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1. TRENCAR EL SILENCI PER RESCATAR 
UNA BIOGRAFIA

En Josep Lladó Quintana va morir a França l’any 1963, on vivia exiliat, apar-
tat a la força de la seva terra i dels éssers més estimats. Va ser una de les moltes 
persones perseguides durant la dictadura franquista. No havia tingut cap altra 
sortida que marxar a l’exili i només en volia tornar si es restablia un règim de-
mocràtic al seu país. Un desig que no va poder complir, perquè la dictadura va 
ser massa llarga; va morir abans que s’acabés el franquisme. Abans d’exiliar-se, 
havia viscut la major part de la seva vida a Manlleu, una població industrial, 
on va destacar per intentar millorar les condicions de vida dels obrers, de les 
persones d’origen humil —com ell mateix. Ho va intentar des del sindicalis-
me, la política i, especialment, a través del cooperativisme de consum, sobre 
el qual pensava que era una forma de solidaritat humana. En Josep Lladó va 
ser un dels principals dirigents locals del moviment cooperatiu de consum 
de Catalunya. La seva vida i obra van ser silenciades en temps de la dictadura 
franquista, perquè no els convenia mantenir el record d’homes com ell. Amb 
la publicació de la seva biografi a volem contribuir a la plena recuperació de la 
fi gura de Josep Lladó, com un exemple de persona de conviccions profundes, 
que van treballar des del cooperativisme de consum per aconseguir els seus 
somnis d’emancipació social dels obrers.

En Josep Lladó no va poder tornar en vida a Catalunya, però com a acte 
de justícia després de la seva mort, la seva biografi a i obra han estat rescatades 
del silenci imposat durant la dictadura franquista. Unes recerques històriques 
sobre el moviment cooperatiu a la comarca d’Osona van tornar a treure a la 
llum pública la fi gura de Josep Lladó i d’altres cooperativistes osonencs. Un dels 
principals resultats d’aquelles investigacions va ser la publicació l’any 1998 del 
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llibre intitulat El cooperativisme a Osona —del qual jo n’era l’autor. La presentació 
d’aquesta obra a la sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu, el 21 d’abril de 
1998, no va ser una simple presentació d’un llibre d’història local, com tants 
altres. És cert que s’havia escollit una data molt convencional per presentar-lo, 
com són els dies previs a la festivitat de Sant Jordi, per aprofi tar l’augment de 
vendes que es produeix el dia del llibre. Aquesta obra, però, no era només un 
producte comercial sinó que tenia uns objectius determinats, com ara el de 
recuperar la memòria històrica sobre la importància que va tenir en el passat 
el cooperativisme de consum. A més a més, la presentació del llibre també va 
tenir una signifi cació especial per a la biografi a de Josep Lladó, encara que ja 
feia anys que havia mort. Amb aquell acte es rescatava públicament, per primera 
vegada després de tants anys, la fi gura de Josep Lladó i altres cooperativistes, 
companys seus de lluita. Renaixia així un personatge important del moviment 
cooperatiu després del silenci de la dictadura.

Recordo perfectament aquella presentació tan emotiva i amb una càrrega 
simbòlica especial. La sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu era gairebé 
plena, encara hi cabien més persones, però hi havia molta més gent de la que 
m’esperava. Era un públic molt heterogeni, hi havia moltes cares conegudes, 
però també moltes altres que no coneixia de res. No vaig saber fi ns al fi nal de 
l’acte que entre els assistents destacava un grup de familiars de Josep Lladó. En-
tre els seus parents hi havia dos adolescents amb qui m’havia fi xat des de l’inici 
de la presentació, la seva presència a la sala m’havia sorprès, perquè eren força 
més joves que la resta de públic. No vaig saber el motiu que els havia fet venir 
fi ns al fi nal, quan alguns dels assistents parlaven entre ells abans de tornar cap 
a casa. Vaig sentir de passada que algú demanava al qui semblava ser el pare, un 
home de mitjana edat: “Què hi feu aquí?” Ell va respondre: “Nosaltres també 
som parents d’en Josep Lladó.” Les seves paraules van sonar com una revelació 
feta amb orgull i satisfacció. Mentre els dos adolescents escoltaven, amb cara 
d’estar cansats perquè encara no acabaven de marxar cap a casa, però també 
amb la vergonya que provoca el fet de sentir-se inesperadament una mica pro-
tagonistes del moment. Difícilment podien entendre, aquells dos adolescents, 
com havia canviat la història, perquè eren massa joves, no sabien que durant 
molts anys els seus familiars havien hagut de dissimular públicament la seva 
relació de parentiu amb Josep Lladó. Aquella tarda ja no era així, una senzilla 
revelació com la que va dir el seu pare tenia molta més transcendència de la 
que es podien imaginar.

