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La Candelera manté la 
flama del Casino de Tortellà 

(La Maravella reviurà avui més de cent anys d'història popuiar) ' 
per Pau Lanao 

S'aixecaren com a centres culturals, populars i socials. Al llarg de molts 
anys han Jugat un paper important en la vida de la majoria dels pobles i viles de 
les nostres comarques. /Nascuts gràcies als esforços de masovers, filadors, ro-
ders, etc. Els assalariats feren pinya per aixecar unes parets que contemplaren 
una fèrtil vida interior, mentre el seu cafè era centre de trobada i festeig. En altre 
temps, la igualtat i la millora de vida dels treballadors foren les seves banderes. 
Avui es moren. Estan tocats per una fletxa enverinada. Els casinos populars 
semblen entonar el cant del cigne. A Tortellà, però, els socis de Vantic mont de 
pietat Montepio de socorro mútuo, han mantingut la flama encesa i avui cele
bren la festa anyal, commemorant la diada de la Candelera, patrona de la insti
tució. Un record entranyable del passat, amenitzat per la Maravella. 

És un casalot sòlid d'estil sobri i clar. 
Una construcció destacada amb portes i 
finestres verdes guardades per un enreixat 
que s'obre per una portalada coronada 
per mig arc esvaït, l'única alegria arqui
tectònica del conjunt, que a la seva panxa 
rodona acull un cartell blanc retolat amb 
lletres regulars i perfectes que podrien ha
ver sorgit d'un antic quadern d'ortogra
fia. Moniepto de socorros múluos de Tor
tellà. Ès l'anunci de la inslitució. 

Un paiiempoilanat, voltat d'arbres, on 
s'aixeca un escenari amb dos plàtans ge
gantins com a teló de fons, dóna pas a un 
bar a la dreta, «que s'obre cada dia a la 
ní(, i tes lardes de dissabtes i diumenges, 
perquè si no no ve ningú». Unes grans 
portalades a l'esquerra, barrades els dies 
feiners a la tarda, però que els diumenges 
i a les celebracions donen pas a l'antic tea
tre, avui convertit en cinema, i sala de ball 
del poble. El Casino de Tortellà, com es 
coneix al poble el local de l'antic mont de 
pietat, és a punt per celebrar la festa de la 
patrona, la verge de la Candelera. Com 
cada any des de'n fa set, avui ve l'orques
tra Maravella. «Aquest és un poble amb 
molta tradició musical. Abans, molts de 
músics de l'orquestra de Caldes eren fills 
d'aquí. Ara encara n'hi queda un, i com 
que estan en temporada baixa ens fan 
bons tractes. Des de sempre, la Candelera 
ens ha portat sort». 

Els qui parlen són Jesús Bramon i 
Francesc Bosch, secretari i president de la 
institució. Són socis de tota la vida de 
l'entitat i ara veuen com. malgrat els es
forços per la recaptació de socis i que el 
Casino és pràcticament l'ànima del poble 
es va tirant endavant, es passen moltes di
ficultats econòmiques. 

LA PAGA DELS MALALTS 

El Casino de Tortellà a principis de segle 

Als anys de la seva fundació, el 1868. 
moment en què ta primera república ha-

La processó que s'inicia al Casino per retre homenatge als morts de la Germandat traspas
sats al llarg de l'any 
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El local on es fa cinema a l'entitat. També serveix com a sala de festes í centre social de 
la població 

«Malgrat els vídeos 
i malgrat no guanyar-hí 
un ral, hi ha cinema» 

Una de les activitats que amb penes i 
treballs són aguantades pels socis del 
Casino de Tortellà és oferir una sessió 
de cinema cada diumenge. Actualment, 
però, aquesta en altre temps feliç idea 
s*ha convertit en font de dèficit i malde
caps per als membres de l'entitai. «El 
poble sempre ha (ingul cinema els diu
menges. I no el pensis —diu un membre 
de la junta— teníem molla gent fins que 
als dos bars de Tortellà s'instal.laren 
aparells de vídeo. Allò, noi, va ser la fi. 
El cinema es va buidar i ara cada dia són 
menys les persones que passen per la-
quilla. I és una llàstima —continua—, 
perquè som l'únic poble de Girona a 
Olol, deixant de banda Besalú, que és 
molt més gran, on es fa cinema els diu
menges». En Francesc, el secretari de la 
germandat, és qui parla. Un home franc 
que de seguida et diu de tu «perquè et 
ddna més confiança» i es mostra espe
rançat. «Sort que no és una activitat lu
crativa i els que ens encarreguem del ci
nema, des del porter fins al maquinista, 
treballem per amor a l'art; si no, hau
ríem de fer com els altres cinemes dels 
voltants: plegar». 

