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“Era un homenet increïble, de pe-
tit; sec, escanyolit i lleig, amb qua-
tre pèls que li sortien per les galtes 
xuclades, i la barba prominent i 
pansida, com una castanya eixu-
ta, uns cabells blanquinosos, no re-
tallats de sis mesos, que li brollaven 
d’un barret mig foradat, com els 
que porten els camperols per tre-
ballar a l’horta, i uns ullets de fura, 
menuts i vius com guspires.[...] 
Anava tot espellifat de roba, amb 
unes calces de cotó grisenc i pelat i 
un gec de dril, com el que tants de 
pobres soldats fets malbé portaven 
en tornar de Cuba [...] Duia uns sa-
batots mig foradats i torts, gairebé 
sense taló, i per tot fato, un paquet 
molt petit embolicat amb un diari 
vell i lligat amb un tros de cordill 
ple de nusos”. 

Agustí Calvet i Pasqual (1887 
– 1964) Gaziel,  a la seva obra 
Tots els camins duen a Roma, re-
ferint-se al general Valeriano 
Weyler, un il·lustre foraster pas-
savolant que sovint arribava en 
tren a Sant Sadurní camí de Sant 
Quintí de Mediona 
| IMATGE DEL FONS DE L’AUTOR 

Abans, molt abans que el gene-
ral espanyol Valeriano Weyler 
Nicolau -el sanguinari capità 
general de Cuba durant la re-
pressió del moviment inde-
pendentista dels anys 1896 i 
1897- vingués a Sant Sadurní 
per adreçar-se després a la casa 
pairal de la seva dona a Sant 
Quintí de Mediona, una mu-
nió de personatges il·lustres 
forasters havien visitat la vila 
o havien transitat per la Via 
Augusta i pel camí ral medieval 
que travessava el nostre terme 
municipal. Podríem elucubrar i 
remuntar-nos a l’insigne Aníbal 
quan entre els anys 218 i 202 aC 

va seguir la riba mediterrània 
en la seva aventura èpica con-
tra l’Imperi Romà. Els itineraris 
que s’han  pogut imaginar sem-
bla que ho descarten, però qui 
ho sap amb certesa? Si algú s’hi 
entretingués es podrien relacio-
nar els noms dels  famosos gene-
rals romans que amb les seves 
centúries van desfilar per la Via 
Augusta sadurninenca, amunt 
i avall, quan era una província  
més de l’Imperi . 
Nou segles després d’Aníbal (714 
dC), les primeres incursions sar-
raïnes van ocupar el Penedès i el 
984 i el 985 dC el llegendari i fe-
rotge Al Mansur devia travessar 
les terres sadurninenques amb 
les seves tropes camí de Barce-
lona. El mateix devia succeir 
amb les ràtzies sarraïnes dels 
anys 1107, 1108 i 1115, quan ja hi 
existia  la capella romànica d’Es-
piells i un nucli de població més 
o menys estable.
En els darrers mil anys cente-
nars de personatges rellevants 
de la política, de la milícia i de 
l’església, del comerç i de l’eco-
nomia, del món de l’art i de 
la faràndula, de la ciència i de 
l’esport... han vingut ocasio-
nalment a la nostra vila. El més 
antic i el més ben documentat  
és el viatge del rei Joan II d’Ara-
gó,  quan catorze anys abans 
que Colom descobrís Amèrica  
pernoctà a Sant Sadurní, camí 
de Barcelona. Estava malalt i el 
seu desenllaç semblava immi-
nent. Quaranta-set dies després 
el seu cadàver tornava a passar 
per la vila en direcció contrària 
amb destinació al monestir de 
Poblet. Abans, el 1387, també el 
rei Joan I ja ens havia visitat. 
Les històries que s’expliquen 
a continuació extretes d’un 
índex de gairebé cinc-centes,  
corresponen a forasters i passa-
volants que van tenir l’encert 
de venir ocasionalment a Sant 
Sadurní en so de pau o en brogit 
de guerra.  
Cada veïna i veí de la vila po-
dria confegir fer la seva llista 
particular, genuïna i diferent, 
i comprovaríem que en el nos-
tre imaginari hi ha milers i mi-
lers de forasters molt singulars 
que han trepitjat el municipi. 
Amb el que no ens posaríem 
d’acord, segur, és en si la seva 
visita va servir d’alguna cosa  
profitosa per al conjunt dels sa-
durninencs. Entre la displicèn-
cia i l’admiració pel que venia  
de fora hi ha hagut un tot món  

d’actituds. Ara mateix, per po-
sar un exemple, no m’atreviria 
a afirmar amb rotunditat que 
hagin influït  favorablement en 
l’evolució de la mentalitat dels 
sadurninencs o que aquesta, 
poca o molta,  no s’hagi produït 
per generació endògena.
Vist que la meva pretensió se-
creta de publicar un llibre amb 
aquelles gairebé cinc-centes 
històries de forasters i passavo-
lants famosos que han vingut 
a la nostra vila va per llarg per 
culpa de les retallades, ens ha 
semblat que fer-ne un tast no 
faria cap mal ni hipotecaria una 
futura edició.

El rei Joan II d’Aragó, camí 
de Barcelona 
21 de desembre de 1478

Joan II el Gran (1398 – 1479), rei 
de Navarra, d’Aragó, de Sicília i 
de Sardenya i duc de Peñafiel va 
venir a Sant Sadurní el  dilluns 
21 de desembre de 1478. Estava 
molt malalt i va decidir que-
dar-s’hi a dormir. El seu cronis-
ta ens va deixar el relat d’aque-
lla jornada. “E venint lo dilluns 
que comptaven XXI del dit mes de 
desembre any dit [1478] lo Senyor 
Rey trobantse millor se vestí, e le-
vat que fonch del lit descontinent 
hoí missa devotament com fos fes-
ta del gloriós Sant Thomàs, e dita 
que fou la missa cavalcà e vench 
sen a dinar a la de Sant Sadurní, 
la cual posseix vuy lo noble mosèn 
Jordi de Heredia, criat seu, e tot 
aquest dia e nit seguent reposà la 
prefata Magestat del Senyor Rey 
en casa de dit mossèn Jordi de He-
redia situada dins la dita de Sant 
Sadorní. E lendemà que era di-
marts e comptaven XXII del prop 
dit mes e any, hoida per lo Senyor 
Rey la missa, sa Magestat partí de 
la dita de San Sadorní e vench se a 
dinar a la de Martorell, hon reposà 
tot lo present dia e nit[...]”. Aquest 
fragment de la crònica reial s’ha 
extret dels Annals de la Corona 
d’Aragó. 

El 1387, el rei Joan I el Caçador  
(1350 – 1396) ja havia transitat 
pel camí ral i el 1388 també s’ha-
via quedat a dormir a la vila. 
|IL.LUSTRACIÓ DEL REI JOAN II,  DEL 
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Trasllat del cadàver del 
rei Joan II al monestir de 
Poblet 
6 de febrer de 1479

La salut de Joan II va empitjo-
rar i va morir a Barcelona el 19 
de gener de 1479. La crònica del  
trasllat del seu cadàver al Mo-
nestir de Poblet, extreta també 
dels Annals de la Corona d’Ara-
gó,  no cita expressament Sant 
Sadurní, però ben segur que les 
seves restes van seguir  altra ve-
gada el traçat del camí ral. “Lo dit 
Senyor Rey Don Joan II d’Aragó 
morí a Barcelona  a 19 de Janer  de 
l’any 1479 é son cos fou traslladat 
al Monastir de Poblet e tret lo cos 
Real del Monastir del Valldoncella 
[Barcelona] per portarlo á Poblet  
per lo Hospitalet, Molindareig [ 
Molins de Rei ], Barca, Sant An-
dreu de Aygues-foses arrivant á 
Martorell lo  dia 5 de febrer de dit 
any, é sortiren de Martorell lo se-
guent dia per lo matí, arribant a 
Villafranca del Panadès lo dia 6 
de nit, hora ja mol tarda,á  cau-
sa dels barranchs é mal camí que 
trobaren”. 
A la imatges veiem la tomba del 
rei  Joan II i de la seva segona es-
posa, Juana Enríquez, al mones-
tir de Poblet. 
|FOTO DE FRANCESC BEDMAR 

