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INFORMATIU

Barcelona (1936-1939), que es guardaren a l�església de Sant
Esteve. Eren Pere Bohigas Tarragó, Joaquim Folch i Torres, Pere
Corominas, Joaquim Borralleras Gras i Manuel Grau �restaura-
dor� i algun altre personatge de l�empresa. Com a anècdota,
anotarem que Bohigas i Borralleras decoraren la primera planta
de l�hotel al seu gust col·locant mobles a l�estança, que se
suposa que eren procedents de la partida dels portats a Olot per
a la seva salvaguarda (Brunet). Encara que l�oficina administra-
tiva es trobava a la casa Solà Morales, el personal esmentat
debatia sempre a l�hotel la marxa i les vicissituds de l�empresa.

Final trist
El 1939, en perdre la contesa els lleials a la República i guanyar-
la els que es van aixecar en armes, Privat Calm fou víctima de
pressions, boicots, saqueigs i finalment fou foragitat de casa seva.

Efectivament, la primera repressió que sofrí per haver hostatjat
republicans a casa seva i, per tant, «roigs», fou la usurpació de la
titularitat de secretari d�Administració Local i la plaça de secretari
de Sant Esteve de Bas. Van seguir moltes inspeccions de tota
mena i amenaces; se li féu un bestial boicot que consistí �per
part dels feixistes de torn� a anar a l�estació d�autobusos i del
tren, bo i cantant als viatgers que arribaven que no anessin a
hostatjar-se a l�Hotel del Parc, per ser «poc recomanable»; els
falangistes van anar a saquejar-li l�establiment en més d�una
ocasió, a la vegada que el vexaven sense pietat. Finalment, en
1941, després d�haver passat un temps moralment i
econòmicament del tot insuportable, Privat Calm i la seva família
�la seva muller, Rosa Casas i Bretcha, i els seus fills Esteve, M.
Teresa i Carme� van ser foragitats de casa seva, l�hotel, a la
vegada que li segrestaren el poc negoci que li quedava, i restaren
sense sostre i sense possibilitats econòmiques. I això tenint en
compte que Anna Bretcha i Dorca era la germana de Ramon i, per
tant, tia de Pere Bretcha.
Així finí l�Hotel del Parc.
Privat Calm es refugià en la companyia del seu gran amic,
l�impressor Pere Aubert i Port, dels molt pocs que en aquells
moments quedaven a Olot d�aquell grup de gent inquieta per a
la cultura i les lletres. La majoria eren a l�exili i empresonats.
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Notes:
1- VIDAL i FORGA, Gil. 45 anys de vida olotina a través del Centre
Obrer. Ed. Ajuntament d�Olot, 1980.
S�agraeix la informació rebuda de Cosme Sucarrats i Colom, Maria
Teresa i Carme Calm i Casas i de Jordi Brunet i Forasté.
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