La sala de projecció, antic teatre de 
l'entitat, és un local espaiós i recollit. Fa 
pocs anys, quan a l'Albéniz de Girona 
es canviaren les cadires del pis de dalt, 
els socis del Casino aprofitaren per fer 

reformes: «Trobàrem les cadires a moll 
bon preu. Eren empelfades i era una 
oportunitat única per treure els vells 
bancs de fullola. La sala de cinema que
dà com nova». Poc després, ara farà 
tres anys, com que la mateixa sala capi-
talina canviava la màquina de carbó per 
una d'automàtica, aprofitaren per mo
dernitzar el material. «Férem una bona 
compra. Finalment, poguérem canviar 
la vella projeclora per una altra que, si 
bé també va amb carbó, treballa moll 
automatitzada. S'ha de comptar que 
perquè la màquina que teníem abans 
funcionés correctament, un home havia 
d'estar constantment pendent que els 
grafíts no se separes»n. Fra una feina 
forta i )a projecció no sortia tan perfec
ta com ara». 

Gens mancats de raó, veuen que no
més amb les subvencions dels organis
mes oficials podran aguantar l'activitat. 
Per exemple, el mes d'octubre de l'any 
passat, a les sis sessions de cinema, pas
sant films com Doce miUones libres de 
impuestos, tan sols hi assistiren 134 per
sones: «Ja em diràs tu si fent pagar 150 
pessetes l'entrada es pot guanyar algun 
caler. I no ho dic per ganes de fer-nos 
rics, sinó tan sols per mantenir el local. 
Ara, jo —diu l'home— l'asseguro que 
mentre els socis poguem, a Tortellà es 
farà cinema». 
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via deixat l'Espanya dels federalistes, mo
nàrquics i carlins, el casino de Tortellà, 
aixecat com a centre social i cultural, a 
més de benèfic, gaudeix, pels temps que 
corren, d'extraordinària vitalitat. «El 
mont de pietat fou inicial en un moment 
que no hi havia Seguretat SociaL Fn tre
ballar tan sols el cap de família, perquè les 
fàbriques en la seva major pari rebutja
ven les dones, els operaris de la contrada, 
per assegurar la subsistència dels seus i se
guint les directrius portades des de Barce
lona per Domènec París, fundaren una 
mutualitat, que als primers temps de fun
cionament assegurava el sou íntegre de 
l'obrer malalt». Els loriellanencs, a l'em-
par del ja conegut popularment com a 
«casino», podien viure així amb les espat
lles cobertes. Més tard, però, l'aparició de 
la Seguretat Social, la millora en les con
dicions de vida i l'estancament de les quo
tes, feren que la primera funció, la de 
mont de pietat, fos deixada de banda per 
convertir el local, amb l'esforç de moltes 
generacions, en l'ànima del poble. 

Ens diu el president: «Els socis del Ca
sino paguen dues classes de quota: la del 
mont de pietat, que són deu pessetes al 
mes, i d'altres que en paguen 75 i bàsica
ment ajuden al manteniment del local. A 
canvi, els primers quan es posen malalts 
cobren una baixa de 50 pessetes cada 
dia». 

Comentem que amb aquestes quotes 
sembla impossible mantenir el gran casa
lot. Una edificació amb les característi
ques del Casino comporta moltes despe
ses i, a sobre, s'han de ppgar les baixes. 
«Al darrer apartat tenim sorl. Ja sabem 
que 50 pessetes al dia actualment no són 
quasi res, però la gent de Tortellà tampoc 
no es posa gaire malalta i no s'ullrapas.sen 
els límits fixats als pressupostos anyals». 

EL CAFÈ I LES ACTIVITATS 
El cafè on mantenim la conversa és un 

vell local amb cadires vermelles i taulell de 
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formica del mateix color. Sobre les taules 
de marbre vell, una escampadissa de re
vistes i diaris d'actualitat palesa la densa 
vida social que es viu al recinte, ara buit, 
que s'obre amb la caiguda del sol. Una te
levisió emparedada i, al cantó, una gran 

estufa de llenya que escalfa l'ambient. La 
conversa, distesa però densa. Jesús conti
nua: «Tol i les quotes que paguen els so-
cLs. nosaltres fem moltes eoses. Obres que 
quasi no ts poden creure. L'any passat 
arranjarem l'escenari del teatre, que esla
va a punt de caure, i també el voladís de la 
porla del cafè. No et creguis, lot plegat va 
pujar a quasi un quart de milió de pesse
tes». Aquest any, però, els membres de la 
junta estan contents: «Tenim 184 socis. 
Mai no n'havíem tingut lanls. Ara, amb 
les quotes que es paguen...». 