BLANQUÉ

El Quixot de viatge a 
Barcelona 
22 de juny de 1614

Quan el 1614 el Quixot va vi-
atjar a Barcelona, aviat farà 
quatre-cents anys, abans  va 
passar a prop de  Sant Sadurní. 
Costa de creure, però és el que 
van demostrar-li al rei Carles III 

dos eminents professionals  de 
l’època; d’una banda, el geògraf   
de S.M. Tomás López i d’una al-
tra, el capità d’enginyers José de 
Hermosilla Sandoval. L’encàrrec 
que els va fer el rei consistia a di-
buixar sobre un mapa de l’època 
l’imaginari periple que l’Inge-
nioso hidalgo Don Quijote va fer 
els darrers anys de la seva vida, 
el qual s’havia de reproduir a la 
tercera edició d’aquesta obra  
publicada el 1787 després de 
ser revisada per la Real Acade-
mia Española.
José de Hermosilla, amb la 
novel·la de ficció de Miguel 
de Cervantes Saavedra sota el 
braç, va viatjar per Castella, 
Aragó i Catalunya seguint els 
camins tradicionals i intentant 
identificar sobre el terreny els 
indrets on van esdevenir les 
diferents aventures de l’insig-
ne viatger. Segons aquells dos 
il·lustres personatges, el Qui-
xot va entrar a Catalunya pro-
vinent d’Aragó  per la zona de 
Fraga i  va seguir per camins ru-
rals cap a Lleida, Cervera i Igua-
lada. A partir d’aquí sembla que 
a través de Santa Margarida de 
Montbui o  de la Llacuna va en-
filar el camí ral que seguint el 
curs de la riera de Mediona sor-
tia a Sant Quintí.  I des d’aquí, 
per entremig dels termes de 
Torrelavit, el Pla del Penedès, 
Sant Sadurní i Subirats s’enfi-
là cap a la serralada de l’Ordal, 
per arribar a Barcelona la nit de 
sant Joan, el 23 de juny de 1614. 
La meva opinió és que  l’engi-
nyer militar es va confondre 
a l’hora d’imaginar  l’itinerari  
penedesenc del Quixot ja que 
el més sensat hauria estat  tal 
vegada fer-lo transitar pel camí 
ral, de Sant Sadurní a Martorell, 
i no fer-lo pujar fins a l’Ordal.
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El virrei Amat pernocta a 
can Guineu 
16 i 17  d’octubre de 1777

L’any següent de deixar el càrrec 
de Virrei del Perú, el marquès 
de Castellbell, Manuel d’Amat 
i de Junyent (Vacarisses, 1704 

– 1782), es va retirar al seu cas-
tell de Vilalba situat al terme 
municipal de Castellbell i el Vi-
lar (Bages). El virrei devia estar 
molt trist aquell 16 d’octubre  de  
1777 ja que feia uns mesos havia 
deixat al Perú la seva amant, 
l’actriu  nativa  Micaela Villegas 
Hurtado de Mendoza (1748 – 
1819), coneguda popularment 
com La Perricholi, amb qui ha-
via mantingut un idil·li en els 
anteriors deu anys. La diferèn-
cia d’edat (es portaven ni més 
ni menys que quaranta-quatre 
anys!) va ser motiu de tota mena 
de xafarderies,  xerrameques i 
sarcasmes. (També podria ser 
que no se sentís trist sinó alleu-
gerit d’haver deixat enrere una 
relació tan apassionada). La crò-
nica de la visita del virrei a Sant 
Sadurní la va escriure un nebot 
seu, Rafael d’Amat i de Cortada,  
baró de Maldà, i relata l’estada 
del personatge i del seu seguici 
a can Guineu.
El propietari d’aquesta casa pai-
ral sadurninenca, Pere Mir i Ros 
(1701 – 1787);  la seva segona es-
posa, Josefa Petit; l’hereu Josep 
Mir i Romaní (1732 – 1786), i 
la muller d’aquest, Magdalena 
Porta Castellà, van acollir-los 
molt cordialment, van so-
par junts i  “[...] Finit lo sopar 
tant bolliciós y donadas gráci-
as a Deu, quietonets nos hen 
anárem al llit, pués que teniam 
prou que matinejar. A mi, em lo 
bo de dormir me despertá un tro 
terrible del cel, que semblava 
enforsar-se’m lo aposento. Me 
feu donar un surt, per  ser cosa 
imprevista, y als demés penso 
que poch o molt lus causá lo ma-
teix efecte. Al mateix temps se 
ohi un fort xáfach d’aigua, que 
hom en lo llit suaba angúnia”. A 
les set del matí del 17 d’octubre 
emprengueren el viatge cap al 
castell de Vilalba on van arribar 
aquella mateixa tarda. Manuel 
d’Amat i de Junyent, que havia 
estat  designat el 1755 capità 
general de Xile  i virrei del Perú 
entre 1761  i 1776, va morir  el 
1782 sense descendència legí-
tima, tot i que es va casar poc 
abans de la seva mort amb una 
neboda  també molt més jove 
que ell. Al Perú havia tingut un 
fill  natural amb La Perricholi, 
Manuel Amat Villegas, que va 
romandre a la colònia espanyo-
la amb la seva mare. 
| IL·LUSTRACIÓ DEL VIRREI AMAT 
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El Quixot

Segons Cervantes i un mapa 
de l’època, el Quixot va pas-
sar a prop de Sant Sadurní, 
camí de Barcelona, el juny 
de 1614. 

Joan II d’Aragó

 
Va allotjar-se a Sant Sadurní 
el 21 de desembre de 1478 i 
hi tornaria el 19 de gener de 
1479 ja difunt. Va ser enterrat 
al monestir de Poblet amb tota 
solemnitat.
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Ocupació de Sant Sadurní 
per les tropes franceses 
del mariscal Suchet i 
enfrontament amb les del 
general Manso 
7 d’agost de 1813

El 1813, en plena Guerra del 
Francès, les tropes napoleòni-
ques del mariscal Louis-Gabriel 
Suchet (1770 – 1826) s’havien 
instal·lat al Serral de la Rigola 
de Sant Sadurní per tal d’asse-
gurar-se el proveïment de farina 
del molí de Vilarnau. La crònica 
que es transcriu, escrita gairebé 
un segle després per Pelegrí To-
relló i Borràs a la seva obra Mo-
nografia Històrica-pintoresca 
de la de Sant Sadurní d’Anoya, 
relata l’enfrontament entre les 
tropes del mariscal  Suchet  i les 
del general Josep Manso Solà 
(1785-1863). Aquest militar, 
amb només 28 anys, estava al 
capdavant del Batalló de Caça-
dors Voluntaris de Catalunya 
i assolí diverses victòries con-
tra els francesos a Molins de 
Rei, Martorell i Sant Boi.  “El 7 
d’agost de 1813, els francesos, 
manats pêl mariscal Suchet, 
ocupaven els punts de Sant 
Sadurní y Ordal amb cinc mil 
hòmens, y el poble de La Gra-
nada ab una caballeria y 4.000 
soldats d’infanteria. En aytal si-
tuació, el general Manso sortí ab 
ses forces de Castellar del Vallès, 
presentant-se de sorpresa a les 
avençades de l’exèrcit francès, 
que estava situat a cân Petit, 
prop de Vilarnau, passant per 
Tarrasa, Esparraguera, La Begu-
da y Masquefa, dés d’ahont se di-
vidí en dues columnes, atacant 
a la bayoneta, per la part de cân 
Ferrer del Mas y cân Codorniu, 
als francesos, situats al serral de 

la Rigola, pera protegir el molí 
de farina de Vilarnau, avuy del 
Recó; qual sorpresa causà tanta 
alarma als francesos, que fugi-
ren desordenadament, deixant 
en dit serral y camins propers 
nombrosos morts y ferits. El 
poble, per consell del general 
Manso, anà a recollir els ferits y 
a donar sepultura als morts, re-
curs a què s’aculliren immedi-
atament les autoriats y vehins, 
per entendre ésser l´únic medi 
d’evitar un dia de dol a la al ésser 
conegut el desastre sofert per 
l’exèrcit francès. Varis vehins, 
segons se compta, prengueren 
part en aquesta acció a les or-
dres d’en Manso, distingint-se 
D. Sadurní Mir i Sagristà, que 
servia a ses guerrillés ab el grau 
de capità”. Les il·lustracions ens 
mostren el mariscal Suchet i el 
general Manso.
| IMATGES DEL FONS DE L’AUTOR

