de la Federa
ciô d’empleats i tècnics de Catalunya, que presidia e diputat
dc la Generalitat Ruiz-Ponseti.

via un odi molt arrelat entre
les capes populars —especiai
ment dins la CNT— contra
tot cl que feia referència ai
c!ericaljsme; peré en alguns
caos aquest odi se i’havien
ben guanyat per la seva actu
acié descaradament reaccio
nària j sempre favorable als
interessos de la patronaL

També he de dir que en une
ocasié vaig salvar també a
uns monjos de Montserrat
que em van venir, desespe
rats, a dernanar ajuda.
Sobre
Caritat
que en
regidor
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e! saivamein de Casa
i de la Cova cal dir
Ramon Sanz, que era
de l’Ajuntamen4 hi
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“Les masses re
volUcionàries
i
incendiàries eus
desbordaven”
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