
HISTORIA
VILANOVINA

..•~..

.. .

PERE SOLER I BERTOT

En una croaic« política de Vilanova deIs primers vint anys d'aquest
segle, Pere Soler i Bertot és una figura destacada i singular que apareix
reiteradament. '

Mort fa més de trenta anys, en tinc encara un record personal. Pero
en fer un estudi sobre la vida municipal de Vilanova, n'he trobat múlti-
ples reteténciee. I en anar-Ies I/igant, considero que és una de les figu-
res que més sobresurt, ja que va ser durant tres períodes regidor per
elecció í dues vegades alcalde. I si bé aquest cétrec no el va ocupar
durant molt de temps va tenir algunes actuacions notables.

* *

Pere Soler i Bertot -Pedro, segons era corrent anomenar-Io al seu
temps- va néixer el 26 de febrer de 1876, a San Juan de los Remedios,
província de Santa Clara, a I'illa de Cuba, I/avors colonia espanyola. El
seu pare, Pau Soler i Poltée, era fill de Vilanova, de «cal Modistes», un
establiment de passamaneria, el qual de jove va estudiar medicina i, com
a forma d'emancipar-se de la família, es va fer metge de Sanitat Militar
i va estar destinat durant tretze anys a /'illa de Cuba, on feia simultania
la tasca militar amb I'exercici civil de la medicina. Al/a es va casar amb
Inés Bertot de Céspedes, cubana, i van néixer els seus dos fills Pere
(1875) i Pau (1877).

El 1877 es va traslladar a /'Hospital Militar de Barcelona, i el 1887
-amb la categoria de médico mayor- va demanar t'excedencie i va
fixar la seva residencia a Vilanova on ja no va exercir com a metge, i
on va morir el 1905. El 1878 havia mort la seva esposa.

L'EXERCICI DE LA MEDINA

Des de 1877, Pere Soler i Bertot va residir a Vilanova. Va estudiar
a les Facultats de Medicina de Barcelona -on va tenir de professor
Santiago Ramon y Cajal- i de Madrid. En acabar la carrera va estar a
París per especialitzar-se en ginecologia.

Durant t'époce d'estudiant ja el trobem en una activitat pública: el
1892 era President de la «Juventud Escolar» i com a tal és un deIs



organitzadors d'un homenatge al músic vilanoví Antoni Urgel/es Granel/.
Retornat de París, s'establí professionalment a Barcelona. El 1900

es va casar amb Antonia Oliva, pero al cap de poc temps, amb una filla
molt petita, va quedar vidu.

El 1902 va tornar a Vilanova per exercir la professió. Era conegut
com «el metge Modistes», pel renom del seu avi. A la seva joventut, com
a metge de Vilanova, hi trobem diverses facetes singulars. Va ser el
primer metge amb consultorí obert; abans les visites eren totes domici-
lienes. Va publicar nombrosos articles a la premsa local de difusió
d'aspectes I/avors nous de la medicina o de certes malalties. Va ser un
deIs primers metges de Catalunya que va tenir .coneixement de les
teories de Freud, quan encara s'havien d'estudiar en ttences, ja que no
hi havia traduccions en cesteñé.

Pere Soler i Bertot, sobretot fins a la primera guerra mundial, havia
viatjat bastant, havia passat algunes temporades a París, i havia estat
en altres pai'sos europeus, viatges que a vegades tenien per objecte
participar en congressos o reunions científiques -activitat que I/avors
era extmordinenemem minoritaria- i que logicament tenien una prolon-
gació turística. La formació universitaria, els múltiples viatges , les
relacions que havia establert, les seves aficions tnerenee i artístiques,
dona ven a Pere Soler i Bertot un taranna «cosmopolita», que era inusual
en el clos ambiental de la Vilanova de principis de segle, i que va tenir
manifestacions positives en la seva actuació política i ciutadana, degut
a la seva cultura i a la seva mundología.