Joan Romagosa i els 
saquejadors de la Casa de 
la Vila 
9 d’agost de 1822

La història de Sant Sadurní des 
de la seva constitució el 1764 
té un forat negre difícil d’acla-
rir, ja que malauradament no 
disposem de la documentació 
municipal anterior al 10 d’agost 
de  1822 per culpa, entre d’altres 
causes,  del saqueig de la Casa de 
la Vila d’aquell mateix any. A la 
primera pàgina del llibre d’actes 
més antic que es conserva a l’Ar-
xiu municipal es pot llegir “El 
día 9 de agosto de 1822 entraron 
los facciosos de la División intitu-
lada de Romagosa en este pueblo 
de San Sadurní y permanecieron 
en él hasta el día 10, a las 10 de la 
mañana. Y durante su permanen-
cia en ésta destrozaron la Casa de 
la Villa, rasgaron muchos pape-
les y los restantes los echaron a la 
calle. Y el mismo dia se mandó al 
portero: recoger los paleles de la ca-
lle y ponerlos dentro de la Casa de 
la Villa. El dia 13 del mismo tuvo 
lugar en Ayuntamiento para es-
coger, los papeles que no estaban 
recogidos sean recogidos todos los 
que ha sido posible y sean coloca-
dos en un paraje que se propone 
están seguros”.  
Feia catorze anys que les tropes 
franceses del general Chalbaud,  
que havien arribat a la vila el 22 
de desembre de 1808, havien 
saquejat també l’arxiu munici-
pal i l’havien llençat al bell mig 
de la plaça i deixat a la intempè-
rie durant tots els dies que durà 
la seva estada a Sant Sadurní. El 

dia anterior les tropes espanyo-
les en retirada també l’havien 
malmès.
No m’atreviria a posar la mà al 
foc que aquestes vagin ser les 
causes principals de la destruc-
ció de l’arxiu municipal perquè  
mantinc a la retina la imatge  
de com es trobava el 1979, quan 
vaig accedir al càrrec d’alcalde. 
Feia uns anys que s’havia tras-
lladat a un immoble del carrer 
Hospital (on ara hi ha la biblio-
teca municipal) i l’havien enta-
forat en un parell d’habitacions 
sense cap mena d’ordre, ni in-
ventari, ni en les degudes condi-
cions de seguretat. Recordo que 
hi havia goteres al sostre i rates.
Quaranta anys abans, uns altres 
bàrbars havien entrat també a la 
casa de la vila i s’havien apropi-
at de dinou llibres d’actes dels 
plenaris  i de comptabilitat de 
l’Ajuntament del període 1936 – 
1939. Sortosament, tota aques-
ta documentació de l’etapa de 
la Segona República es va poder 
recuperar el juliol de 2010. 
| DIBUIX DE  LA CASA DE LA VILA, DE 
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Visita reial d’Amadeu I de 
Saboia 
13 de setembre de 1871

El rei Amadeu I de Saboia 
(1845 – 1890),  provinent 
de Vilafranca, es va aturar a 
algunes estacions de la co-
marca durant un viatge en 
ferrocarril, on l’esperaven les 
autoritats locals, i es va inte-
ressar pels productes i per les 
indústries autòctones. Feia deu 
mesos que havia estat procla-
mat per les Corts. 
La situació política era difícil i al 
monarca  se li devia fer insupor-
table quan va exclamar “Ah, per 
Bacco, io non capisco niente. Si-
amo una gabbia di pazzi” (“Ah! 
per Bacus, no entenc res. Això és 
com una gàbia de bojos”).  De la 
seva aturada a Sant Sadurní en-
cara no s’ha localitzat cap foto-
grafia i tampoc va esdevenir res 
de l’altre món que mereixi ser 
recordat. Vist i no vist. El seu 
mandat  va durar una mica més 
de dos anys i va dimitir l’onze de 
febrer de 1873. 
L’alcalde sadurninenc de l’èpo-
ca, Pere Carbó i Font, el va rebre 

a l’estació de forma protocol-
lària, però sense massa entusi-
asme. Tot el contrari del que el 
mateix alcalde va protagonitzar 
setze mesos després, el febrer 
de 1873, quan va proclamar a la 
vila la  Primera República.
| IMATGE DEL FONS DE L’AUTOR

L’escriptor vilafranquí 
Gaietà Vidal i de  
Valenciano 
Un mes de setembre, entre 
1855 i  1885

Aquest escriptor vilafranquí 
va editar el 1886 la seva novel-
la Rosada d’estiu, en la qual un 
dels capítols està ambientat 
en  les Fires de Sant Sadurní  de 
l’any 1855. Gaietà Vidal (1834 
– 1893) va ser un dels primers 
novel·listes de la Renaixença.  
Un germà seu, Eduard Vidal 
(1838 – 1898), a més d’escrip-
tor també va ser comediògraf 
i polític. Precisament una filla 
d’aquest es va casar a principis 
del segle XX amb Pere Mir i Rà-
fols de can Guineu.
El capítol de l’obra de Gaietà 
Vidal al·lusiu a la nostra vila es 
titula Las Firas de Miralbell (Mi-
ralbell seria com un  sinònim 
de Sant Sadurní), és el relat 
més antic que es coneix sobre 
les Fires locals. Al llarg de vuit 
pàgines descriu de forma molt 
precisa l’ambient comercial que 
es vivia aleshores “En la plaça de 
la vila entre’ls carrers  de la Iglesia 
i de Cavallers, voleune de para-
des de tot lo be de Deu que’l pagés 
puga cobejar. Allí los ganiveters y 
clavetayres de l’Ordal y de Ripoll 
ben provistos de falçons, destrals 
i podadores, y de pilas de claus de 
tota menas, dinals, dinal i mitj, 
gabarrons, y ala de mosca: allí los 
courers y calderers:  ¡ quins rastos 
de campanetas y picarols pera los 
collars dels matxos; quina munió 
de llumeneras y estalvis y aixetas; 
quin sens fi de paellas, y marmi-
tas, y calderas, tot brillant com si 
fos d’or, tot refulgent y enlluherna-
dor com acabat d’eixir de la boti-
ga! Allí los cedasers  de la Cerdanya 
exhibint ab gran abundó cedaços 
de totas menas y garbells pera tot 
los menesters [...]” 
| OLI DE GAIETÀ VIDAL DEL SALÓ DE 
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Francesc Cambó, 
candidat catalanista a les 
Corts de Madrid 
Març de 1898

El març de 1898, un jove advo-
cat de 22 anys, Francesc Cambó 
i Batlle (1876 – 1947), va venir a 
Sant Sadurní per participar en 
un míting electoral de la can-
didatura catalanista a les Corts 
Generals de l’Estat. A les seves 
memòries explica “se celebraven 
mítings i a mi em va tocar par-
lar en un que se celebrava  Sant 
Sadurní d’Anoia. El discurs que 
jo havia de fer era el primer dels 
meus discursos davant una mas-
sa imponent d’espectadors, en-
tre els qual n’hi havia d’hostils, 
tant de dreta com d’esquerra. En 
el míting participaren afamats 
oradors catalanistes: recordo 
que un d’ells fou Muntanyola, i 
els dos més considerables oradors 
rabassaires, un d’ells “El Cabra” i 
l’altre “El Castelaret”, anomenat 
així perquè la seva eloqüència 
s’assemblava a la de Castelar. 
Malgrat tot, vaig ser jo qui va te-
nir al major èxit i vaig recollir els 
més vius aplaudiments[...]”. Tot i 
la cordial rebuda, la candidatu-
ra que defensava Cambó va ser 
àmpliament derrotada a Sant 
Sadurní amb el resultat de 89 
vots enfront els 240 de l’opció 
contrària. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

El científic Norbert Font 
i Sagué en una excursió  
pels voltants de Sant 
Sadurní 
Darrers mesos de 1899

Els darrers mesos de 1899 el 
geòleg, espeleòleg, escriptor i 
clergue Norbert Font i Sagué 
(1874 – 1910 ) va fer una excur-
sió a peu  des de Sant Sadurní 
a Torre Ramona, el castell de 