Presidia l’acte l’alcalde de Manlleu, Ramon Sitjà, mestre d’escola i polític 
socialista local. Ell va encapçalar durant quatre anys un equip de govern muni-
cipal que va iniciar en el seu mandat la recuperació de la memòria històrica de 
la vila. És el primer, i fi ns ara únic, alcalde socialista que hi ha hagut a Manlleu 
des de la recuperació de la democràcia. En una comarca on Convergència i 
Unió dominava àmpliament totes les eleccions, ell havia aconseguit l’alcaldia 
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de Manlleu el 1995, a través d’un pacte entre el Partit Socialista de Catalunya, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Verds. Manlleu 
era l’única població d’Osona on hi havia una aliança d’aquesta mena; en l’àmbit 
català, els pactes entre aquests tres partits havien aixecat certes expectatives entre 
les esquerres, amb el que aleshores alguns comentaristes polítics anomenaven 
l’olivera, amb referència al nom que havien pres les forces progressistes a Itàlia. 
En les següents eleccions municipals del 1999, els partits d’esquerres a Manlleu 
van perdre i van tornar a l’oposició. Era, per tant, un fet poc habitual que un 
alcalde socialista presidís l’Ajuntament de Manlleu. Abans d’en Ramon Sitjà, 
l’únic alcalde socialista que havia tingut Manlleu en tota la seva història havia 
estat ni més ni menys que Josep Lladó.1 Aquell dia, una coincidència llunyana 
en el temps relacionava Josep Lladó amb Ramon Sitjà, els dos alcaldes socialistes 
de Manlleu, el d’abans i el de després del franquisme.

En Josep Lladó també va ser l’alcalde de Manlleu durant pocs anys. Ho va ser 
en dues ocasions diferents, les dues envoltades d’unes condicions excep cionals. 
La primera vegada ho va ser un parell de dies, en el marc dels Fets d’Octubre 
de 1934. Arran de la formació d’un govern de dretes reaccionari a les Corts de 
Madrid, els socialistes havien declarat una vaga general arreu d’Espanya, mentre 
que el president de la Generalitat, Lluís Companys, proclamava l’Estat Català al 
nostre país. Només a Astúries i Catalunya es van seguir les consignes de vaga.  
A Manlleu les proclames van provocar una considerable agitació política i social, 
l’exèrcit va acabar ocupant la vila perquè temien un esclat revolucionari. Quan 
el dia 8 d’octubre el Tercio, o sigui la Legió de l’època, va ocupar Manlleu, van 
trobar que l’alcalde era en Josep Lladó. Des de les últimes eleccions munici-
pals, en Josep Lladó era regidor a l’oposició pel Front Únic d’Esquerres, en un 
Ajuntament governat pels conservadors d’Unió Ciutadana. Davant la situació 
que prenien els esdeveniments, una comissió va negociar la renúncia de l’al-
calde d’aquells moments, que no es va oposar a la seva destitució. Es va formar 
un consell municipal provisional, presidit per Josep Lladó, que estava format 
per cinc membres de les organitzacions següents: Esquerra Republicana de 
Catalunya - Estat Català, Agrupació Socialista i Partit Sindicalista. Expliquen que 
quan l’exèrcit va ocupar Manlleu, Josep Lladó va haver d’intervenir per evitar 
represàlies contra aquells que s’havien sublevat. El militar que comandava el 
Tercio va demanar per l’alcalde, quan el va tenir al davant li va comunicar amb 
to amenaçador que s’emportaria immediatament, vius o morts, tots els homes 
que havien intervingut en la revolta. Ell el va convèncer que no s’havia de fer 
agafar a ningú, ni menys encara matar-los, perquè a Manlleu no havia passat 

1 Cal precisar, per ser ben exactes, que durant els anys de la guerra civil, just abans que Josep Lladó, 
un altre socialista també va ser alcalde de Manlleu —ho va ser molts pocs dies, però— era en Joan Co-
dina, un gran amic de Lladó  —de qui tornarem a parlar en aquest llibre.
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res greu. En efecte, les detencions a Manlleu, arran dels Fets d’Octubre, van 
ser mínimes, tot i els actes subversius que hi va haver.2

En Josep Lladó havia estat alcalde el 1934 en uns dies amb una situació po-
lítica difícil; el van nomenar perquè era un home capaç de dirigir Manlleu en 
moments complicats. En un altre episodi històric d’agitació social com van ser 
els anys de la guerra civil espanyola, en Josep Lladó va tornar a fer-se càrrec de 
l’alcaldia de Manlleu. L’any 1937 va ser nomenat alcalde de Manlleu, càrrec que 
va ocupar fi ns a l’ocupació militar de la vila, el 4 de febrer de 1939. La situació 
excepcional provocada pel confl icte bèl·lic va provocar que els ajuntaments es 
formessin a partir de les forces d’esquerres, a Manlleu, en Josep Lladó formava 
part de l’Ajuntament en representació del Partit Socialista Unifi cat de Catalunya, 
el partit format el 1936 en què s’havien integrat els socialistes catalans, entre 
els quals hi havia l’Agrupació Socialista de Manlleu, una de les més actives que 
hi havia a Catalunya abans de la guerra civil.

