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 Transcripció 

 

Entrevista a Pere Armengou i Torra (1905-1990), 
arquitecte municipal 

 
 

“De Barcelona a Manresa es passava un control a cada poble” 
 
 

- [PERE ARMENGOU]: –Jo vaig estar aquí a Barcelona, el 18 de 

juliol. No vaig poder anar a Manresa fins al cap d’uns 15 dies. 

–Ah! O sigui, tots aquests quinze dies vostè no va anar a 

Manresa? 

–Fins als 15 dies no vaig poder-hi anar. Jo tenia un cotxet petit, 

aquest cotxet petit me’l van requisar -que jo vivia aquí a la vora 

mateix-, me’l van requisar i el tenia aquí en un garatge. Tenia un 

cotxet petit que és amb el qual anava i venia cada dia de Manresa. I 

no vaig poder-hi anar fins al cap d’uns 15 dies, que jo vaig telefonar i 

em van dir: “Bueno, ja vindrem aquí”. Com que jo, llavors com 

arquitecte municipal era el jefe del Cos de Bombers i, llavors, van 

venir dos xicots de bombers aquí, vam agafar el meu cotxe i vam 

pintar “Cos de Bombers Manresa”, tot allò amb [inintel·ligible] 

d’Espanya a fora, perquè aquí de Barcelona a Manresa es passava un 

control a cada poble. Un control amb sacs terrers, entregirats, que 

t’obligaven a parar, i llavors fer uns passos laberíntics. Me’n recordo, 

vaja. Fins l’últim que era allà a Cal Carner, abans de Manresa, la 

colònia Carner, allà hi havia l’últim que me’n recordo com si fos ara. 

Però, ja anàvem amb dos xicots de bombers, a més a més, 

autoritzats pel Comitè de Manresa i tot això, que em venien a buscar 

a mi per anar a Manresa, sinó no tenia manera d’anar... no hi havia 

trens.... Jo sol no podia agafar el meu cotxe i anar-me’n, no hauria 

passat de Molins de Rei, vaja, o de Sant Feliu. I, és clar, van venir a 

buscar una autorització i quan vaig arribar a Manresa, ja s’havia 

iniciat tota aquesta part –diríem- de crema. 
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