COSES QUE VAN PASSAR

Totes les ciutats i viles tenen les seves petites cròniques que mai o molt
rarament passen a nodrir la gran història; són coses que van passar i que han quedat
completament esborrades de la memòria popular. Això no vol dir que en el seu
moment, petits esdeveniments no portin certa carga d’error o de mala fe, que fan
patir injustament a més d’una persona.
La casualitat em va fer testimoni, als meus 11 anys, d’un d’aquests episodis ja
completament oblidats, però que en el seu moment va ser tema de moltes converses i
comentaris en determinats cercles d’opinió de Vilanova i la Geltrú.
Faltaven pocs dies perquè s’aixequés el teló del primer acte de la fantàstica
representació dels anys trenta: fi de la Monarquia, República, Estatut, 6 d’octubre,
18 de juliol, Guerra Civil, dictadura. Quasi res! El primer acte van ser les eleccions
municipals del 12 d’abril de 1931 que portaren la República al cap de dos dies.
Pocs dies abans d’aquestes eleccions, un dirigent local de la Lliga Regionalista
va tenir una entrevista amb el Rector dels Escolapis, el Pare Carles Riera.
Comptant amb la simpatia dels escolapis envers aquell partit catalanista, es
tractava de parlar de l’estratègia a seguir de tot el personal del col·legi a l’hora
d’exercir el dret a votar, a fi de mirar de cridar el mínim l’atenció (aleshores tots els
pares escolapis duien sotana i no podien passar desapercebuts). Per altra part, valia
la pena aprofitar els vots que sortirien del Col·legi Samà, una vintena entre els
catorze escolapis i el personal fix empleat de la casa.
En aquell temps les meses electorals es constituïen a les 7 de matí, i els
escolapis s’obrien a les 8. Es va convenir, per tal d’evitar possibles complicacions,
que tot el personal dels escolapis votaria escalonadament a primera hora, i així es va
fer. Entre dos i tres quarts de nou del matí, i sense problemes, havia votat tot el
personal que ens ocupa, a més d’uns pocs industrials i comerciants, que votaven de
bon matí, ja que aleshores, pel comerç, encara no existia el descans dominical.
Vaig passar el dia en aquella mesa electoral ajudant el meu pare, que, a més de
candidat, era interventor; vaig veure votar els meus professors i també els que no ho
eren, però que naturalment coneixia molt bé com alumne que era del col·legi; també
el personal de la casa, algun dels quals el recordo pel motiu que li dèiem els alumnes.
Com que eren llistes obertes, a l’hora de l’escrutini les paperetes es llegien
nom per nom. La cantarella dels tres cognoms de l’Esquerra no parava: “Cardona,
Riambau, Santmartí”. Només de tant en tant en sortia algun de la lliga: “Freixa,
Orriols, Pujol”. De sobte, quan ja s’arribava al final i només quedaven a l’urna unes
25 paperetes (llavors anaven sense sobre), el públic assistent, que era molt nombrós,
va quedar sorprès; la cantarella canvià de color, i fins al final tots els vots van ser
per la Lliga Regionalista. El meu pare, que anava marcant el seu registre, tot rient
em va dir a cau d’orella: aquests són els escolapis!.
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Bé, aquesta anècdota no valdria la pena de ser recordada si no fos perquè
l’endemà i els dies successius, davant el triomf aclaparador de les candidatures de
l’Esquerra i de la proclamació de la República al cap dos dies, es posés en circulació
en determinats cercles de la dreta vilanovina, especialment els de papà i mamà, un
rumor que s’arribà a donar per cosa certa: “fins i tot els escolapis han votat per la
República!
Els Pares Escolapis ho comentaven somrients, però adolorits.
Un rumor i una suposició que van circular molt, però completament falsos.
Només tenia 11 anys, però en dono fe.
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