
HISTORIA
VILANOVINA

PERE SOLER I SERTOT,

LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ALCALDIA (2a. PART)

La gestió administrativa de Soler i Bertot mereix també un comenta-
ri. Un fet eieshores insólit és que un cop designat alcalde va fer visites
de presentació i de compliment a les primeres autoritats de Barcelona
(governador civil, ceplté general, alcalde, etc).

L' any 1906, amb motiu d'un greu problema per qúestions relatives
a la importació de coure, que afectaven fortament la FabricaPire/li, fins

i tot amb perill d'una irreversible crisi económica, e/l va fer personalment
gestions a Madrid, on va romandre algunes setmanes i, valent-se de les
seves tnttuénciee, va visitar altes autoritats de ministeris i de la presiden-
cia del Govern i va aconseguir la modificació de di verses partides aran-
zeléries, que van permetre que la Pirelli pogués continuar les seves

activitats comercials a Espanya.
També el 1906 una empresa francesa es va interessar per I'establi-

ment d'una planta productora a Vilanova. L'alcalde Soler i Bertot va fer
una tense labor de promoció per aconseguir-ho, tractant d'ampliar les

bases de I'economia local -aquesta frase encara que sembli actual
pertany al/lenguatge de I'epoca- per a la qual el risc d'una crisi profun-
da era permanent. Les gestions, que van durar bastants mesos, no van

reeixir degut a la dificultat de conveni amb el govern trences.
Vu/l destacar aquestes dues gestions, perqué al /larg de la história

són molt pocs els alcaldes que s'han preocupat de problemes de la in-
dústria local, base de I'economia de Vilanova i de la subsistencia deIs

vilanovins. Soler i Bertot és un d'aquests pocs.
Una altra gestió va ser I'encaminada a la construcció d'un grup

escolar -/lavors només hi havia algunes escoles unitaries- revivint un
antic projecte que s'havia encarregat a finals del segle passat, essent
alcalde Pau Soler i Rovira. No va poder consumar aquesta gestió porqué

fins al cap de més de vint-i-cinc anys no va comencsr a Vilanova la cons-
trucció del primer grup escolar.

Un problema municipal d'aquesta epoca va ser el conveni per a la
il.luminació pública amb gas. Per un conflicte amb el concessonari, la
població s'havia mantingut molts dies a les fosques. En aquest afer, mentre
discutien les bases d'un nou conveni amb I'empresa del gas, Soler i Ber-
tot va demanar un mes de tucéncie. ja que e/l era accionista de la
companyia.

El ferrocarril secundari de Vilanova a Igualada i Calaf va ser una
altra gestió que va meréixer la seva atenció.

Un moment difícil va ser el novembre de 1906, qua n .I'ajuntament

s'adherí per majoria al Projecte de L/ei d'Associacions, promogut pel
comte de Romanones, que ocasiona en general protestes del clergat i
deIs dirigents católics, i l'enérqice protesta a l'Ajuntament de Vilanova deIs

regidors de la minoria, perqué creien que s'imposaven limitacions a les
associacions religioses.



Soler i Bertot es va preocupar de I'arranjament, decoració i mobla-
ment de les oependéncies de I'alcaldia i del saló de Comissions, obres

que va pagar de la seva propia butxaca, no del pressupost municipal.
Pero va encarregar els mobles a Barcelona. Aixo va donar peu que
t'orqen del «Fomento del Trabajo» critiqués amb certa virulencia que no
comprés genere fabricat a Vilanova, comentari fet amb tanta exageració
com si aquesta decisió de I'alcalde -presa com a méxim un xic a la
/leugera- fos causa de la desgracia de la població i conduís a la «ban-
carrota» de la indústria.

Cal submergir-se en I'ambient de l'époce per entendre aquestes
petiteses.

Durant la seva alcaldia, Pere Soler i Bertot enviava amb certa fre-
qúéncie notes a la premsa local, «remitidos» que se'n deien. Quan va

cessar va manifestar la idea de convocar el poble a un míting per donar

compte de la seva gestió administrativa. No he trobat notícies que
s'hagués arribat a fer. «Democracia» comentava: «Nos parece bien, y más
nos gustaría si explicara las intrigas de los reaccionarios y carlistas que
han precedido su dimisión».