ACTIVIT AT POLíTICA

Políticament, Pere Soler i Bertot milita va en el partit liberal, un deIs
dos -conservador i liberal- que alterna ven per torn el govern d'Espan-
ya, segons el sistema polític establert a la restauració per Cánovas del
Castillo. Els liberals eren els més evencets,la part més progressista del
récim.

Els ajuntaments, segons la L1ei Municipal de 1877, es renovaven
cada dos anys. Els regidors eren designats per elecció per quatre anys.
Pero les eleccions -per sufrági universal masculí- es convocaven
cada dos anys i es reñovava lá meitat de /'Ajuntament.

A Vilanova, per aquel/a epoca, habitualment es presenta ven dues
candidatures: una coalició administrativa de dreta -de caire molt
conservador- i una candidatura republicano-federal. A les eleccions del
12 de novembre de 1905, es van presentar aquestes dues candidatures
-la primera s'autonomenava moral-administrativa- i alguns candidats
ai71ats,entre el/s Pere Soler i Bertot, sota el lema liberal. Va resultar elegit.

ALCALDE DE VILANOVA

~/s alcaldes de les viles com Vilanova eren designats per reial ordre
entre els regidor s, si el rei i el govern no renunciaven a aquest privilegi,

') renuncia ven a aquest privilegi, renúncia que respecte de Vilanova no es
,
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va produir habitualment tine -al
1916. En prendre possessió el nou
Ajuntament 1'1 de gener de 1g06,
Pere Soler i Bertot va ésser el nou:
alcalde, de reial ordre. No havia fet
encara els trenta anys. És retcet-
de més jove de tota la historia de
Vilanova.

L 'Ajuntament que va presidir
era compost peraeu regidors repu-
blicans, set de la coalició adminis-
trativa, i un liberal (ell), o sigui en
total 18. Era un ajuntament de ma-
joria republicana. Els tinents d'al-
calde, elegits per votació entre els
regidors, eren republicans.

Quan ell fou designat alcalde,
governaven a Madrid els liberals.
Aixo explica la designació. El maig ..,..¿:--
de 1907 va presentar la dimissió, a - -
causa que a Madrid s'havia prodult un canvi a un govern conservador,
i amb la dimissió es va anticipar a un possible cessament.

LA POLíTICA MUNICIPAL

J\
J <. \

Les relacions en el si de I'ajuntament local són dignes d'analisi.
La coalició dretana esta va torc« influencia da pel Cercle Cstouc,

lIavors de cerécter integrista i reaccionari, mostra d'un catolicisme
ideolocicsmen: intransigent, catolicisme inquisitorial i de croada, forma-
da aquesta coalició per representants de diverses entitats locals, políti-
cament bastant neutres, i amb la influencia creixent d'un naixent regio-
nalisme -així es deia lIavors- que amb els anys es decantaria cap a la
Lliga. Els republicans tenien en els ajuntaments /'única possibilitat de
participar en la tasca pública. A Vilanova, la seva activitat gira va entorn
del Centre Federal. Des de feia anys participa ven en les eleccions muni-
cipals i en gairebé tots els ajuntaments tenien la majoria. I encara que
/'alcalde de reial orate formés part de la minoria, els republicans eren
els arbitres de l'Ajuntament, i s'imposaven en les votacions. Si no hi
havia voluntat d'entendre's, que moltes vegades no hi era, les relacions
entre I'alcalde i la majoria municipal podien ésser molt difícils, amb
conseqúércies perjudicials per a la població.

Pere Soler i Bertot va substituir a I'alcaldia a Francesc Mila i Batlle,
industrial, conservador, vinculat al Cercle Cetol«, que durant el mandat,
pel seu cerécter autoritari, intransigent i ineiicec en la gestió, va anar
adquirint una gran impopularitat, a causa també de grup de persones
que directament li donava suport.

