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El salvamént de la Seu.
Parlem ara de la Seù. En
Lluis Rubiralta, en les seyes
memôries explica àmp!iament
com es va efectuar el salya
ment. Compartiu e! seu. punt
de vista?
Nô. A bans de res he de dir
que aquest tema és moit
llarg ijoja ho he explicat en
uns manuscrits que ocupen
més de. 100 pàgines. Aixè vôl
dir que ara hauré de resumir
moltissim. D’entrada, he de
reconèixer que Rubiralta no
solament va saivar moites
obres d’art siné que també va
saivar homes d’esgiésia. Aixè
és evident, perè cal que se sà
piga que 10, com apresident
que era de! Comitè Revoluci
onar4 li vaigflrmar dotzenes
idotzenes de documents per
què eldeixessin entrarailà on
voigués,perquè pogués salvar
tota classe d’objectes dart.
Es daquesta manera que es
an poder saivur moltissimes
Joies d’arz de Manresa j
coniarcu.
Respecte al salvameni de la
Seu, he de dir que e! dia que
—
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“Vaig salvar
les monges de
la Clinica, tot
fent—lesvestir
d infermeres

Rafaei Corvinos I’any 1981
va tenir une actuecié decisiva. Recordo que Sanz va trobar la clan, o laforma de tencar le porte de la Cove, ieixé
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la van assaltar, fo tornava de
l’estacié amb cl cotxe j vam
parera la Beixeda de la Sen.
Liavors vaig veure que e la
périe de la Sen hi havie en
Rubiralta. Aquesi, en yenre’m, cm cridà desesperedement. M’hi vaig acostar i cm
va dit que els incendiaris estaven cremant la Seu j cm
demenà ajuda. Je veig entrer
a dins i vaig quedàresgerrifat
de l’espectecle dantesc i horrotés que s’hipôdia veure: la
gent robava, destruïa .els
bancs, arrancave les imatges,
les trencava en mil trossos..
Aleshores cm veig adreçar als
incenderis com e mémbre de!
comitè —l!evors encara no
era presidens—. j els vaig
demanar que aturessin les
destrosses, perè no només no
cm van fer cas siné que cm
van insulter i em van dit que
marxés d’allà si no voue que
cm toqués e! rebre. Vaig haver d’enfilar-me e une cûdira
i, crident mb lotes les meves
forces, els vaig haver de dir
que paressin, que e la Sen hi
havie tins fresors que e! comitè voua salver per ta! de yendre’ls e-Frençe i aixé obtenir
armes imunicionspera kguer’
ra. Les discussions ejen violentéssimes j interminables.
En Rubiralte esiava e prop
meu perè sense dir tes ni-fer
res perquè si l’arriben e conèixer, cern a home de dretes
________________________ qué crû, nos pas qu li hi,u
rie passât. Peûseù que le ma-

vapoderevjtar que les turbes
hi entress in ifessin disba rats.
En Sanz es va ocupar mou
d’aquests assumptes.
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bentar-vos-en?
Bé, és molt llarg d’expli
car, perô, resumint, uspucdir
que AgustéEspinait,
Maria
Morellé, Vicenç Vilarasau j
fo vam anar e Tarragonà a
explicar davant d’aquell tri
bunal que e! Sr. .Jorba era un
simbot per a tot Manrésa i
vàm parlar dels seus sentiments humanitaris. Aix,,, des
prés de moites discussions,
vam aconseguir salvar-li la
vida. Es va haver de pagar
une importànt suma de diners
perè ens e! vam poder endur
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Là Ciiâ Jorb