CESSAMENT COM ALCALDE.

En cessar com alcalde va seguir com regidor a l'Ajuntament, presi-
dit per Jaume Vidal i Xufré, Ajuntament que es va caracteritzar, a més
de la poca operativitat de I'alcalde, degut a la seva formació i condicions
personals, pel continu enfrontament s'aquest i la seva minoria amb la
majoria republicana. Soler i Bertot, encara que com a simple regidor, i
amb /largues ebséncies de l'Ajuntament i fins i tot de Vilanova, va donar

mostres d'independencie, votant a favor de la majoria segons les
qüestions, i procurant contribuir a atenuar les diferencies i els en-
frontaments.

ALCALDE PER SEGONA VEGADA

Vidal i Xufré va ser alcalde fins I'octubre de 1909, que va dimitir. A
Madrid havia pujat al poder el liberal Segismundo Moret i havia torcet
la dimissió de molts alcaldes conservadors. El mes de juliol de 1909 ha-

vien tingut ttoc, sobretot a Barcelona, els fets revolucionaris coneguts com
Setmana Tragica. A Vilanova, essent encara alcalde Vidal, hi havia

hagut greus desordres, vagues i aldaru/ls.
Els conservadors van reaccionar a tot el país amb intransigencia i

duresa repressiva. Al cap de pocs mesas torna ven al govern de Madrid
els liberals. A Vilanova, dimitit Vidal i Xufré com alcalde, va ser nomenat
'una altra vegada Pere Soler i Bertot. Va prendre possessió el 17de no-

~, vembre de 1909. Un deIs primers actes va ser la visita al ceoit« general
i governador civil per tal d'interessar-se per la /libertat provisional deIs
rec{usos a les presons del partit judicial, com a consecúéncle deIs fets



de juliol. A més va fer algunes visites a la presó, parlant amb els presos
i interessant-se per el/s i aconseguint alguns al/iberaments provisionals.

Aquest retorn de Soler i Bertot tenia una segona intenció. El 12
de desembre hi havia eleccions municipals, en les quals Soler i Bertot

es presentava a la reelecció. Enfront de les habituals dues candidatures
=reouoticen« i coalició administrativa- el/ es presentava tot sol sota
I'etiqueta de liberal monérquic. DeIs 9 I/ocs en disputa van sortir 5
republicans i 4 de la coalició. Soler i Bertot va ser derrotat. Si hagués
guanyat, amb tota certesa hauria seguit com alcalde, peroen ser der-
rotat va deixar l'Ajuntament.

El va substituir a I'alcaldia, 1'1 de gener de 1910, Felix c. Puig del
Campo, repubticé, alcalde per reial ordre.

Abans de cessar va assegurar que l'Ajuntament pagués tots els comp-
tes pendents amb industrials.

RETIRADA POLíTICA LOCAL

A partir de I/avors esta uns anys al/unyat de la política local, pero
no de les seves conviccions i actituds liberals. Manté molta relació amb

els cercles polítics destacats, entre els quals cal esmentar Joaquim Sos-
tres i Rey, monérquic, que va ser president de la Diputació de Barcelona.

El gener de 1917 va ser nomenat tresorer de "Círculo Liberal Monárqui-
co», de Barcelona.

Pero no deixa mai de participar en la vida cultural i recreativa de
Vilanova, formant part de la Junta o presidint diverses entitats com el
Casino Artesano o la Gran Penya.