Quan l’alcalde, Ramon Sitjà, va donar per acabades les intervencions en 
l’acte de presentació del llibre El cooperativisme a Osona, una cua considerable de 
gent esperava que els dediqués l’exemplar que havien adquirit. Eren tants els 
compradors que, inesperadament, van esgotar tots els volums que hi havia per 
vendre; les responsables de l’editorial lamentaven haver fet curt d’exemplars. 
Val a dir, però, que una néta de Josep Lladó, Maria Teresa Baucells, n’havia 
comprat molts; en portava una pila a les mans i me’ls feia dedicar un per un: 
“Aquest per a mi, aquest per a la meva fi lla que estudia a Anglaterra i estarà molt 
contenta quan el rebi, aquest per…” “I ara has de dedicar aquest a la tieta…” 
La seva tieta era la fi lla petita d’en Josep Lladó, una dona de prop de vuitanta 
anys, que també havia assistit a l’acte i que jo coneixia per primera vegada. Li 
volia fer una bona dedicatòria, com si li dediqués el llibre al mateix Josep Lladó. 
La veritat, però, és que jo ja havia acabat la imaginació, de tant que havia escrit. 
Per fer temps, a veure si se m’acudia alguna cosa original li vaig dir: “No sé 
ben bé què li podria dedicar a la mateixa fi lla de Josep Lladó.” Em va quedar 
gravada la seva resposta. Em va contestar que el seu pare tenia un llibre que li 
havia dedicat un amic, no recordava quin, potser va dir que era el polític Serra 
i Moret, però no ho sabia segur. La dedicatòria era la següent: “A un home amb 
sentit comú, que és el menys comú de tots els sentits.” Ja ho tenia! Vaig escriure 
a la primera pàgina del llibre: “A la fi lla d’un home amb sentit comú, que és el 
menys comú de tots els sentits.” De ben segur que aquestes paraules defi nien 
perfectament, d’una manera breu —molt millor del que mai no hagués pogut 
pensar jo—, qui havia estat en Josep Lladó.

2 Serrallonga i Urquidi, Joan. “Política i eleccions a la Plana de Vic (1933-34). De la Unió Sagrada 
als Fets d’Octubre”. L’Avenç, núm. 35, octubre 1982, p. 30-32.
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En una carta escrita des de l’exili el 18 d’octubre de 1959, Josep Lladó expli-
cava trets importants de la seva persona i vida. A partir de fragments de la carta, 
en endinsarem més en la seva biografi a, com si fos ell mateix qui la narrés. 

La carta estava adreçada a Modest López, el jove que festejava una de les seves 
nétes, la Maria Teresa; els dos s’acabarien casant pocs anys després i de viatge 
de noces el van anar a visitar a França. Li explicava en aquella carta:3

M’agradaria molt poder parlar davant dels teus telers sobre la Indústria Tèxtil 
i Annexos. Tingues en compte que he fi lat fi l. La tela que es podria teixir amb 
aquest fi l arribaria més lluny que de Barcelona a la Corunya. Modèstia a part, 
coneixia una mica aquesta indústria amb tota la seva integritat. Quan vivia a Lió, 
la junta del Casal Català em va convidar a fer una conferència o xerrada. En vaig 
fer dues. Una sobre història de Catalunya i l’altra sobre la indústria tèxtil.

En efecte, Josep Lladó havia començat a treballar quan encara era un nen. La 
seva primera feina va ser als vuit o nou anys, a la fàbrica de fi lats de Can Puntí 
de Manlleu. Era tan menut que l’anomenaven Sagalet, sobrenom amb què el 
coneixia molta gent, fi ns i tot quan ja era gran; era un nom que a la Plana de 
Vic s’utilitzava per designar els nens que guardaven el bestiar i, per extensió, 
qualsevol noi. A fi nals del segle xix el treball infantil a la indústria tèxtil era un 
fenomen habitual entre les famílies humils. Ell havia nascut el 9 de novembre 
de 1880 en una població eminentment rural com era Olost de Lluçanès, era el 
nen més gran de dotze germans; el seu pare, que era pagès, va morir quan eren 
tots molt joves i la seva família es va establir defi nitivament a Manlleu, la capital 
industrial de la Plana de Vic, que atreia molta mà d’obra de les poblacions de les 
zones més muntanyoses dels voltants. No sempre va treballar en el tèxtil, anys 
després treballà a Can Roqué, fàbrica de conductors elèctrics, però tot i el canvi 
de feina era un expert en el tema, ja en la vellesa s’atrevia a fer conferències 
sobre el sector tèxtil, com la que va fer al Casal Català de Lió.

No amagava els seus orígens humils, en la mateixa carta explicava: “He sigut 
fi lador. Té raó l’immortal Sòcrates quan diu que ningú s’ha d’avergonyir de la 
seva professió. Ell era fi ll d’un picapedrer. La intel·ligència no és només cosa de 
rics o fi lls de catedràtics. Que sóc intel·ligent? No, no i no.” Després de recordar 
altres clàssics grecs, continuava la carta escrivint la frase que em va revelar la 
seva fi lla el dia de la presentació del llibre. 

