
R
amon Ferri i Pla torna a ser, des de fa 
uns mesos, el president d’Unió De-
mocràtica a l’Anoia. Un territori on 
aquest partit ha quedat sota mínims 

després de que l’expresident del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Xavier Boquete, i altres regi-
dors que formaven part d’Unió fins l’any pas-
sat, marxessin a altres formacions polítiques.
Però comencem a parlar d’aquesta persona 
desde que va néixer. Parlant directament amb 
ell em comenta que “tota la meva família és ca-
talana, el meu pare era ferroviari, va ésser des-
tinat un parell d’anys a León, i allí vaig néixer 
jo. Coses de la vida!” 
Ferri va muntar les seves pròpies empreses fins 
que “la política hem va guanyar el cor”.
En el terreny polític la seva carrera comença 
al 1990 quan és elegit alcalde de la Torre de 
Claramunt i més endavant, president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, a més de presidir el 
partit a la comarca. Per ell, la política és “com 
una manera de donar-te als teus semblants i 
que els teus encerts i els teus errors reverteixin 
en facilitar i millorar la vida d’aquelles perso-
nes que tens al teu càrrec o que depenen de tu 
mateix”.
Quan li pregunto per la situació del partit a la 
comarca, afirma que Unió està en un impàs di-
fícil, però que està convençut que se’n sortiran, 
tal i com s’ha fet des de l’any 31. 
Parlant dels problemes del dia a dia de la co-
marca, no té cap dubte que el problema nu-
mero ú a l’Anoia és l’atur, però sense deixar de 
banda altres àmbits com l’educació i la sanitat.
Respecte el futur de la formació política a 
l’Anoia, Ferri creu que ara toca seguir treba-
llant: “treballar i treballar per tal de tornar a 
ser un partit important a la comarca”, això sí, 
sense renunciar als ideals fundacionals del par-
tit com és la democràcia cristiana, per tal que 
quant arribi el 2019 el partit pugui estar en dis-
posició d’oferir als ciutadans tot allò que sigui 
bo i necessari per un futur millor per tots.
Ramon Ferri ha tornat per portar de nou la di-
recció del partit; segons ell “per reconstruir-lo, 
per fer-lo necessari” engrescant gent nova que 
cregui en un projecte polític de centre catala-
nista, encara que creu que aquest projecte es 
pot ampliar amb altres formacions polítiques i 
gent de la societat civil que es sentin represen-
tats i identificats amb un catalanisme moderat, 
i en certa manera, transversal.   

A
vui celebrem la revetlla 
de Sant Joan i demà és 
festa a Catalunya, així 
que els catalans tindrem 

un llarg cap de setmana per anar re-
flexionant. Diumenge tenim elecci-
ons espanyoles, i els líders polítics 

esperen el miracle que els tregui de l’atzucac en el 
qual es troben, i es puguin posar d’acord per con-
figurar el nou govern espanyol. Però a hores d’ara 
ningú pot garantir que això acabi passant. Dissabte 
serà la jornada oficial de reflexió en la qual, segons la 
legislació vigent, la propaganda electoral no està per-
mesa, com tampoc ho està la publicació d’enquestes, 
una antigalla legal que en l’època d’internet resulta 
molt ridícula. Però ja se sap que en aquest país la 
realitat sempre va per davant de la legislació i, feta 
la llei, feta la trampa. Així, les enquestes oficialment 
estrangeres d’El Periòdic d’Andorra s’han convertit 
en tot un clàssic per esquivar prohibicions.
Bé, el fet és que diumenge els electors estem nova-
ment convocats a les urnes per elegir la composi-
ció del parlament espanyol, i aquests dies és opor-
tú plantejar-se com ens convé als catalans exercir la 
nostra responsabilitat. Cal suposar que molts vo-
tants ja saben quina llista electoral ficaran a l’urna, 
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Revetlla de reflexió
Ramon Ferri ha tornat

i també és de preveure que la majoria repetirà el vot 
de desembre. Però com que tot això són suposicions, 
també podria ser que diumenge es produís un canvi 
significatiu respecte a les anteriors eleccions, un can-
vi que potser podria ser conseqüència de fenòmens 
externs. En aquest sentit, a ningú se li escapa que el 
resultat del referèndum del Brexit que se celebra avui 
a la Gran Bretanya tindrà efectes directes en els re-
sultats electorals de diumenge.
Fetes aquestes consideracions, quina incidència po-
den tenir les eleccions espanyoles en el procés cap 
a la independència de Catalunya? Diria que cap, ja 
que, governi qui governi, tots els partits espanyols 
van d’acord a negar l’única solució que resoldria el 
problema català, solució que passaria perquè els ca-
talans votessin democràticament el seu futur en un 
referèndum vinculant en el qual només es preguntés 
sobre la independència, sí o no, i en què guanyaria 
l’opció que tragués un vot més del cinquanta per 
cent dels vots emesos. Però al marge de quina sigui 
la voluntat majoritària dels catalans —l’enquesta de 
La Vanguardia de diumenge tornava a parlar d’una 
clara majoria independentista—, els catalans no po-
den esperar cap col·laboració dels partits espanyols. 
Per tant, mirat amb ulls independentistes, resulta ir-
rellevant qui guanyi diumenge a Espanya.  