Subirats i Can Ros acompanyat 
pels germans Marc i Antoni 
Mir i Capella, de can Guineu. 
Després d’aquella jornada Font 
i Sagué va escriure una cròni-
ca extraordinària, una lliçó 
magistral d’història, geologia, 
art, fauna, biologia i costums 
populars de la comarca. En re-
produïm el fragment inicial. 
“Eren les quatre de la matinada 
quan empreníem a peu el camí de 
Subirats. Els treballadors  sortien 
de les cases amb les eines al coll 
per a guanyar-se el pa, obeint el 
precepte diví, amb la suor del seu 
front. L’aurora començava a apa-
rellar els cavalls il·luminant amb 
els seus resplendors l’adormida 
terra. Els ocells saltant de bran-
ca en branca saludaven al jorn 
naixent amb cantúries d’amor. 
Tot era bell.
Travessàrem per sota el nou tú-
nel o foradada que la companyia 
del carril ha tingut de fer a causa 
dels despreniments del terreny 
argilós que estan posats sobre les 
margues blaves, relliscoses ja de 
sí i a més col·locades en forma de 
batedora  li fan de mal fonament. 
A més  no deixant dites margues 
travessar l’aigua, la qual rellis-
cant per sobre d’elles s’emporta 
l’argila, i així veiem tot sovint 
com gran trossos de terreny bai-
xen cap al riu. Vulgui Déu que no 
en vegem de pitjors. Després de 
donar una ullada a la Torre Ra-
mona i apreciar una vegada més 
les seves muralles enmartellades i 
els seus bonics finestrals,  anem a 
la petita capella de Sant Joan  en 
quin interior es conserven algu-
nes antigalles, entre d’altres un 
retaule de poc mèrit, i a l’enru-
nada torre quadrada que hi ha al 
peu de la muntanya , comencem 
la penosa pujada d’aquesta.
     Si bé el camí es fatigós a causa 
de molt rocs despresos dels turons 
allà abundants, ens va distreure 
bastant la conversa que amb el 
nostre amic  benvolgut i com-
pany d’excursió teníem sobre 
les revolucions, perquè la terra 
havia passat abans d’arribar a 
l’estat actual. I aturant-nos una 
mica per a descansar  es presenta 
majestuós davant nostre l’altiu 
Montserrat, sobre la  formació 
del qual férem algunes consi-
deracions, examinant les dife-
rent teories dels geòlegs Almera, 
Flammarion i d’altres, més que 
no vaig pogué d’estar-me d’excla-
mar: ¡ Quan savi ets, oh Déu,  que 
produïres obres com aquesta en la 
qual s’han estrellat tots els estudis 
i teories dels homes!”. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

El general Valeriano 
Weyler Nicolau i 
l’escriptor Gaziel 
Un dijous d’estiu de 1900 o 
1901

Quan el general realista 
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Sant Sadurní

Louis Gabriel Suchet

Les tropes franceses coman-
dades pel mariscal Louis Ga-
briel Suchet es van enfrontar 
amb les del general Manso, 
l’agost de 1813. FONS DE 
L’AUTOR

Sant Sadurní

El general Castaños, 
duc de Bailén

A les acaballes de la Guerra 
de la Independència el gene-
ral reialista Francisco Javier  
Castaños es va allotjar a la 
casa pairal de can Guineu. 
FONS DE L’AUTOR
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Valeriano Weyler Nicolau 
(1838 – 1930) va ocupar Sant 
Quintí de Mediona durant la 
Tercera Guerra Carlina es 
va enamorar de la pubilla 
Teresa Santacana, filla de 
l’alcalde d’aquesta població, 
Maurici Santacana, i s’hi va 
casar. Weyler va ser un mi-
litar de carrera que el 1896 
exercia de capità general de 
Catalunya. Arran la brutal 
repressió contra els anar-
quistes catalans, el presi-
dent del Consell de Minis-
tres, Antonio Cánovas del 
Castillo, el va premiar des-
tinant-lo a Cuba i li va donar 
carta blanca per combatre la 
insurrecció.
Allí va aplicar mètodes ra-
dicals i d’una violència ex-
trema, com era habitual en 
ell. Era un dels generals més 
acreditat i ferotge del  desa-
creditat exèrcit espanyol. 
“Un dia,  però, l’any 1900 o 
el 1901  -és a dir, només dos o 
tres anys després del daltabaix 
a Cuba i a Filipines- en arri-
bar nosaltres a Sant Sadurní 
d’Anoia devia ser dia de mercat, 
perquè la diligència de  Sant 
Quintí  estava ja gairebé plena 
de pagesos, carregats amb ciste-
lles d’aviram, paneres de fruita 
i verdures, forques, càvecs i sul-
fatadores. Tots havien  vingut 
a comprar i vendre i se’n tor-
naven als seus pobles i masies. 
Era tan fort el brogit per enca-
bir-se a la baluerna rodada que 
la meva mare, assistida pel tar-
taner Ramonet Quadres, home 
avesat i d’ofici, hagué d’interve-
nir personalment per arribar a 
instal·lar les nostres tres minyo-
nes i el fato a la diligència. Els 
fòtils eren hissats a la baca que 
era molt alta i gran. Les noies 
després de molt maldar, s’aco-
modaren, en companyia d’una 
pagesa fresca i grassa, al seient 
ombrejat que hi havia al da-
vant, just a la vora de l’estreta 
banqueta del cotxer. En un mo-
ment, el carruatge quedà ple 
a vessar, i alguns viatgers tar-
dans no tingueren més remei, si 
volien marxar, que encabir-se a 
dalt de la baca, sota la seva alta 
i encartonada, entre els farcells 
i les caixes.
Tot d’una, però, es presentà un 
personatge estrafolari, amb la 
pretensió de ficar-se al seient 

del davant, ocupat més que de 
sobres per les tres minyones 
nostres i la voluminosa pagesa. 
El cotxer prou que li deia que no 
podia ser; l’altre s’entestava en 
la seva”. 
Com el lector ja s’haurà ima-
ginat, aquell viatger estrafo-
lari que va descriure Gaziel 
era el general Weyler, el qual 
s’hagué d’enfilar a la baca del 
carruatge i fer allí dalt el vi-
atge fins a Sant Quintí. Sense 
el vestit de l’emperador i des-
proveït de les estrelles de ge-
neral aquell homenet de me-
tre i mig d’alçada  no era més 
que un pidolaire acovardit. 
| DIBUIX   DEL FONS DE L’AUTOR 

Nou segle, nou vicari: 
mossèn Ramon Garriga 
Boixader 
Any 1901 

A mossèn Ramon Garriga Boi-
xader (1876 – 1968) se’l recorda 
més pels gegants que va cons-
truir que per les ànimes que va 
salvar. Em direu que afirmar 
això d’un capellà és una cruel-
tat  però a l’hora d’escriure la 
seva biografia és impossible no 
parlar dels seus gegants, men-
tre que es dóna per descomptat 
que va fer bé la seva feina de vi-
cari parroquial. Els  gegants  de 
mossèn Ramonet van ser els 
primers que van desfilar pels 
carrers de la vila, eren de car-
tró i de fusta i representaven 
un rei musulmà i una princesa, 
diem-ne, cristiana. Els podem 
veure a la fotografia adjunta 
que es va captar a la fassina de 
can Guineu quan mossèn Ra-
monet va acabar la seva obra.
Va coincidir a la vila amb Marc 
Mir i Capella en els seus darrers 
dos anys i mig  de vida i s’expli-
ca que el  vicari  era assidu de 
can Guineu per visitar-lo i fer 
petar la xerrada... en llatí, llen-
gua que ambdós dominaven. A 
partir de 1915, després d’haver 
estat vicari de Cerdanyola del 
Vallès on havia nascut, es va re-
tirar a Samalús (Vallès oriental) 
i s’establí en una casa propera a 
la parròquia d’aquesta pobla-
ció convertint-se en l’ermità 
de Samalús. 
| FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR 