3 En Josep Lladó només escrivia en castellà, però he optat per traduir al català els fragments de carta 
que reprodueixo en el llibre, perquè com que tracten qüestions més personals trobo més adequada 
la llengua amb què s’expressava habitualment de forma oral i, a més, considero que fa més pròxim el 
personatge i directa la seva semblança biogràfi ca. En canvi, els seus escrits impresos els mantinc en la 
llengua en què van ser publicats.
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A falta d’una clara intel·ligència, puc dir sense jactar-me’n que tinc una mica 
de sentit comú. Sentit comú, que és el menys comú de tots els sentits. He llegit 
 llibres i més llibres durant la meva vida, de fi lòsofs, economistes d’ideals diversos i 
opinions oposades. Tots m’han ensenyat alguna cosa, però el que més m’ha donat 
a conèixer és el “Llibre de la vida”, que amb grans lletres està obert a tothom.

Era de formació autodidacta, els seus coneixements els havia après a partir de 
l’experiència, de lectures i de persones que el van influir en la seva manera 
de pensar. Llegia llibres, una cosa poc freqüent entre els obrers, que prou feines 
tenien a sobreviure. Sovint com hem vist, en els seus escrits i discursos citava els 
clàssics grecs que havia llegit. També li agradava molt de llegir la premsa escrita 
amb regularitat; a la fàbrica on treballava, la dona de l’empresari li guardava 
els diaris vells, i ell els repassava amb assiduïtat.

En la formació ideològica de Josep Lladó, a més de les lectures, hi ha alguns 
personatges clau que van infl uir en la seva forma de pensar sobre aspectes so-
cials. Eren amics seus que van contribuir en el seu pensament, alguns eren de 
Manlleu mateix i altres no. Entre totes les persones que van infl uir Josep Lladó, 
sens dubte, cal destacar en primer lloc el seu gran amic Joan Codina i Vivet, un 
socialista de Manlleu conegut arreu de Catalunya amb el pseudònim de Juan de 
Cataluña, perquè així signava alguns dels seus articles de premsa.4 Encara que 
és més conegut com a polític i, fi ns i tot, com a sindicalista, Joan Codina també 
va tenir un paper molt remarcable en el cooperativisme de consum. Pocs anys 
més gran que ell, Joan Codina té una militància activa anterior a Josep Lladó en 
el socialisme i el cooperativisme, mentre que aquest darrer havia tingut des de 
sempre un paper més rellevant en el terreny sindical. Segur que l’amistat que 
unia aquests dos dirigents obrers va ser decisiva perquè Josep Lladó entrés de 
ple en el moviment cooperatiu. Malgrat coincidir en moltes coses, també van 
prendre decisions molt diferents en aspectes importants de la seva vida. Com 
al fi nal de la guerra civil, quan Joan Codina va optar per quedar-se a Manlleu i 
fou detingut i executat l’any 1939 al Camp de la Bota de Barcelona, mentre que 
Josep Lladó va decidir fi nalment de passar a la clandestinitat i  posteriorment 

4 Joan Codina Vivet (Manlleu 1875 – Barcelona 1939). Dirigent socialista i cooperativista, va ser el 
principal impulsor del nucli socialista que hi havia a Manlleu des de principis del segle xx. Corresponsal 
de la zona de l’Alt Ter del setmanari La Justícia Social, on sovint signava amb el pseudònim de Juan de 
Cataluña, va escriure també en altres publicacions socialistes com ara La Internacional. L’any 1912 va 
ser regidor a l’Ajuntament de Manlleu. Militant del Partit Socialista Obrer Espanyol, inicialment va ser 
molt crític amb el catalanisme, encara que anys més tard va matisar aquell posicionament i es va acostar 
a la Unió Socialista de Catalunya, de caire catalanista. En el camp del cooperativisme era un soci actiu 
de la Cooperativa Mútua de Pa i Queviures, de la qual en va escriure la història l’any 1928, amb motiu 
del vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació. Va tenir un paper molt destacat en l’estructuració del 
cooperativisme de consum a través d’una federació comarcal. Va escriure nombroses cròniques i articles 
d’opinió a Acción Cooperatista. Vegeu Diccionari biogràfi c del moviment obrer als Països Catalans. Edicions 
Universitat de Barcelona / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000, p. 400.
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exiliar-se. Execució i exili, dues de les formes repressives que van patir els ven-
çuts perseguits pels franquistes.

En Lladó i en Codina tenien amics comuns a Manlleu, entre tots formaven 
el nucli de dirigents obreristes i republicans de la població. Entre aquests vo-
lem esmentar Ot Ferrer, el mític mestre republicà de Manlleu, represaliat pels 
franquistes i enyorat pels seus nombrosos alumnes.5 Les relacions d’amistat 
de Josep Lladó no es limitaven a l’àmbit local, coneixia i mantenia el contacte 
amb personatges de la Catalunya del moment. Entre altres, destaquem el músic 
universal Pau Casals, amb qui va mantenir relació sobretot en els anys d’exili. 
També era bon amic de dirigents socialistes catalans destacats; en sobresurten 
dos que marquen dues tendències dins el socialisme català, la més catalanista 
del vigatà Manuel Serra i Moret i la més espanyolista del reusenc Antoni Fabra 
i Ribas.6 Finalment, cal tenir en compte que a conseqüència del seu interès pel 
mutualisme va fer amistat amb el metge director de la clínica L’Aliança Josep 
Girona i Trius.