Abansels treballadors havien de pertà
nyer al mont de pietat quasi per necessi
tat; avui tot ha canviat. Els membres de la 
germandat organitzen desinteressada
ment tots els actes que s'organitzen a! po
ble i tenen una fila clara: «Per ara. tan 
sols podem aguantar el local. No és cap 
ganga, mantenir una casa així. S'han de 
fer obres contínuament i el pressupost no 
s'allarga». 

Un dels factors que preocupa en Jesús i 
en Francesc cs l'edat actual dels socis: 
«La majoria tenen de 40 a 50 anys I quasi 
no hi ha joves que continu'm la tasca. Ara 
les ciutats, amb tots els seus espectacles, 
múltiples sales de festes, cinema i discote
ques, criden. Hi ha molt poc jovent que 

^ ^ • í 
El president i el secretari de l'entitat aguantan 
de l'associació 

els dies festius rt-sli a Tortellà. Darrera
ment, als actes que se celebren al recinte 
del Casino, quan ve més gent és a les fes
tes, ja sigui la major, per la Mare de Déu 
d'Agost, o ara, per la Candelera, patrona 
de la Germandat». 

«Aixecar el temple de 
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(A l*ombra de rassociacionisme, els 
«Res més tan plaent com poder t 
humanitat, treballadora infatigable 
a dipositar el meu petit gra per t 
fraternitat universal. Admeto gusi 
meu treball és admès per la societí 

Carnet del centre republicà tortellanès 

El mont de pietat de Torte
llà funciona regularment des 
de l'any 1869, en què fou fun
dat sota el nom Moniepío Tor-
lellanés, aixecat sota l'advoca
ció de la verge de la Candele
ra. L'any 1878 es fusionà amb 
el Montepío de socorros mú-
luos de Tortellà i des d'alesho
res treballa sota el nom Mon
tepío de socorros mútues de 
Tortellà de previsión social, 
que també fou encomanat a ta 
Candelera. En els seus orígens 
l'objecte del mont de pietat 
era socórrer els seus associats 
en cas de llwga infermetat, 
malaltia o invalidesa. 

El que en un principi s'havia 
iniciat com una germandat per 
assegurar el sou als treballa
dors es convertí progressiva
ment en un centre d'activitat i 
vitalitat per al poble. 

Domènec Paris, que pujà de 
Barcelona les idees de l'asso
ciacionisme obrer, trobà a 

Tortellà persones disposades a 
tirar endavant un ambiciós 
projecte que pogués portar al 
poble un centre civic social I 
cultural. A l'acta de fusió en
tre ambdues entitats benèfi
ques, escrit de puny i lletra del 
mateix Paris, es pot llegir: 
«Res més tan plaent com po
der treballar per la regeneració 
de la humanitat, Irehalladora 
infatigable del progrés. M'as
socio de lot cor a dipositar el 
meu petit gra per ajudar a 
aixecar el temple de la fraterni
tat universal. Admeto gustós 
l'encàrrec que se'm fa I si d 
meu treball és admès per la so
cietat em sentiré pagat de bon 
grat». Així Domènec París, 
nascut a Barcelona, batejat a 
Santa Maria del Mar i mort 
sobtadament al poble garrot-
xi, es converia en secretari del 
mont de pietat. 

A l'acta fundacional es re
cull que la germandat, a més a 
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l 'estendard de la Verge Candelera, patrona 

Ja hem dit que la pràctica totalitat dels 
actes que se celebren al pobte s'organitzen 
al local del mont de pietat: «La festa 
d'at>osl es fa al pati. La temperatura és 
òptima. Lis arbres són plens de fulles i fan 
una menú de sostre nahiral (|iie, ornat 

amb banderetes I bombetes de color, do
nen un ambient acollidor i fresc. Ès una 
delícia parar la fresca mentre els músics 
animen la festa, i els balladors s'ho passen 
d'allò mès bé». 

L'Ajuntament dóna a la societat dotze 
mil pessetes per dia de festa, a part que 
cobreix les possibles pèrdues. 