El rei Alfons XIII de visita 
a les caves Codorníu 
17 d’abril de 1904

La visita d’Alfons XIII va ser 
més sonada que la que havia 
protagonitzat 23 anys abans el 
rei Amadeu I de Saboia. L’havia 
convidat el xampanyista local 
Manuel Raventós i Domènech i 
el jove monarca no es va quedar 
a l’estació del ferrocarril, com va 
fer  el seu predecessor,  sinó que 
va transitar dalt d’un carruatge 
pels carrers de la vila, camí de 
can Codorniu.
Les tres  fotografies que es re-
produeixen corresponen als 
instants en què el seguici reial 
arribava al capdamunt del car-
rer Diputació, provinent de l’es-
tació;  a l’inici del camí d’accés a 
can Codorniu des del revolt de  
la carretera de Gelida;  i a l’arri-
bada a aquestes caves on el rei va 
ser rebut per Manuel Raventós 
Domènech. La segona fotogra-
fia és inèdita i està desenfocada. 
S’ha aconseguit a partir d’un 
negatiu que s’havia exposat 
dues  o tres vegades, ja que és 
un autèntic trencaclosques. Si 
donem per bona la referència de 
la silueta del temple parroquial 
(es pot veure al requadre supe-
rior dret de la foto), aleshores 
no lliga l’immoble que s’aprecia 
al centre de la imatge, ja que en 
aquell indret mai no n’hi hagut 
cap a peu de carretera.
Les imatges cinematogràfiques 
que es van captar aquella jorna-
da encara no s’han pogut loca-
litzar. Segons algunes informa-
cions, les bobines del negatiu i 
de la còpia es van cremar l’any 
1948 en un incendi fortuït ocor-
regut als arxius de Codorniu 
del despatx de la Gran Via de 
Barcelona. 
 |FOTOS DE RAÜL MARIA MIR CO-
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L’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch i els altres 
Any 1904 

Precisament és a l’any 1904 
quan Manuel Raventós Domè-
nech inicia una sèrie de cons-
truccions emblemàtiques a 
can Codorniu projectades per 
l’arquitecte modernista Josep 
Puig i Cadafalch (1867 – 1956): 
les premses, el celler, l’expe-
dició i la torre residencial, 
successivament. 
En aquell tombant de segle, 
una colla d’arquitectes de re-
nom van treballar a la vila: 
Santiago Güell i Grau, Miquel 
Madurell i Mas, Josep Anselm 
i Capdevila i Miquel Madu-
rell i Rius, entre d’altres. Cap 
d’ells s’establí a Sant Sadurní  
però el darrer es va casar amb 
una jove sadurninenca,  Dolors 
Mir i Ràfols,  filla de Marc Mir i 
Capella,  i ens van deixar el seu 
llegat en una colla d’immobles 
la majoria dels quals encara es 
conserven. 
Josep Puig i Cadafalch va ser di-
putat provincial, com Manuel 
Raventós, i el 1917 fou presi-
dent de la Mancomunitat de 
Catalunya. Va tenir greus pro-
blemes amb els dictadors Mi-
guel Primo de Rivera i Francis-
co Franco i s’hagué d’exiliar. El 
1942 va ser escollit per presidir 
l’Institut d’Estudis Catalans.
El dibuix a carbó que il·lustra 
aquesta breu biografia és obra 
de Ramon Casas i correspon a 
l’època en què Puig i Cadafalch 
venia sovint de visita d’obres a 
Sant Sadurní. 
|DIBUIX  DEL FONS DE L’AUTOR 

El sultà del Marroc, Muley 
Haffid 
Entre 1909 i 1914

Es tracta d’uns dels personat-
ges més exòtics que ha visitat 
la nostra vila i, malgrat això, 
del que menys informació es 
disposa. Sabem certament que 

es va allotjar en diverses ocasi-
ons a la residència de can Fer-
rer del Mas -convenientment 
decorada a l’estil àrab-, invitat 
pel seu propietari, Maties Boa-
da. Muley Haffid (a la foto amb 
gel·laba blanca) era el sultà del 
Marroc i  el successor de Muley 
Abdelazzis.
Sembla que la vinculació 
d’aquest il·lustre personatge 
amb el propietari de can Ferrer 
del Mas era de tipus comercial, 
com si Maties Boada subminis-
trés vins i aiguardents  -prohi-
bits per l’Alcorà- al Marroc.
L’any 1909 va detenir l’insur-
gent Bu Hamara que pretenia  
enderrocar-lo i substituir-lo i 
el va llançar viu a la gàbia dels 
lleons del seu palau. Tres anys 
després va ser derrocat i es va 
traslladar a viure a una torre 
modernista construïda preci-
sament per Josep Puig i Cada-
falch al passeig de la Bonanova 
de Barcelona. Era un sàtrapa i 
un sanguinari que  es va ven-
dre  el seu país al millor postor. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

El diputat Josep Zulueta 
i el comte de Lavern Pere 
Grau Maristany, entre 
d’altres  
Festa de l’Ascensió de 1914

La presidència de l’acte central 
de la Festa de la Vinya celebrat 
a la sala d’actes de l’Ateneu de 
Sant Sadurní el 1914 va recaure 
en l’alcalde del municipi, Joan 
Sala Tubella (1861 – 1938) , i en 
el diputat Josep Zulueta Gomis 
(1858 – 1925) el qual es va as-
seure també darrere la taula a 
l’esquerra de l’alcalde.
    Zulueta va ser diputat a les 
Corts Generals entre 1903 i 
1923 i va representar diverses 
candidatures: primer com a in-
dependent amb el suport dels 
rabassaires, després en les llis-
tes de Solidaritat Catalana, més 
endavant com a membre de la 
Unió Federal Republicana, i fi-
nalment per l’opció reformista. 
Durant les respectives campa-
nyes electorals va visitar Sant 
Sadurní en diverses ocasions.
En la cloenda de la Festa de la 
Vinya va fer un llarg discurs en 
el qual va fer al·lusió a la política 
fiscal aplicada  a Alemanya so-
bre els vins espanyols i elogià les 
ponències i propostes dels que 
l’havien precedit en aquell acte.
Un altre il·lustre foraster pre-
sent en aquella presidència va 
ser Pere Grau Maristany Oliver 
(1863 – 1926), comte de Lavern 

per designació reial. El veiem 
assegut a primera fila,  tres ca-
dires més enllà, a l’esquerra  de 
Zulueta, i també a l’altra imat-
ge adjunta. Maristany era un 
hisendat del Masnou que s’ha-
via enriquit amb l’exportació 
de vins a ultramar i que s’havia 
comprat una hisenda agrícola a 
Lavern (Subirats). Va ser el fun-
dador de la càtedra ambulant 
d’agricultura dels Estudis Uni-
versitaris Catalans que portava 
el seu nom, i també va ser dipu-
tat a les Corts. En la fotografia 
Pere Grau Maristany té a la seva 
esquerra Manuel Raventós 
Domènech de can Codorniu 
i aquest, a la vegada, té de veí 
Joan Casanovas Maristany que 
ostentaria el càrrec de president 
del Parlament de Catalunya  i 
cap del Govern català durant 
l’etapa de la Segona República.
| FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR

El Governador Militar 
Severiano Martínez Anido 
Entre 1919 i 1922

Qui va ser governador mili-
tar de Barcelona (1919 – 1922), 
ministre de  Governació de la 
Dictadura del general Miguel 
Primo de Rivera (1925 – 1929),  
i ministre d’Orde Públic en el 
primer govern  feixista de Fran-
co (1938), el general Severiano 
Martínez Anido (1862 – 1938),  
va visitar Sant Sadurní en un 
parell d’ocasions durant el seu 
mandat com a màxima auto-
ritat militar de la província de 
Barcelona. La seva presència a 
la vila va ser de caràcter reser-
vat, convidat per Antonio Rovi-
ra Jané (1880 – 1936), propietari  
de la  hisenda de la Foradada. 
Al seu domicili de la plaça Nova 
(carrer Montserrat, número 37), 
Rovira l’acollí i entre conversa i 
conversa,  hi va dinar i sopar. La 
minyona sadurninenca de cal 
Rovira de la Foradada, Mont-
serrat Miquel i Cardús (mare 
dels tres germans Guilera – Mi-
quel ), recordava anys després 
algun comentari que ella havia 
escoltat a taula i que la va aler-
tar sobre l’eventual implicació 
d’Antonio Rovira en el Sindicat 
Lliure, aquella organització ter-
rorista promoguda per Martí-
nez Anido i la patronal catalana 
per combatre el moviment sin-
dical de la CNT (Confederació 
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FIRES I FESTES DE SANT SADURNÍ

Sant Sadurní

Convidats a la recepció 
d’Alfons XIII

Un grup de convidats a la re-
cepció del rei Alfons XIII des-
prés de baixar del tren a l’es-
tació de Sant Sadurní. FOTO 
DEL FONS DE L’AUTOR

Sant Sadurní

Socis de l’IACSI

Socis de l’Institut Agrícola Ca-
talà de Sant Isidre durant una 
visita a les caves Codorníu, 
acompanyats per Manuel Ra-
ventós Domènech. FONS DE 
L’AUTOR



DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE DEL 2011 el 3 de vuit 39

Nacional del Treball) durant la 
segona dècada del segle passat.  
La Llei de fugues, els atemptats 
contra dirigents i treballadors 
anarquistes i els assassinats dels 
advocats Francesc Layret i Sal-
vador Seguí van ser algunes de 
les seves accions més destaca-
des. El general Martínez Anido 
era de la mateixa corda que Mi-
guel Primo de Rivera i Francisco 
Franco. Alguna cosa devien in-
tuir els seus progenitors quan 
li van posar per nom Severiano.
Antonio Rovira va ser assassi-
nat cruelment l’estiu de 1936. 
El seu botxí era un sadurninenc 
a qui ell havia contractat com a 
pistoler del Sindicat Lliure i que 
quinze anys després s’havia afi-
liat a la CNT i a la FAI.
La història d’aquest pistoler 
local va acabar també tràgica-
ment mesos després, quan els 
seus coreligionaris el van elimi-
nar a causa de la seva extrema 
brutalitat. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

El dibuixant i aquarel·lista 
Llorenç Brunet Torroll 
Fires de 1932

Llorenç Brunet Torroll (1873 
– 1939) era un dels dibuixants 
i aquarel·listes més recone-
guts de la seva època. Publi-
cava les seves il·lustracions 
a L’esquela de la Torratxa, La 
campana de Gràcia i El diluvio 
ilustrado. Era molt amic de 
Raül Maria Mir i Comas  de 
cal Magí Guineu el qual el va 
convidar a la seva casa pairal 
del Raval de  Sant Sadurní. 
Llorenç Brunet va aprofitar 
la seva estada al Penedès per 
dibuixar alguns dels indrets 
més característics de la loca-
litat i rodalies i es va  despla-
çar també fins l’Arc de Berà. 
Per les Fires de 1932 va exhi-
bir la seva obra a la sala d’ac-
tes de La Cambra, al carrer 
Montserrat, i amb un dels 
seus dibuixos es va il·lustrar 
la coberta del programa de les 
Fires d’aquell any. La imatge 
que reproduim mostra  l’ar-
tista dibuixant  el temple 
parroquial. 
| FOTOS  DEL FONS DE L’AUTOR, CE-

DITS PER RAÜL MARIA MIR I RAGUÉ 

El músic Pau Casals 
30 de maig 1935

L’eminent violoncel·lista 
vendrellenc Pau Casals i De-
filló (1876 – 1973) va venir al-
menys dues vegades a la vila 

durant la Segona República, 
on tenia bons amics. La més 
rellevant va ser el 30 de maig 
de 1935 quan fou honorat 
per l’ajuntament republicà 
el qual li va dedicar una plaça 
pública que encara ara porta 
el seu nom. Tot i que alesho-
res l’alcalde i els regidors del 
consistori havien estat impo-
sats  pels militars després dels 
fets d’octubre de 1934 i els es-
collits democràticament eren 
a la presó o apartats dels seus 
càrrecs, Casals va complir el 
compromís que havia assu-
mit amb aquests.
Pau Casals va saber convertir 
la seva professió en un mis-
satge de pau, de democràcia, 
de llibertat i de catalanitat. 
Són memorables el concert 
que va oferir fa 50 anys a la 
Casa Blanca (13 de novembre 
de 1961) davant el president 
Kennedy i el seu emotiu dis-
curs a l’ONU ( 24 d’octubre de 
1971) que els lectors poden 
escoltar a Youtube.
El setembre de 1938 va envi-
ar des de Perpinyà,  on es tro-
bava exiliat, vint caixes de 
llet condensada per atendre 
les necessitats de les famílies 
més humils de la població. En 
la fotografia de grup, el veiem 
al centre de la imatge amb 
vestit negre. A la seva dreta, 
l’alcalde Salvador Rovira To-
relló i a l’esquerra el músic 
local i director de l’Orques-
tra Escolans, Antoni Torelló i 
Casanovas. 
|FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR

Carles Fages de Climent,  
escriptor i poeta 
empordanès 
Setembre de 1935

Per les Fires de 1935, el 

gendre de Pere Mir i Ràfols 
de can Guineu, Carles Fages 
de Climent (1902 – 1968), 
escriptor, poeta i periodis-
ta empordanès i gran amic 
de Salvador Dalí, va traslla-
dar-se a Sant Sadurní amb la 
seva esposa, Ramona Mir, i el 
seu fill gran, Marc Enric, que 
aleshores devia tenir dos o 
tres anys, per celebrar les fes-
tes en família. Feia gairebé un 
any que  el Tribunal de Garan-
ties Constitucionals  de la Re-
pública havia  anul·lat la Llei 
de Contractes de Conreu i els 
rabassaires i parcers s’havien 
vist obligats per la força a re-
tornar les parts de les collites 
de raïm que havien retingut 
de més durant els anys 1931, 
1932, 1933 i 1934.
Fages de Climent li va retreu-
re al seu sogre la voracitat que 
havia demostrat amb els seus  
pagesos i les seves simpaties 
envers la repressió  i després 
de discutir-s’hi s’alçà aïrat de 
la taula on dinaven i se’n va 
anar de la vila emprenyat. El 
sogre el va escridassar i li va 
dir que no el volia veure mai 
més a can Guineu. Una de les 
minyones que servia la tau-
la va quedar tan trasbalsada 
d’aquella batussa familiar 
que es va fer un fart de plo-
rar. (Altra vegada  va ser una 
minyona qui ens  explicà les 
intimitats d’una  nissaga  be-
nestant local. Són una font  
d’informació privilegiada). 
Les relacions entre Pere Mir i 
Carles Fages mai més no van 
tornar a ser cordials. Quan el 
primer va morir el 1952  i es 
va obrir el testament, Fages, 
molt decebut pel seu contin-
gut, li va dedicar el següent 
epigrama “No li reseu parenos-
tres / a l’avi de can Guineu. / Si 
és que a dalt hi ha manicomis,/ 
un raconet per als dolents/ i un 
tros d’estable pels ases,/ l’avi 
Pere ja és al cel/.”  Quina ma-
nera més elegant de dir-li 
a algú boig, malvat i burro! 
L’escriptor Josep Pla (un al-
tre foraster que el 1960 o el 
1961 ens va visitar), que co-
neixia i valorava  el poeta va 
escriure “Tuvo [Carles Fages 
de Climent]  el don del epigra-
ma, que a mi modesto entender 
es una manera literaria excel-
sa. Escribió algunos maravi-
llosos […] algunos son ofensi-
vos, chabacanos, frívolos, de 
mal gusto; otros son perfectos, 
literariamente bien formados, 
admirables, que durarán tanto 
cómo pueden durar esta especie 
de historias humano-literarias 
[…] Fages tuvo una gran facili-
dad por improvisar epigramas 
y no hay clérigo, curial, burgués 
o político del Ampurdán a quien 
no dedicara alguno. Es el poeta 
de la gente […] los epigramas no 

son nada más que lo que dicen: 
sus triunfos (escasos) y sus mi-
serias (múltiples). El hecho es 
que ha producido una litera-
tura - hoy desconocida- que yo 
creo que es admirable”. 
| IMATGE   EXTRETA DEL LLIBRE CARLES 