Una bona amiga que tenia era la directora de l’Hospital de Manlleu, la monja 
Teresa Vallbona. Ella estava molt agraïda a Josep Lladó i el qualifi cava com un 
“home bo”.7 Ell pensava que aquesta consideració era exagerada, perquè al llarg 
de la seva vida només ho havia intentat de ser, de bo. Encara que ell era agnòstic, 
l’unia una bona amistat amb aquella religiosa. Quan Josep Lladó havia estat 
alcalde durant la guerra civil, havia protegit les monges d’aquells que les volien 
fora de l’Hospital, on atenien els malalts. Explica la família que, quan l’exèr-
cit franquista va ocupar Manlleu, la directora de l’Hospital va tenir un paper 
determinant per fer marxar Josep Lladó de Manlleu, després  d’advertir-lo que 
corria perill. Ell no volia marxar, perquè pensava que no s’havia d’amargar per 
res del que havia fet. Finalment, però, el van poder convèncer que abandonés 

5 Sobre la fi gura d’Ot Ferrer vegeu el monogràfi c “Ot Ferrer, un mestre de classe”. El Ter, núm. 6, 
setembre de 1996, p. 13-25.

6 Amb motiu de la mort d’Antoni Fabra Ribas, escrivia en una carta d’11 de maig de 1958 a la seva 
família, amb mostres d’admiració cap a aquest personatge: “Es va morir el meu amic de sempre Antonio 
Fabra Ribas. No sé si per la seva signifi cació els diaris d’Espanya han donat notícia de la seva mort. Ens 
escrivíem, en una de les seves cartes em deia que tenia confi ança que aviat ens veuríem de nou. […] 
Que bo i intel·ligent era aquest bon amic, encara no fa dos mesos em va enviar dos llibres seus i em deia 
que me n’enviaria més. N’havia escrit dotzenes. Quin cervell. Era professor d’idiomes. Havia corregut 
tot el món.” La biografi a d’Antoni Fabra i Ribas és la número 2 de la col·lecció Cooperativistes Catalans, 
de la qual també forma part aquest llibre. Vegeu Anguera, Pere. Antoni Fabra Ribas. Fundació Roca i 
Galès / Cossetània Edicions, Barcelona/Valls, 2005.

7 En una carta de Teresa Vallbona de l’1 de desembre de1952 adreçada a Josep Lladó quan vivia 
a Hyères a l’exili li escrivia, entre altres coses: “Puedo asegurarle no paso día sin que me acuerde de 
Usted. Y muchas veces. Tenemos muy presente cuanto hizo Usted por esta casa y le estoy sumamente 
agradecida y quisiera corresponder en algo, pero me es imposible, lo único que puedo hacer es rogar 
mucho por Usted y esto sí que lo hago todos los días y pido a Nuestro Señor se lo recompense dándole 
su amistad y gracia y todo lo que necesite.”
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Manlleu. Va viure clandestinament a Catalunya força anys, tenia documentació 
falsa a nom de Luis Molinera. Les poblacions on va residir més temps van ser 
Barcelona i Gavà. Entre l’any 1948 i el 1949, ens ha estat impossible precisar-ho 
amb exactitud, va marxar a l’exili a França amb tren, per la línia de Puigcerdà, 
en un viatge organitzat per la resistència al règim dictatorial amb qui estava re-
lacionat. A França va estar uns dos anys vivint a la ciutat de Lió, però fi nalment 
va aconseguir una plaça en una residència internacional d’exiliats, de nom 
Beau Sejour, de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que hi havia a la 
població de Hyères, a la Costa Blava francesa. En aquesta residència va passar 
els últims anys de la seva vida, acompanyat per exiliats d’arreu d’Europa, fi ns 
que va morir en un hospital proper a la residència l’any 1963.

Anys després de la seva mort, el personatge de Josep Lladó ha estat restituït 
per la història. El silenci imposat sobre els vençuts de la guerra civil espanyola 
s’ha trencat. Ara sovint ja no cal lluitar tant contra aquest silenci sobre el passat 
recent, sinó més aviat per no oblidar amb el pas del temps aquells homes i dones 
que van ser derrotats i perseguits pels franquistes. La restitució de Josep Lladó 
forma part d’un procés col·lectiu més ampli, que no té només en compte la 
seva fi gura, encara que ell n’és un dels personatges cabdals pel que fa a Man-
lleu. A la seva població, el silenci sobre els vençuts va començar a trencar-se ja 
fa anys, en un procés que va començar després del fi nal de la dictadura fran-
quista i que ha estat lent, segurament massa lent. A més, el procés encara no 
ha culminat plenament, perquè tot i els passos endavant que s’han fet encara 
queden per esvair alguns fantasmes del passat relacionats amb els anys de la 
Segona República i la guerra civil.

