
Han hagut de passar
dècades per aconse-
guir la fotografia
dels cinc alcaldes

que Berga ha tingut  d’ençà de la
democràcia, departint amiga-
blement en públic, plegats gaire-
bé com vells amics. Una imatge
inèdita. L’escena va tenir lloc,
ahir a la tarda, al programa L’es-
tació , presentat pel comunica-
dor  Xavier Gual a Televisió del
Berguedà. Un regal per als histo-
riadors i cronistes locals.

Estudis de la tele. Tercer pis
del local municipal de la plaça
de Sant Joan.  Els protagonistes
estan citats a 3/4 de 7 de la tar-
da. Ofereixen la seva versió més
entranyable i polite: bona cara i
somriures. Salutacions cordials.
Sí, potser s’havien trobat en al-
gun acte puntual, però hi ha
coincidència que trobar-se ex-
pressament per debatre sobre el
passat i el present de la ciutat en
públic no ho havien pas fet. El
més veterà, en Jaume Farguell
(l’únic que du la seva insepara-
ble corbata), que aquest diven-
dres farà 81 anys. A l’altre ex-
trem, el més jove, en Juli Gen-
drau, als 48 acabats d’estrenar.

Primera constatació. El pas
del temps s’ha encarregat de lli-
mar i polir les punxegudes ares-
tes de les rivalitats polítiques
que al seu dia van causar a pro-
pis i estranys severs disgustos i
algunes llàgrimes. Berga va reu-
nir ahir el seu repòquer d’exal-
caldes. Aquests cinc homes són

els protagonistes d’una galàxia
política  masculina  que palesa
que la igualtat de gènere no fa
pas tants anys que figura a les
agendes dels partits. Ells (Jaume
Farguell i Sitges, Agustí Ferrer i
Gasol, Ramon Camps i Roca, Jo-
sep Maria Badia i Pons i Juli
Gendrau i Farguell) van liderar
el rumb de Berga des del 1979
fins al 2015. 38 anys d’història
de Berga en viu. 

Són políticament correctes
quan diuen que el temps ho
cura tot, fins i tot les desavinen-

ces. I que una cosa és la relació
personal i una altra de ben dife-
rent les discrepàncies polítiques.
En Josep Maria Badia potser és
el més directe fidel al seu estil, i
admet obertament la seva mala
relació amb en Jaume Farguell.
Aquest darrer exposa que aca-
ben pesant més les coses positi-
ves que les negatives. I a la mitja
part, amb naturalitat i segura-
ment fora de càmera, li estén la
mà, que en Badia encaixa. En
paus.

Jaume Farguell i Agustí Ferrer

seuen de costat i són els que
més animadament xerren a la
prèvia. L’Agustí, un bon gurmet,
li explica que per sopar té truita
de moixerons. I somriu. Les
agres disputes que els van en-
frontar fa 30 anys s’han esfumat.  

Qui ho vulgui podrà veurel’s
comentar el passat i l’actualitat
berguedana com tots aproven
(amb matisos)  la gestió de l’actual
govern de la CUP i el debat  sobre
el dèficit  de les arques munici-
pals– avui, a Televisió del Bergue-
dà, a les 20.20 del vespre. 

Berga reuneix el seu repòquer d’exalcaldes
Trobada inèdita dels cinc batlles que la capital berguedana ha tingut d’ençà de la democràcia per compartir tertúlia televisiva
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Per l’esquerra, i en l’ordre en què foren alcaldes, Jaume Farguell, Agustí Ferrer, Josep Maria Badia, Ramon Camps i Juli Gendrau, ahir

Crònica
Dolors Clotet BERGA

L’APUNT
Josep Xoy, el sisè alcalde
durant 20 dies
Durant 20 dies del juny del
2003,  el republicà Josep Xoy
fou alcalde de Berga. Sense su-
ports, va dimitir. Ahir va pactar
amb el programa no ser-hi

ELS PROTAGONISTES

 Jaume Farguell va ser el primer
alcalde de Berga en la recuperada
democràcia a les eleccions munici-
pals de l’any 1979 amb la llista per
Berga i per Catalunya. A les elecci-
cons del 1983 –ja sota les sigles de
CiU– va obtenir la màxima repre-
sentació que un grup ha aconseguit
mai a la ciutat: majoria absolutíssi-
ma amb 11 regidors. Va ser alcalde
durant quatre mandats, 16 anys. 

Jaume Farguell 
CIU

Del 1979 al 1987 i del 1991 al 1999

Membre de la berguedana nissa-
ga Ferrer i Gasol, l’Agustí de cal Ros
va encapçalar la llista del que es va
batejar com  l’Alternativa Bergue-
dana Independent (ABI). La candi-
datura es va nodrir de dissidents de
CiU i crítics de Farguell. El 1987 l’ABI
va guanyar els convergents per no-
més 93 vots. I van governar en un
mandat polític convuls  amb el su-
port del PSC.

Agustí Ferrer
ABI

Del 1987 al 1991

 Josep Maria Badia va ser alcalde
de Berga del 1999 al 2003 sense
haver-se presentat com a cap de
llista en aquells comicis. Badia era
el número 2 de la llista liderada per
Farguell que va guanyar les elec-
cions. El pacte que van subscriure
els convergents amb ERC per go-
vernar plegats el consistori va tenir
una víctima política icònica: Far-
guell, que va haver de plegar.

Josep Maria Badia
CIU

Del 1999 al 2003

Ramons Camps ha estat d’ençà
de la democràcia l’únic batlle socia-
lista de Berga. El PSC va ser el par-
tit guanyador dels  comicis del
2003. Després d’un inici de mandat
sorpresiu quan CiU va votar per al-
calde el candidat d’ERC fent batlle
Josep Xoy (ERC), els socialistes van
assolir l’alcaldia quan el republicà
va plegar per falta de suports. El
2004 van pactar amb Esquerra.

Ramon Camps
PSC

Del 2003 al 2007

 CiU va recuperar les regnes del
govern berguedà a les municipals
del 2007 de la mà de Juli Gendrau,
que va encapçalar per primer cop
una llista. Va obtenir 7 regidors. El
primer mandat va haver de gover-
nar buscant acords puntuals per
exemple amb la CUP. Al segon, els
convergents van recuperar una ma-
joria absoluta (9 regidors) que no
tenien des de l’any 1991. 

Juli Gendrau
CIU

Del 2007 al 2015
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