D'una banda, la intransigencia es manifestava amb el continu
enfrontament, moltes vegades amb notable violencia, amb els republi-
cans federals, majoritaris a l'Ajuntament. El petiodic republica "Demo-
cracia» bandejava sempre /'alcade. D'altra banda, aquest tenia una
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enemistat personal i política amb el director del «Diario de Villanueva y
Geltrú», órgan d'informació local de tendencia liberal, enemistat que havia
arribat a les mans, o més concretament a I'agressió personal «a garrota-
zos».El «Diari», el 1905, publicava durs atacs contra Mila, el considera-
va «el peor de los alcaldes posibles» i es referia a «/os infortunados
tiempos de su gestión». O sigui, els sectors polititzats de Vilanova anhe-
laven el cessament de Mila i Batlle. El nomenament de Soler i Bertot com
alcalde va ésser ben rebut pel seu ceréctettolerant i contemporitzador,
amant «del sano ejercicio de la libertad».

Aquest cetécter no era acceptat pels més conservadors que ante-
riorment dobaven suport a Mila, /'anomenada -mmonedel Cercle Cató-
uc», que actuava sota el lema de «el liberalismo es pecado», /'órgan de
la qual era el setmanari «La Defensa». Durant tota la gestió de Soler i
Bertot van procurar posar-Ii traves, criticar-lo i intrigar fins aconseguir que
presentés la dimissió Ouny 1907), en haver tornat els conservadors al
govern de Madrid, i aconseguint també que el seu substitut a I'alcaldia
fos un representant d'aquest conservadurisme a unmnce. Havent pogut
evitar el retorn de MiJa i Batlle, el nou alcalde va ésser Jaume Vidal
Xufré, un pages de la Geltrú, de cal Ganso, molt bona persona, cetolic
integrista, home assenyat peró d'escassa cultura, que actuava sota la
influencia deIs més conservadors, d'altra banda ben relacionats amb els
cercles conservadors de la capital.

L 'acceptació política de la gestió de Soler i Bertot al front de /'alcaldia
queda de manifest en alguns comentaris apareguts en ocasió del seu
cessament, «Democracia», órgan vilanoví del Partit Republica Federal,
deia: «Lamentamos muy de veras la dimisión del sr. Soler Bertot, pues,
apesar de /levar la alcaldía de R.a. como pecado de origen y de militar en
campos tan opuestos, nos unía el sentimiento de administrar recta y hon-
radamente los intereses comunales». «Es Justo reconocer que en su pa-
so por la alcaldía conservó buenas relaciones con nuestra mayoría». El
«Diario de villanueva y Genrú» escrivia que la dimissió «en las actuales
circunstancias entrañará verdadera gravedad».

En canvi, «Costa de Ponen»,órgan deIs catalanistes, de cerécte:
marcadament antirepublica, no perdona va «les bones relacions de la
majoria amb /'alcalde», al qual acusa va d'autoritarisme, de caciquisme,
de «sentir enyorament de la vara», que gasta va massa en viatges a Bar-
celona i fins i tot de la insinceritat d'haver assistit a una festa en honor
de Francesc Macia.

AI/larg de tota la vida Pere Soler i Bertot, com a monérqúk: liberal
de convicció i de fets, va tenir tendencia a entendre's amb tothom, pero
potser més amb els republicans que amb els catalanistes o amb els con-
servadors, sobretot quan aquests s'identifica ven amb una dreta clerical.

Amb un grup local que no va mantenir una bona relació va ésser amb
el «Fomento del Trabajo», que agrupa va industrials i comerciants de Vi-
tenove.Aquesta entitat tenia també un cert cerécte:recreatiu. No he aca-
bat d'entendre aquesta mala relació. Certament, cal emmarcar-Ia amb les

. vinculacions del Fomento amb els liders del Partit Conservador, amb el
fet que Soler i Bertot esta va /ligat a una altra entitat local, el Casino Arte-
sano, i també /ligada a qüestions personals, i a les esterils picabara/les
ae la política local.-,
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