FAGES DE CLIMENT (1902 – 1968). POÈ-
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Monges, capellans, herma-
nos, mestres, secretaris 
d’ajuntament, guàrdies ci-
vils, notaris... tot un estol 
de forasters passavolants
17 d’agost de 1936
Seria complicat reproduir en 

aquest programa les llistes de 
totes les monges, capellans, 
hermanos, mestres, secreta-
ris d’ajuntament, guàrdies 
civils i notaris que han exer-
cit temporalment a la vila. Al-
guns s’hi van quedar a viure 
i així van deixar de ser foras-
ters, d’altres hi van estar una 
breu temporada i molts, la 
majoria, hi van romandre no-
més durant uns anys. També 
n’hi ha que hi van morir. Qui 
més qui menys va deixar la 
seva petjada i cadascun dels 
sadurninencs podria explicar 
la seva particular relació amb 
aquests personatges. 
D’entre ells hem escollit el 
testimoni d’un hermano de 
Sant Gabriel que va escriure 
al seu diari personal les vi-
cissituds dels primers dies 
de la Guerra Civil, quan va 
haver d’amargar-se i de fugir 
de Sant Sadurní. El relat  del 
que va protagonitzar l’her-
mano Bonaventura Maria 
(Pere Frigola Casellas, 1897 
– 1966), amenaçat pel Comi-
tè de Milícies Antifeixistes 
local,  és força eloqüent “A 
partir de aquel instante la idea 
de evadirme de San Sadurní me 
obsesionaba. Con mi protector 
preparamos el éxodo definitivo 
para el 9 de agosto, previendo 
todos los detalles cautelosamen-
te, hasta el de avisar en caso de 
éxito en mi intento de fuga. El 
domingo después de la comida 

me trajeé de Frente popular es-
perando luego tras la puerta de 
la tienda [es refereix a la bo-
tiga de cal Fonso de la plaça 
de l’Ajuntament on l’havien 
acollit] el taxi que debía tras-
ladarme a la estación. ¡Cuán 
raro me parecía a mi mismo con 
aquella indumentaria que con-
templaba en el cristal de enfren-
te! Una cachucha vieja, mugri-
enta con visera larga puesta al 
revés sobre la oreja derecha, me 
daba aires de apache  parisien-
se. Lo demás de conformidad 
con las circunstancias impe-
rantes: camisa muy abierta 
para demostrar que era hombre 
de pelo en pecho, con las man-
gas remangadas hasta el codo; 
la chaqueta arrugada bajo el 
brazo izquierdo mientras en 
la mano derecha campaba un 
cigarrillo sin traza, signo in-
falible de proletario pobre. Un 
cinturón viejo de lengua pen-
diente, con más agujeros que 
un colador, había reemplazado 
los tirantes que olían a burgués. 
 Con tal raro disfraz desafié, el 
momento fijado, el grave peli-
gro que se cernía sobre mi ca-
beza. En pocos minutos el taxi 
me trasladó a la estación donde 
algunos amigos sorprendidos 
por mi presencia en aquel lu-
gar temblaron por mi existen-
cia ante tal audacia”.
L’hermano Bonaventura va 
marxar  en tren de Sant Sa-
durní i el 17 d’agost va fugir 
del país en un vaixell de la 
Compañía de Navegación 
ancorat a Barcelona amb des-
tinació a un port francès. La 
seva estada a la vila havia du-
rat tres anys i mig. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Els camarades comunistes 
Gregorio López Raimundo 
i  Teresa Pàmies
Primavera de 1937
Gregorio López Raimundo 

(1914 – 2007), l’històric Se-
cretari General del PSUC 
(Partit Socialista Unificat de 
Catalunya) i Medalla d’Or de 
la Generalitat (2005),  va ve-
nir com a mínim una vegada 
a  Sant Sadurní durant l’etapa 
de la Guerra Civil: la primave-
ra de 1937. L’acompanyava la 
camarada Teresa Pàmies, amb 
qui López Raimundo es casa-
ria posteriorment. 
Els havia convidat el jove sa-
durninenc Pere Gibert Ferrer 
( 1916 – 1937) de cal Curt, que 
aleshores era Secretari Agra-
ri del Comitè Executiu del 

PSUC. Gibert havia constitu-
ït les Brigades d’Ajut als Cam-
perols, unes organitzacions 
agrícoles de caràcter local que 
treballaven les finques  que 
havien quedat improductives 
a causa de la guerra. 
A la fotografia veiem ben bé 
al centre el camarada Grego-
rio López Raimundo (asse-
gut,  amb la mà esquerra re-
penjada sobre el genoll i una 
estrella roja a la camisa ). A la 
seva dreta, el jove  sadurni-
nenc Pere Gibert, la germana 
d’aquest, Mercè, i Teresa Pà-
mies. La resta eren membres 
locals de les Brigades d’Ajut 
als camperols. Mesos després 
Pere Gibert va morir a causa 
d’una apendicitis. “Hem per-
dut a un dels nostres millors 
homes” va comentar alesho-
res Gregorio López Raimun-
do. La silueta gairebé imper-
ceptible de la muntanya de 
fons de la fotografia delata 
el Moncau, a la serralada de 
l’Ordal. Aquesta podria ser 
una de les imatges sadurni-
nenques captades per Fran-
cesc Boix, el fotògraf que va 
testificar a Nüremberg contra 
els dirigents nazis. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA 

PER LA FAMÍLIA GIBERT GUASCH

L’escriptor i periodista sovi-
ètic Ilya Ehrenburg
Entre 1936 i 1938
Ilya Ehrenburg (1891 – 1967)  

va ser  corresponsal del dia-
ri soviètic Izvestia durant la 
Guerra Civil espanyola, lògi-
cament al bàndol republicà. 
La seva destinació a Espanya 
va ser una de les primeres de-
cisions que va prendre el Co-
mitè Central del Partit Co-
munista de la Unió Soviètica 
tot just iniciar-se la guerra. 
Entre 1932 i 1938 va escriu-
re tres llibres: Espanya,  una 
república de treballadors, No 
pasarán i Guadalajara: una 
derrota del fascismo. 
Durant el període 1936 - 1938, 
juntament amb un grup d’es-
criptors i corresponsals inter-
nacionals, va visitar les caves 
Codorniu i tots ells es van re-
gistrar prèviament al llibre de 
visites d’aquesta empresa de 
xampany. Diverses persones, 

Sant Sadurní Sant Sadurní

Brigadistes internacionals

Un parell de brigadistes inter-
nacionals van venir a la vila per 
proveir-se de xampany Miró 
durant la batalla de l’Ebre. Els 
veiem amb el personal de 
l’empresa. FOTO CEDIDA PER 
JOAN ROSSELL MEDALL

El corresponsal 
Ilya Ehrenburg

El periodista soviètic Ilya 
Ehrenburg va visitar les caves 
Codorníu durant la Guerra 
Civil. El llibre de registre on 
constava la seva visita ha de-
saparegut. FONS DE L’AUTOR
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entre les quals es troben Lluís 
Ràfols i Bages i Jaume Beneit  
i Mir, van tenir aquest llibre 
a les seves mans quan treba-
llaven a l’empresa, però des 
de finals del segle passat es 
troba desaparegut. Ha estat 
impossible de localitzar-lo 
malgrat les instruccions de 
recerca donades personal-
ment per la presidenta  del 
Codorniu, Maria del Mar 
Raventós i Chalbaud, i la de-
dicació en la tasca de Josep 
Maria Martí. Però, vés per 
on, l’amic Lluís Ràfols l’ha-
via tafanejat en més d’una 
ocasió i només li va quedar 
a la memòria el nom d’Ilya 
Ehrenburg. Quins eren els 
altres escriptors i periodis-
tes que l’acompanyaven en 
aquella data desconeguda? 
On és aquest llibre? En el 
mateix exemplar hi devia 
haver  anotada la visita a 
les caves del president del 
govern basc José Antonio 
Agirre Lecube. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

El lehendakari basc José 
Antonio Agirre Lecube i el 
ministre de la República 
Manuel de Irujo Ollo
Entre juliol de 1937 i gener de 

1939 
Des del finals de juliol de 
1937 fins els darrers dies de 
gener de 1939, el president 
del Govern Basc, José Antonio 
Agirre Lecube (1904 – 1960), 
va residir a Barcelona, en un 
pis del passeig de Gràcia, on 
s’havia instal·lat la delegació 
del seu govern a Catalunya. 
En una data indeterminada  
d’aquest període va viatjar 
a Sant Sadurní, acompanyat 
del ministre de la Repúbli-
ca Manuel de Irujo Ollo, per 
visitar les caves de xampany 
Codorniu. Allí l’esperava un 
directiu de l’empresa col-
lectivitzada que encara no ha 
estat possible identificar, el 
qual l’acompanyà al llarg del 
recorregut. Les imatges cine-
matogràfiques d’aquesta visi-
ta, propietat de la Filmoteca 
de Catalunya, es poden veure 
a la secció de vídeos del web 
www.lehendakariagirre.eu.
La direcció de Codorniu re-
queia en un Comitè d’Em-
presa controlat per la CNT 
(el sindicat anarquista Con-
federació  Nacional del Tre-
ball) tot i que alguns direc-
tius mantenien un doble 
joc, d’una banda acataven 

les ordres del Comitè men-
tre d’una altra seguien fidels 
als propietaris, en particular 
a Manuel Raventós Domè-
nech, l’hereu de la família. 
El mantenien degudament 
informat  de la marxa de la 
companyia i el van alertar de 
la tramesa de 200.000 ampo-
lles de xampany Codorniu 
que es van exportar a Lon-
dres per bescanviar-les per 
blat. Manuel Raventós amb 
els seus advocats van aconse-
guir paralitzar allí l’operació 
i aconseguir el control de la 
totalitat de l’exportació. Un 
cop acabada la guerra es van 
retornar a Sant Sadurní i des-
prés de seleccionar-les, nete-
jar-les  i tornar-les a etiquetar 
es van comercialitzar. Veiem  
Agirre amb barret al centre de 
la imatge. 
| FOTO DE LA SABINO ARANA 
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El geògraf Marc Aureli Vila a 
can Codorniu
Segona quinzena de gener de 
1939