Un primer pas important a Manlleu per trencar el silenci dels vençuts va 
venir del camp de la literatura, amb la publicació de les dues novel·les del poeta 
i escriptor manlleuenc Josep Grau i Jofre (Manlleu, 1927-2005), amb el títol 
de Balada de Florian (1987) i Un món batega a l’ombra (1988).8 Dues novel·les am-
bientades en una població que, sense dir-ho directament, podia ser perfectament 
Manlleu. En la primera feia una caricatura expressionista d’un cacic local, que 
des de l’alcaldia exercia el seu poder i repressió contra una població vençuda. 
En la segona, tenia com a personatge central la fi gura d’un mestre republicà 
desterrat pel franquisme. Sense deixar de ser unes novel·les, eren dos llibres 
molt realistes i, amb més fi delitat o menys, recollien personatges, històries i 
situacions que la gent de Manlleu coneixia perfectament sobre el passat, però 
que el silenci imposat pel franquisme feia que no se’n parlés públicament. Com 
han comentat ja altres persones, en referència al títol de la segona  novel·la: 

8 Grau i Jofre, Josep. Balada de Florian. Eumo Editorial, Vic, 1987. I també del mateix autor, Un món 
batega a l’ombra. Eumo Editorial, Vic, 1988.
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“El món que batega a l’ombra és el món dels perdedors de la nostra guerra 
civil, el món dels homes i les dones que van pagar amb la vida o amb una llarga 
repressió i una humiliació permanent el simple fet de voler ser qui eren.”9 La 
primera novel·la va generar un enrenou considerable a Manlleu, pel fet que 
hi havia qui, amb raó o sense, se sentia al·ludit a la novel·la. La polèmica, que 
va tenir ressò més enllà de Manlleu, va ser provocada perquè s’havia trencat el 
silenci dels perdedors i encara hi havia qui el volia mantenir. A través d’unes 
novel·les Josep Grau havia fet públic el món dels perdedors, una realitat de tots 
coneguda, però silenciada durant molt de temps, fi ns i tot anys després de la 
mort del dictador.

Altres petits passos anaven en la direcció de la recuperació de la memòria 
històrica a Manlleu. L’any 1997 l’Ajuntament de Manlleu va acordar de dedicar 
el nom d’un carrer a Josep Lladó, en una zona que estava previst d’urbanitzar 
i on entre altres noms de persones oblidades de Manlleu, també n’hi hauria 
un dedicat a un dels seus grans amics, Joan Codina. La intenció de donar el 
nom d’un carrer a Josep Lladó va sortir publicada a la premsa i, encara que 
 fi nalment no es va arribar a portar a terme, la seva família va recollir amb alegria 
i satisfacció la proposta municipal. Una néta de Josep Lladó, en nom dels seus 
familiars i amics, va adreçar una carta d’agraïment al consistori municipal per 
prendre aquella decisió. Eren unes mostres d’agraïment d’una família i amics 
que feia molts anys que esperaven la restitució publica de Josep Lladó, un gest 
com la intenció de posar el seu nom a un carrer era sufi cient per adonar-se 
que la fi gura de Josep Lladó tornava, com havia de ser, al lloc que li pertocava 
com a personatge important en la història de Manlleu i com a dirigent del 
cooperativisme català. La carta deia:10

27 d’octubre de 1997

Benvolguts senyors,

Amb gran alegria he llegit en el diari El 9 Nou, la notícia que aqueix Ajunta-
ment ha decidit de donar el nom del meu estimat avi, josep lladó quintana, a 
un dels carrers que s’obriran en el Polígon de “La Font de Tarrés”.

Moltes gràcies per recordar-vos d’un home senzill i lluitador per les llibertats 
i els drets dels treballadors.

El meu avi estimava Manlleu més que la seva vida. És per això que li fou tan 
dur el seu exili: ell va morir a França, lluny de la seva pàtria i de la seva família.

9 Tuneu, Miquel. “Josep Grau, narrador d’un món que batega a l’ombra”. El 9 Nou, 11 de febrer 
de 2005, p. 41.

10 Carta transcrita literalment en l’acta de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Manlleu del 
dia 4 de novembre de 1997.
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Varen negar-li el goig d’envellir a Manlleu, envoltat dels seus amics, però mai 
li van faltar les cartes de molts manlleuencs, que se’n recordaven del que ell havia 
lluitat per seu poble i la seva estimada Cooperativa.

Malgrat tot, no van poder-li robar els seus ideals, ni el seu record d’home 
honrat que va deixar en els que el coneixeren, ni tot l’amor de la seva gent.

En nom de la família i de tots aquells que l’estimaren, moltes, moltíssimes 
gràcies.