Vos vâreù entrar à Càn Jor- de l’art per comprar i vendre.
ba a finals dcl 1923. Quina era Respecte de! senyor Joan, he
la vostra feina?
de dit que era un gran patrieJo vaig començar a la sec- ta, un mantesa cent per cent.
cié de sastreria. Trebàilava a Quan es van emporter e! batant per cent de comissié per tallé de Manresa, en Jorba es
venda j m ‘encarregava d’anar
va poser aifront d’una comisa totes les cases importants de sié i va anar e Madrid i aconManresa: Gras, Quirze, Ba- segui que tomés aitra vegada
dia, E! Siglé j d’a!tres, a bus
a Manresa.
car mostrespersaber la situaQuè ens podeu dir de la
ciô en què-es trobava et co- col.lectivitzacié de la Casa
merç manresà. Aicûp de moit
Jorba?
poc temps fa hi havia a Càn ‘
Doncs qué es va decidir
Jorba les mateixes robes dels en una reuniô entre els depenprincipals comerços de Man
dents més capacitats i è! Contest,,. Hi va haver una compe- se!ld’Admjnjstracjé de la Ce
tència enorme perô él Jorba sa Jorba. La coL lectivitzacié
ho va vendre toi perquè va te- es va haver de fer unà mica,
beniar elspreus: els aitres es ràpidament perquè hi Jzavia’
van e,lfonsar.
un empleat de la CNT que vo
Com era la relaciô que hi lia fer-ho e la seva manera.
havia entre cl Sr: Jorba i els tre- Nosaltres ens vam poser d’a
balladors de la casa?
cord amb e! Sr. Joan, que va
Perquè fis en feu una idea acceptar voluntàriament la
us diré que hi va haver durant
coL lectivitzaciô precisament
un témps une important vaga per evitat que la NT-FAI
general en e! tèxti4 ilapatroens assaltés la casa. Un de!
na! va acorniadar un grapat
Conseil d’Administrtzcjô va
de treballadors. La Casa Jor- proposar que, fa que Joan
ba va acomiadar uns quinze Jorba havie deixat el negoc4
treballadors, perè e mi cl Sr. almenys propésés qui havia
Joan em vé confier la tascade
de set e! presidenL Vam
portar-los la setmanada com éstar-hi tots d’acord j e! Sr.
si treballessin. Ho vôig fer Jean em va trier a mL Perèjo
durânt dos mesos fins que va hi vaig estat mou poc perquè
poder
coL iocar e -tot
tenia la presidència de! Ço
aqueils dreballadors.
mitè Revoliicionari j en une
Quina era là importància nova reunié vaig nomenar
dela Casa Jorba i quina opiniô Agusté Espinait côm e defini
personal us mereix e! Sr. tiu president de! ConselL
Joan Jorba?
Durant la guerra àivil aiCrec que la Casa Jorba guns membres deiComitè e
én aqueli temps l’zinicô casa volucionari de Tarragona van
de Catalunyai Espanya que venir a Manresa j es van endur
tenié un éaire intérnàcionaI
el Sr. Joan Jorba amb la intencosaque honeravamo(gifantiô de jutjar-lo i afuseilar-jo,
resa. Can Jorba cm l’èscàla com vau reaccioflar en assa—
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joria d’aquc!!a gent eren
anarquistes de les conques
mineres de Sellent j de Séria
que no sabien ni une parau!a
de cate!ù, siné que eren ene
mics dé Catalunye1 i fruïen
fent equelies actuecions sel
vatges.
Finelment, veig poder con
vèncer e!s incendieris que tra
guessin al carrer tots els
bancs que havien destrosset j
els cremes,dn; eixi feréem
une cremada simbôlice de la
Seu. Per sort, s’hi van avenir
i, quen van-haver sortit, vaig
âgafar la clan, vaig ta,,cer j
me la veig quedarperquè nin
gé més no pogués entrer e le
Sen a fer-hi destrosses. Al
vespre vam celebrer une reu
nié conjunta e! comit j !‘A
juntament i vam decidir anar
e le Seu e la nit per sa!var e!s
tresors. L’endemà hi tornii
rein. Va serl aqueli dia que
vam treure e! cèlebre frontal
florenté, la foie més preuade
de la-Sen, i la vam porter ale
ceixa forte de i’Ajuntament
perqué no li passés tes. Postenorment, s’hi anaren portant
alites objectes d’ert.
Val! afegirtambé que cimeteix Rubiralta, després de la
guerre, -cm va fer un aval que
diu: “Rqfeel Corvinos, amb
la finalitat d’evitar la des
truccié dde cetedral de Man
resa i, al mateix temps, poder
salvarnombroses obres d’art
d’extraordinari
valor, aixé
com les reléquies de Senta
Agnès, Sent Fruités j Sent
Maunici, patrons de la ciutat,
déner
va facilitais a tots els
que
voliem evitar la seva des
cap e casa. A partir de !lavors truccié i mercès e! sen gest
vaig ordener que dos miii- decidit, s’aconsegué poser les
cians, un de !aCNT i_un-altre esmentades reléquies en lloc
de l’UGT, fessin guàrdia al segur, aixé cern diverses imet
seu domicilL
ges j d’eltres objectes que
avui. tornen e pertànyer e!
Vu!! remarcer aqué que els culte dins la cetedral”.
que es van juger la vida pel
,Sr. Jorba van set els trebella
dors de le Casa.I també vu!!.
recordar que posteriorment
Concesionario
en Pere Jorba j Va!! va ace
miadar de la Case Jorba
Espineli, Morellé j Vilarasau
i els declarà e! pacte de-la
foin.Cra. de Vic, 62
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