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Antoni Planagumà i els fets del Triai   23-05-03 
 

Un dia a l’any ens trobem els que per Nadal encara fem de dimonis als Pastorets del 
Centre Catòlic. La trobada consisteix en fer un dinar al restaurant La Deu. Dinem en una taula 
rodona de la nostra propietat en la que hi cabem tots quinze.  

Fa pocs dies que vaig llegir La guerra Civil a Olot memòries de l’exili d’Antoni 
Planagumà i Gelada. Antoni Planaguà va morir el 1989 a París després de cinquanta anys 
d’exili. Complint el seu desig, les seves cendres foren escampades, un capvespre tranquil en 
què no bufava el ponent, al cim del Montsacopa. 

En un dels capítols del llibre, en Planagumà explica “Els fets del Triai”. Després de la 
rebel·lió franquista ell ocupà un lloc destacat en el govern d’Olot. Ens explica: “la insuportable, 
la imperdonable matança del Triai el 31 d’octubre de 1936 va ser l’obra d’una follia, d’un 
assassinat col·lectiu, d’una vilania monstruosa. En justícia cap de les víctimes no mereixia la 
pena de mort. Ostatges d’un bombardeig naval sobre la línia de comunicació amb França, 
varen ser immolats pel fet de trobar-se detinguts a la presó d’Olot per una causa mínima, un 
excés de llenguatge alguns, un comportament discutible d’altres, i especialment quatre 
representants de la indústria local, que complien una estricta detenció de vuit dies per una 
mancança a la deontologia comercial, condemna imposada per un acord del ple del Consell 
Municipal que va recaure damunt meu de fer complir en tant que responsable del 
Departament d’Economia.  

Encara ara quan hi penso, al cap de 51 anys d’aquests fets, sento el pes de la meva 
signatura transformada en pena de mort, per la follia destructora d’uns conciutadans, entre els 
quals un conseller municipal del Departament d’Economia, ara difunt, que no varen respectar 
ni la dignitat deguda a cada home, ni la meva signatura, ni la meva personalitat, ni el 
compromís precís del Ple del Consell Municipal, durant el qual prou vàrem haver de regatejar 
fins a un acord mitigable o almenys mitigat. 

De totes maneres, mai no em cansaré de denunciar els veritables responsables de tots 
els danys, de tots els perjudicis, de totes les destruccions i de totes les malvestats que varen 
recaure damunt d’Espanya, damunt d’Europa i del món sencer, els totalitaris insurrectes de la 
democràcia, de tot pèl i color. I suma i segueix, que encara no s’ha acabat!” 

He transcrit aquest paràgrafs de l’esmentat llibre perquè el pare d’un dels amics de la 
colla de dimonis fou mort en aquell terrible succés del Triai. Després de trobar-nos a fora del 
restaurant, quan hi fórem tots començàrem a entrar. Anàvem de costat amb l’amic que li 
mataren el pare i mentre pujàvem l’escala no em vaig saber estar de preguntar-li: 

- Has llegit el llibre d’en Planagumà? 
- Sí, i vaig estar tres nits sense dormir. En el seu moment ja es va perdonar el que 

s’havia de perdonar -- i no va fer cap més comentari, ni jo vaig insistir en el tema. 
Si comparem l’actitud del meu company amb la de l’amiga que descric en data de 15-

11-02, hi ha una diferència abismal, l’un va perdonar quan havia de perdonar i l’altra encara 
no ho ha fet, tot i presumir de ser catòlica, apostòlica i romana. 



Jo tenia vuit anys quan passaren els fets del Triai i recordo que es comentava. El Triai 
és un prat prop de l’església de Les Fonts a la falda de Batet de la Serra. Penso que en un 
temps s’hi feia una anada per la festa de Les Fonts.  Recordo haver-hi estat, però degué ser 
de molt petit. S’ha conservat un monument als que hi afusellaren, és una enorme creu de 
pedra amb els noms de les víctimes. Dic que s’ha conservat perquè molts monuments i 
signes del temps franquista han estat enderrocats. 
 