La seva néta,

[Signat:] M. Teresa Baucells

La publicació d’articles i llibres que tractaven sobre la història de Manlleu 
que havia estat silenciada ha estat un altre pas en la recuperació de la memòria 
històrica. Entre les obres publicades cal destacar un monogràfi c de la revista 
El Ter, dedicat a la fi gura d’Ot Ferrer, un mestre republicà represaliat, amic de 
Josep Lladó, molt recordat pels seus alumnes, a qui després de molts anys —tots 
ells ja grans— li van organitzar un homenatge l’any 1996. Un mestre similar era 
el protagonista de la novel·la de Josep Grau Un món batega a l’ombra, un llibre 
que —com ja hem explicat— va tenir molta importància en el procés per aca-
bar amb aquell silenci imposat pels vencedors de la guerra civil. En Josep Grau 
escrivia amb motiu de l’homenatge a Ot Ferrer coses com aquestes, en les quals 
també s’hi podria incloure la fi gura de Josep Lladó: “I què en recorden? Algun 
fet extraordinari? Doncs, sí. O és que no és prou extraordinari que un home no 
claudiqui encara que això li reporti anys de presó i misèria? A mi em sembla una 
lliçó magistral extraordinària.”11 I més avall afegia que quan ell va escriure les 
seves novel·les “no intentava res més que mostrar aquesta mena d’homes que 
van intentar donar testimoni de llibertat amb les paraules i amb la vida”.

A més dels novel·listes, tal com els pertoca, els historiadors també han jugat 
un paper important en el procés de recuperació de la memòria històrica de 
Manlleu. L’accés a la documentació judicial dels tribunals militars, inaccessible 
durant molts anys, sense que ningú la pogués consultar lliurement, ha permès 
abordar el tema de la repressió franquista amb més precisió. Manlleu ha estat 
una de les primeres poblacions catalanes que compten amb una detallada in-
vestigació sobre aquest aspecte, gràcies als estudis dels historiadors  Immaculada 
Domènech i Federico Vázquez.12 Les seves investigacions mostren la dura re-
pressió exercida contra manlleuencs, però fan un pas més, ja que amb proves 
documentals poden assenyalar qui van ser els responsables locals d’aquella 

11 Grau, Josep. “El senyor Ot Ferrer, mestre”. El Ter, núm. 6, setembre de 1996, p. 4.
12 Vázquez Osuna, Frederico; Domènech Subiranas, Imma. “La repressió franquista a Manlleu”. 

Ausa, núm. 146, 2001, p. 349-371. Domènech, Immaculada; Vázquez, Federico. La repressió franquista a 
l’àmbit local. Manlleu (1939-1945). Editorial Afers, Catarroja/Barcelona, 2003.
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Josep Lladó i Quintana cap l’any 1925 o 1926 al peu del monument a Colón de Barcelona, amb els 
seus fi lls Pepito i Maria i el seu nebot Rossend Galobardes (cedida per la família Lladó).
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repressió. Amb la seva investigació, Imma Domènech i Federico Vázquez han 
contribuït a explicar de forma ben documentada una cosa que ja tothom sabia, 
la poca justícia amb què van ser tractats els vencedors de la guerra civil.

Uns altres llibres restituïen la importància històrica del cooperativisme a 
Manlleu i, entre altres coses, revelaven la importància que Josep Lladó, al costat 
d’altres persones, va tenir en aquest moviment social. L’un era El cooperativisme 
a Osona, publicat el 1998 —de la presentació del qual ja hem parlat—; l’altre 
era un llibre sobre la Cooperativa Mútua de Pa i Queviures, publicat l’any 2004 
en el marc dels actes de commemoració del centenari de la fundació de l’en-
titat —que havien començat l’any anterior.13 D’acord amb la importància que 
va tenir, Manlleu és una de les poblacions de Catalunya que compta amb més 
estudis sobre el tema del cooperativisme. La restitució de dirigents del coope-
rativisme català, com és el cas de Josep Lladó, ha estat paral·lela a l’interès que 
ha començat a despertar entre els historiadors el moviment cooperatiu. Fins 
fa pocs anys, a Catalunya les investigacions històriques sobre l’associacionisme 
obrer havien deixat molt de banda el tema del cooperativisme de consum i les 
persones que es van moure al seu voltant, mentre que tractaven amb molta més 
atenció el sindicalisme o les organitzacions polítiques obreristes. Aquesta falta 
d’atenció cap al cooperativisme en part era deguda al fet de ser considerat com 
un moviment massa moderat i reformista, perquè deien només buscava solu cions 
paternals davant la confl ictivitat social.14 Gràcies, però, als estudis històrics més 
recents sobre el cooperativisme de consum, la història del cooperativisme i dels 
seus dirigents han entrat també han començat a ser recuperades. La publicació 
de la biografi a de Josep Lladó és tant una restitució de la seva fi gura com, també, 
del moviment cooperatiu en què va treballar i que ajudà a difondre.

13 Casanovas i Prat, Josep. El cooperativisme a Osona. Eumo Editorial, Vic, 1998. Casanovas i Prat, 
Josep. La Cooperativa de Manlleu: cent anys d’història. La Cooperativa Mútua de Pa i Queviures (1903-2003). 
Eumo Editorial / Cooperativa Mútua de Pa i Queviures, Vic/Manlleu, 2004.

