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 Transcripció 

 

Entrevista a Francesc Perramon i Pla (1908-1992), 
secretari de l’Ateneu Popular i redactor d’”El Pla de Bages” a 

partir del setembre de 1936 
 

UN MANIFEST PER AL SALVAMENT DE LA SEU 
 

- [FRANCESC PERRAMON]: Jo amb l’assumpte de la Seu hi vaig 
intervenir d’una manera molt indirecta. Jo no vaig assistir a cap 
reunió sobre l’assumpte de la Seu. Ara bé, sí que hi vaig 
intervenir, precisament hi ha un manifest que està firmat per 
mi. El manifest aquell em sembla que el va fer el... com es 
deia, que va morir, que va escriure aquell llibre sobre... 

- L’Amat-Piniella? 
- L’Amat-Piniella, no sé si el va escriure ell. 
- Quin manifest era? 
- Manifest sobre el salvament de la Seu, que va sortir publicat a 

“El Dia” i ... 
- Ah, la carta del Marcet? 
- La carta del Marcet... 
- Es refereix a aquesta carta, vostè? 
- Suposo que és aquesta. Bueno, una carta, no, hi ha un 

manifest. 
- Un manifest?  
- Hi ha un manifest. 
- I qui el firma aquest manifest? 
- Un manifest que el firma molta gent, eh? El manifest que el 

firma molta gent. 
- És que l’1 d’octubre surt una carta de l’alcalde Marcet, en fi, 

mostrant-se en contra... 
- Si, bueno, ja va ser un [inintel·ligible].  
- Ja estava previst això? 
- Estava previst que seria l’alcalde i això... 
- Vostè ho sabia això, ja abans que se sabés? 
- Ho sabia, d’una manera no oficial, perquè no vaig intervenir 

oficialment enlloc. Va ser de contactes personals entre certs 
elements per veure què s’havia de fer de la Seu. Però jo 
oficialment no vaig intervenir en cap. Jo, per exemple, sé que 
allà, doncs, aquest manifest que -ja dic- hi ha d’haver la meva 
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firma perquè el vaig signar i es va publicar, no sé si va sortir als 
diaris o va sortir en fulls, eh? Jo tinc la mala sombra de que tot 
el meu arxiu que tenia, abans d’entrar els “nacionals”, a casa 
meva el van cremar tot. Hi tenia molta cosa i no em va quedar 
res. 
 

 

 

Any de l’entrevista: 1981 

Preguntes: Joaquim Aloy 

 

 