RETORN A L'AJUNTAMENT

A les eleccions de 1917 (11 novembre) Pere Soler i Bertot torna a ser
candidato Des de les eleccions de 1915 son tres les candidatures en
I/uita a Vilanova, la federal, la coeucio adminisrativa (que ha anat prenent
una orientació més catalanista, vinculada a la Lliga Regionalista i al Centre
Cetelé local) i una tercera d'adscripció monérquice o alnéstice. El 1917,

Pere Soler i Bertot forma part d'aquesta última i és elegit. El resultat és:
2 de la coalició, 5 republicans i 2 ainestics. D'aquesta manera torna a
entrar a l'Ajuntament (1'1 de gener de 1918), pero és una epoca de crisi
en que es fa difícil construir un govern estable, ja que les tres minories
no es posen d'acord per trobar una fórmula de compromís. Sobretot en
el període 1920-21 (segon bienni per a Soler i Bertot) resulta difícil gover-
nar i són freqüents els canvis d'alcalde. L'entesa entre els oinéstlcs i els
regionalistes es fa difícil.

El 1921, després de I/args mesas d'interinitats i de dimissions a
I'alcaldia, finalment el 5de metes'arriba a una entesa i és elegit alcalde
Pau Soler i Bertot, regionalista, qerme del nostre personatge (per 5 vots
i 5 en blanc, un Ajuntament de 18 membres o sigui amb 8 ebséncies)



i prosseguint relecció, Pere Soler i Bertot, monérquic, és elegit primer

tinent alcalde (amb 4 vots i 3 en blanc). Pere Soler i Bertot torna al
govern municipal, ocupant alguns mesas ralcaldia amb cerécter acciden-
tal, pero ja en una epoca de vida municipal molt pobra. La seva acció
personal es nota en un intent de donar cohesió a una difícil coalició de

govern.
Acabat el mandat, a les eleccions municipals del 5de febrer de 1922

(havien de celebrar-se el novembre de 1921 pero es van ajornar), Pere
Soler i Bertot es torna a presentar com independent (la candidatura
monérquice tenia un cerécter molt conservador), i guanya. Pero a l'Ajun-

tament sera un simple regidor. Aquest Ajuntament, presidit per t'eicetae
republicé Joan Pujol i Carbonell, sera destituit fulminantment, com tots
els d'Espanya, a finals de setembre de 1923, en produir-se el cop d'Estat

del general Primo de Rivera.

FRANCESC X. PUIG ;¡ '_
ROVIRA

DEFINITIVA RETIRADA POlÍTICA

A partir de lIavors Pere Soler i Bertot no participa en cap activitat

política. Solament es dedica a la professió i en tot cas a altres aspectes

que podríem anomenar de lIeure.
El 1923 és nomenat metge forense del Partit Judicial. És metge

d'Assistencia Pública Domiciliaria, de Sanitat Marítima, de Salvament de
Néutreqs i esta un temps vinculat a la Creu Roja. El 1923, pels seus

abnegats serveis en ocasió d'un xoc de trens, Ii fou concedida la Creu
de Beneticiencie. El 1925 és nomenat membre de la Real Academia
Hispano-Americana de Ciencias y Artes. Forma part de diverses corpo-
racions o societats professionals médioues.

En proclamar-se la República de 1931, degut a la seva convicció
monérauice, el seu allunyament de la política es fa definitiu.

Els primers mesas de la guerra civil va ser perseguit, es va escapar
de Vilanova i Ii van ser incautats els béns. Es va amagar a Barcelona
on qrécies a l'ejut d'una persona vinculada amb la situació revoluciona-

ria, va poder passar inadvertit, i gracies a la seva neixence a Cuba va
poder obtenir un passaport cuba i passar una temporada a París, fins
que va entrar a l'Espanya franquista, a Sant Sebestié. En aquesta zona
va exercir de metge a Tarazona. Retornat a Vilanova el 1939 va ten ir al-
gun cérrec en el nou réqim i va continuar la seva activitat professional,

fins la jubilació. En establir-se el "Seguro Obligatorio de Enfermedad»,
ell va ser el primer Inspector de Vilanova.

Va morir a Vilanova el 22 de merc de 1957
M'ha semblat que, sobretot per la seva actuació política a Vilanova

durant la seva joventut, era interessant dedicar a Pere Soler i Bertot un
•comentario Va saber actuar amb encert, evitant uns enfrontaments que,

COIJI hem vist, eren freqüents i a la vegada estérils i perjudicials, i va tenir

algunes actuacions destacades que bé mereixen un record, encara que
sigpi rescatant-Ies d'un oblit total.