14 Sobre aquest aspecte vegeu el pròleg de Pere Gabriel al llibre El cooperativisme a Osona —citat 
en la nota anterior.
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L’objectiu general de l’obra de Josep Lladó era aconseguir l’emancipació 
social dels treballadors a partir del cooperativisme de consum. L’activitat del 
nostre biografi at es va portar a terme d’una manera especial des de la Coope-
rativa Mútua de Pa i Queviures de Manlleu, que era la més gran de la població 
on vivia. Ell va col·laborar molt a engrandir aquesta cooperativa de consum 
fundada el 1903, de manera que va ser un dels responsables més directes, no 
l’únic, que s’arribés a convertir en una de les principals entitats d’aquest tipus 
que hi ha hagut a Catalunya al llarg de la història. A la Mútua de Pa i Queviures 
va posar en pràctica els principis que tenia sobre el cooperativisme, a partir 
d’unes idees i d’una obra que van transcendir més enllà de l’estricte marc local 
de Manlleu. Josep Lladó va col·laborar a crear i enfortir l’organització territorial 
del cooperativisme de consum a Catalunya, però més enllà dels aspectes orga-
nitzatius, també destaca per la seva manera d’entendre el cooperativisme de 
consum, diguem-ne la seva ideologia cooperativista, que va poder aplicar amb 
èxit especialment a Manlleu, però que era un model a seguir per les cooperatives 
de consum d’altres localitats. Per tot això, dins del món del cooperativisme de 
consum, Josep Lladó era reconegut com un dels principals dirigents que tenia 
aquest moviment a Catalunya. 

El setmanari Acción Cooperatista, òrgan de la Federació de Cooperatives de 
Catalunya, va publicar una sèrie d’articles de manera periòdica, que amb el tí-
tol genèric de “Cooperatistes catalans” repassava les principals fi gures d’aquest 
moviment. Reproduïm unes quantes línies de l’article dedicat a Josep Lladó, 
en què queda clara la seva dedicació a la Cooperativa de Manlleu, però també 

2. EL COOPERATIVISME DE CONSUM 
COM A FORMA D’EMANCIPACIÓ SOCIAL
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com sabia donar a conèixer l’obra realitzada. Amb paraules plenes de reconei-
xement, l’article diu:15

Creiem ésser justos en dedicar uns mots enaltidors a l’actuació profi tosa i enco-
ratjadora de l’infatigable i conseqüent cooperatista en Josep Lladó:

La seva més activa gestió en el cooperatisme té per escenari la ubèrrima co-
marca de Vic, on serpenteja el Ter amb la seva inexhaurible vitalitat i riquesa.

En Lladó pertany a la Cooperativa Mútua de Manlleu, on hi ha dedicat una 
bona part de la seva vida.

La cooperativa per ell és el lloc de més predilecció i estima i és per això i per 
l’obra cooperatista i per llurs sentiments de germanor, que té arrelats profun-
dament, que sent un fervorós batec espiritual i un amor que vol contagiar a tots 
els éssers que amb ell parlen.

Després d’explicar alguns dels mèrits de Josep Lladó en el terreny del coo-
perativisme, l’article continuava de forma elogiosa destacant que amb persones 
com ell a cada entitat no hi havia problemes difícils, tot es podia resoldre. Final-
ment, acabava resumint quins eren els objectius que empenyia l’obra de Josep 
Lladó en el terreny cooperatiu; primer, apuntava “les idees d’emancipació social” 
i, a continuació, hi afegia les “d’amorosa germanor, de reivindicació econòmica, 
enllaçant el conjunt de consumidors, agrupant el poble fi ns a aconseguir la 
implantació integral de la República Cooperativa”. Era, en defi nitiva, l’esforç 
d’una fi gura modèlica, que va treballar infatigablement per aconseguir els seus 
propòsits en el terreny col·lectiu, que hi va posar molt d’esforç personal i, com 
a contrapartida, va poder aconseguir fer avançar el moviment cooperatiu català 
des de la seva cooperativa de consum de Manlleu.

La Cooperativa Mútua de Pa i Queviures de Manlleu

El 7 de juny de 2003, la Cooperativa Mútua de Pa i Queviures de Manlleu 
iniciava la commemoració del centenari de la creació de l’entitat. No era 
un centenari més, perquè és poc habitual que una cooperativa de consum a 
Catalunya arribi al centenari i encara mantingui l’activitat comercial, sense 
renunciar a la fi losofi a dels cooperativistes que la van fundar i fer créixer. 
Durant l’acte, el record de Josep Lladó va planar constantment en l’ambient, 
perquè encara que la cooperativa havia estat una empresa col·lectiva, ell re-
presentava el grup de dirigents que van convertir la Cooperativa Mútua de Pa i 
Queviures en una de les cooperatives de consum més importants de Catalunya. 
Els inspirava una fi losofi a senzilla però efi caç, pensaven que el cooperativisme 
no era només una fórmula perquè els obrers poguessin aconseguir productes 

15 Tino. “Cooperatistes catalans: Josep Lladó”. Acción Cooperatista, núm. 537, 18 d’agost de 1933, 
p. 1.