L
es noves generacions igno-
ren i fan judicis simplistes 
del passat. En els llibres de 
text sobre Franco i la Se-

gona República Espanyola només hi 
ha una lectura: Hi havia a Espanya 
un sistema democràtic i els militars 
s’hi van rebel·lar i el seu cap, Franco, 

va governar amb dictadura 40 anys, punt i apart. Sense 
justificar de cap manera la guerra civil i el règim poste-
rior, aquest període de la història d’Espanya, i també de 
Catalunya, és molt complex per explicar-lo amb aquesta 
simplicitat. No es diu, ni s’explica, que una part impor-
tant de les forces que van portar la Segona República el 
14 d’abril de 1931 van ser les mateixes que volien en-
sorrar el règim republicà per instaurar un sistema po-
lític anomenat la dictadura del proletariat, tant per part 
dels comunistes i altres partits marxistes com també de 
la branca del PSOE de Largo Caballero, anomenat el 
“Lenin espanyol”. Això es pot entendre perquè la Unió 
Soviètica era el mirall en què es miraven una part de 
les classes obreres europees com objectiu a assolir. Els 
anarquistes i altres forces radicals qualificaven a la repú-
blica de burgesa i el seu objectiu era instaurar un siste-
ma llibertari, eren una espècie de antisistema d’aquells 
temps. Per això els cinc anys de règim republicà, del 
1931 al 1936, no solament van ser una època convulsa, 
sinó que aquestes forces revolucionàries van esdevenir 
col·laboradores involuntàries de les forces més dretanes 
i feixistes, que tenien el mateix objectiu d’enderrocar la 
república, però per altres motius. 
Els fets del 1934, en plena república, van ser la punta de 
llança d’una situació inestable i amb tocs revoluciona-
ris. A Catalunya només es recorda aquesta data per la 
proclamació de l’Estat Català dins la República Federal 
Espanyola, per Companys, el 6 d’octubre d’aquell any, 
i per la intervenció de l’exèrcit. Però van passar altres 
fets encara més greus, com la revolució llibertària d’As-
túries i altres aldarulls a tot l’Estat. Una mostra potser 

insignificant davant de tota la pertorbació que passava 
en el país, però suficientment clara per adonar-se del 
moment històric, són els fets que li van ocórrer a un ca-
pellà que es deia Genís Padrós, vicari de la parròquia de 
Sant Vicens de Castellet i ajudant del rector Anton Or-
riols. A  les 11 de la nit del dia 6 d’octubre de 1934, una 
colla de 25 revolucionaris van fer acte de presència a les 
portes de la rectoria, mossèn Genís Padrós va avisar el 
rector, i tots dos van baixar al carrer i van ser envoltats 
pel grup, que es va dirigir als dos capellans acusant-los 
de què tenien armes amagades. De cop i volta deixen 
de buscar les armes i tot el grup revolucionari i els dos 
capellans es va dirigir cap a l’edifici eclesial i aleshores 
els comuniquen les seves veritables intencions: Volem 
cremar l’església.  Dit i fet, acumulen al centre de la nau 
central els bancs i altars de fusta, porten un bidó de ga-
solina i després de ruixar-ho tot, ho encenen, i fan sortir 
els dos sacerdots fora del recinte eclesial i els tanquen 
dins la rectoria, però com que aquesta estava enganxa-
da a l’església, al cap d’un temps també acaba incendi-
ada; per sort, els dos capellans es van poder escapolir  
per una finestreta i es van amagar entre les vinyes. Això 
va passar l’any 1934 en plena república democràtica. El 
capellà Genís Padrós a l’esclatar la Guerra civil de 1936 
no es va esperar que els fets es repetissin i es va escapar 
a França, i va entrar més tard a l’Espanya Nacional pel 
país Basc, com moltes altres persones d’Igualada, entre 
elles el meu pare. Les noves generacions d’estudiants 
desconeixen en general la importància dels assassinats i 
execucions sumàries a la rereguarda republicana aquí a 
Catalunya, i si alguna explicació es diu per justificar-ho 
és que van ser obra de quatre exaltats o descontrolats. 
Genís Padrós va ser rector a Santa Maria d’Igualada de 
1960 a 1984. El total de persones assassinades a la rere-
guarda republicana a Igualada i comarca de l’Anoia de 
1936 al 1939 van ser 163,  d’aquestes 51 eren eclesiàs-
tics(*). 
(*) Dades obtingudes del llibre: La Guerra Civil i 
el primer franquisme a l’Anoia, d’Antoni Dalmau 
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