LA MODERNITZACIÓ 

Des de fa pocs anys la junta de la ger
mandat de Tortellà lluita per posar la dia 
els estatuts de l'organització. Fa pocs 
anys es donà el primer pas, en donar-hi 
entrada a les dones: «Abans, als estatuts 
no recollien la participació de les dones a 
l'entitat. S'ha de comptar que en un prin
cipi normalment treballava t'home. LI 
mont de pietat es fundà perquè les famí
lies no haguessin de passar penalitats en 
cas que el cap de família es posés malalt. 
Per això els estatuts no recollien l'entrada 
de les dones». 

Darrerament, però. l'honlzó s'ha fet 
mès ample, ja que a les darreres sessions 
plenàries de socis s'acordà que podria en
trar com a membre de ple dret tota perso
na de l'Estat espanyol que ho desitgi: 

«S'ha de comptar que a l'estiu Tortellà 
s'omple de t>ent que ve a passar les vacan
ces i són molles les persones que ens har 
demanat de fer-se socis del Casino. No es 

ía fraternitat universal» 
tbrers feren el Casino pedra a pedra) 
eballar per la regeneració de la 
del progrés, M"*associo de tot cor 
fudar a aixecar el temple de la 
7S Vencàrrec que se'm fa i si el 
t em sentiré pagat de bon grat». 
Tiès d'assegurar els seus socis 
:n cas de malaltia, es proposa
da aixecar una escola laica 
3'adults, salons de lectura, 
eatre, sala de ball. cafè i sales 
jardins d'esbarjo. «Per això 

;s construirà un edifici situat a 
l'extrem nord del carrer de 
França d'aquest poble». Era 
a partida de naixement de 
'actual Casino. Els associats, 
;1 nombre dels quals no pujà 
Ttai dels 130, iniciaren una fe-
Dril aciiviíai per aixecar les pa-
"ets del local. 

Amb l'ajuda d'algunes per-
iones benestants del poble, 
Domènec Paris i els altres socis 
fundadors començaren la tas-
:a. La construcció tingué una 
iurada de mès de tres anys, 
f)eró els crèdits no foren aca
bats de pagar finsa l'any 1922. 
«Els treballadors del poble 
maven fins al riu i carre(;aven 
pedres. Compraven la fusta i 
ílls mateixos feien les portes i 

les finestres. Era l'esforç col-
lectiu per a un fí», manifestà a 
PRESENCIA un estudiós que 
en prepara un llibre de prope
ra aparició. 

El temps, però, radicalitzà 
postures i, durant molts anys, 
l'actual Casino fou considerat 
centre social de les esquerres 
de Tortellà. Això fèu que des
près de la «Cruzada de Libera-
ción» fos clausurat durant un 
temps. Un home que no vol 
que esmentin ei seu nom ma
nifestà a PRESÈNCIA: «Aca
bada la tíuerra hi hagué perso
nes que ens tiraven pedres a) 
teulat perquè s'ensorrés la ca
sa». L'esforç fou inútil. El Ca
sino estava arrelat a Tortellà i 
amb la reobertura hi tornà to
ta la vida social i cultural. 
Avui, malgrat els entrebancs, 
les penes i els treballs, l'antiga 
associació encara funciona, ié 
bona salut i. el que ès mès im
portant: molles ganes de tre
ballar. 
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pot disi-rimjnar a nmgu, i menys en 
aquests miimentíi, que amb els nous mit
jans de desplaçament el poble és obert a 
tothom». 

LA FESTA 
DE LA CANDELERA 

Ès la patrona de l'entitat i una de les 
grans diades anyals que viu Tortellà. Ja fa 
set anys que la celebració és amenitzada 
per l'orquestra internacional Maravella. 
Els acles s'inicien dissabte amb una gran 
quina al cafè. L'endemà a mig matí, dos 
quarts d'onze, a l'església parroquial tin
drà lloc l'ofici solemne, acompanyat per 
l'orquestra, on es recorda tots els com
panys difunts de la germandat des de la se
va fundació. Seguidament es duu a terme 
Tacte potser més entranyable i recollit. 
S'ofereix una corona de flors als socis tras
passats al llarg de l'any. «Quan s'acaba 
l'ofici, els .socis i la gent del poble es diri
geixen en processó al cemenlirí per fer 
l'oferiment d'una corona de flors, com a 
reconeixement i homenatge als companys 
traspassats en l'exercici de l'any. Aquest 
any )a gent del Casino de Tortellà, afortu
nadament, durà tan sols una ofrena floral 
a la casa dels morts». Acabat l'acte, da
vant del Casino la cobla tocarà una sarda
na. I havent dinat, la Maravella ofereix el 
gran concert de música clàssica. És l'en
trant del ball de nit. La festa s'haurà aca
bat. 
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