Durant la retirada republi-
cana,  els darrers dies de la 
Guerra Civil a Catalunya, 
l’Estat Major de  la 45 Divisió 
comandada per Ramon So-
liva Vidal va ocupar la torre 
modernista de can Codorniu. 
Aquesta divisió, juntament 
amb l’11 i la 46 formava el V 
Cos d’Exèrcit sota les ordres 
del tinent coronel Enrique 
Líster Forján.
Entre els militars que s’hi 
van allotjar s’hi trobava Marc 
Aureli Vila i Comaposada 
(1908 – 2001), fill del geògraf 
Pau Vila, que exercia alesho-
res d’auditor de guerra. A les 
seves memòries dictades el 
1997 relata que ”mentre es-
tàvem allí [es refereix a can 
Codorniu] va comparèixer un 
home vell, devia tenir 60 anys, 
que venia a dir si podia parlar 
amb el cap. Aquest home era 
l’encarregat de les caves. Quan 
va ser rebut per Soliva li digué 
“Els soldats m’estan demanant 
xampany i  si m’entren allà 
dins tindrem un drama perquè 
faran soroll, començaren a pe-
tar ampolles  i creuran que es 

un tiroteig...”. El vaig acompa-
nyar a les caves i em va explicar 
com es feia el xampany. Recordo 
que em va dir que hi havia onze 
milions d’ampolles en aquelles 
galeries que no s’acabaven mai. 
Per tranquil·litzar-lo li vaig pre-
guntar si tenien ampolles peti-
tes i m’ho va confirmar. Alesho-
res jo li vaig dir “Li faré venir 
a buscar unes 10.000 ampolles 
petites amb una ordre meva i 
així acabem el problema. Les 
repartirem entre els soldats que 
s’ho mereixen,  pobres xicots”. 
I així ho vàrem fer. Tan agraït 
estava aquell encarregat que 
ens va portar una cistella amb 
ampolles grans per als oficials. 
Li vaig comentar que la nostra 
feina no era malmetre la rique-
sa, de cap manera”.
Caldrà estudiar bé aquestes 
declaracions ja que fins ara 
no hi havia constància que 
l’Estat Major d’una divisió 
d’Enrique Líster s’hagués re-
tirat per Sant Sadurní i sí està 
documentat que s’allotgés 
a les caves de Masia Bach de 
Sant Esteve Sesrovires, a deu 
quilòmetres de distància de 
Codorniu. 
L’advocat Marc Aureli Vila, 
que havia estat un dels fun-
dadors d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, es va exiliar 
dies després d’aquest inci-
dent a Can Codorniu, va exer-
cir de catedràtic de geografia 
a la Universitat Central de 
Veneçuela, va retornar a Ca-
talunya el 1978 i entre 1984 
i 1988 va ser diputat al Parla-
ment.  La imatge correspon 
precisament a aquesta etapa 
de la seva vida. 
| FOTOS DE L’ARXIU DE L’INSTITUT D’ES-

TUDIS CATALANS 

El brigadista internacional  
republicà José Acosta

Finals de gener de 1939
Entre els soldats republicans 
que es retiraven després de 
la caiguda de Tarragona el 15 
de gener  s’hi trobava un jove 
comunista argentí, fill d’emi-
grants espanyols, que s’havia 
fet voluntari a les Brigades 
Internacionals, i que en arri-
bar a Espanya va ser assimilat 
per l’Exèrcit  Popular pel seu 
domini del castellà.  Es deia 
José Acosta i el 1938 va ser 
ascendit a capità. 
El 14 d’abril de 1996, Acos-
ta va publicar una crònica 
al diari Clarín de Buenos Ai-
res (Argentina)  en la qual 

explicava la seva participa-
ció en els esdeveniments 
d’aquells dies a Sant Sadurní 
“Nos retirábamos de Tarrago-
na. El mando [molt probable-
ment es refereix al comanda-
ment  del XV Cos d’Exèrcit a 
les ordres del tinent coronel 
Manuel Tagueña Lacorte, el 
qual controlava la retirada pel 
Penedès, mentre que Enrique 
Líster feia el mateix a l’Ano-
ia] decidió formar un pequeño 
comando para inspeccionar las 
bodegas Codorníu, ya entonces 
muy famosas por su champán. 
Las bodegas estaban admi-
nistradas por los anarquistas 
de la CNT y de la FAI,  que ha-
bían conservado la producción 
y también la exportación de 
champán, por lo que contaban 
con  dinero. 
Nos dieron órdenes de cargar 
los camiones con las cajas listas 
para la exportación. Cargamos 
hasta donde pudimos. Pero 
Codorníu era un emporio: ha-
bía  kilómetros de cavas, donde 
descansaban las botellas mien-
tras el champán maduraba. La 
instrucción  fue destruir lo que 
no pudiéramos llevar. 
No sabíamos  lo que íbamos a 
desencadenar cuando vacia-
mos nuestras ametralladoras 
contra las filas de botellas. Las 
balas hacían añicos las bote-
llas, pero entonces comenzó un 
estrépito infernal: por simpatía 
estallaban las galerias sin nece-
sidad de nuestras balas.
Casi no tuvimos tiempo de re-
accionar. Un océano de espuma 
nos rodeó en escasos minutos y 
entonces escapamos gritando 
en esos túneles donde retumba-
ban hasta el infinito las explosi-
ones de champán”. 
Si  es compara aquest relat 
amb l’anterior de Marc Au-
reli Vila sembla talment com 
si fossin antagònics, incom-
patibles. És clar, però, que 
quan ells els van fer públics 
el 1997 i el 1996, respectiva-
ment, havia passat més de 
mig segle des que ocorregue-
ren els incidents, els quals, 
no ho oblidem, van esdeve-
nir en unes circumstàncies 
confuses i ens uns moments 
de total desconcert a causa 
de la retirada republicana i la 
proximitat de l’enemic. Tal 
vegada la memòria els va fer 
una mala passada, potser ho 
van idealitzar o exagerar per 
donar-li una dimensió més 
èpica; o no, i realment les 
dues  històries van esdevenir 
exactament com ells les van 
relatar, una darrere l’altra. Si 
el metrallament de les rimes 
d’ampolles va esdevenir com 
Acosta l’explicà, l’escena de-
via resultar d’allò més apoca-
líptica. Quan Manuel Raven-
tós Fatjó de can Codorníu va 

tornar de l’exili, es va realit-
zar un inventari en el qual 
s’indicava que s’havien tren-
cat 560.744 ampolles en pro-
cés d’elaboració , i que s’havia 
robat maquinària i xampany 
a punt de sortir al mercat. 
Les pèrdues de Codorniu per 
tots els conceptes es van valo-
rar en 1.875.283 pessetes de 
1939, equivalents a dos mili-
ons cinquanta-tres mil euros 
actuals (uns 350 milions de 
les antigues pessetes ). 
| DIBUIX DE JOSEP GUAL TUTUSAUS, 
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Els pilots nazis dels Junkers 
Stuka que van bombardejar 
Sant Sadurní 
22 de gener de 1939

Segons el resum de les opera-
cions de la 3ª Sección del Es-
tado Mayor del Aire franquis-
ta del 22 de gener, dos aparells 
nazis Junkers (Ju 87 Stuka) 
van bombardejar aquell dia la 
sortida nord-est de San Satur-
nino de Noya  per foragitar els 
darrers efectius republicans i 
preparar el camí a les tropes 
ocupants. Aquests dos apa-
rells pertanyien a l’esquadri-
lla 5 del grup J 88 (Jagdgrup-
pe – 88) de la Legió Còndor 
amb base a l’aeròdrom de la 
Sènia (Montsià), comandada 
pel Hauptman (capità) Walter 
Grabmann. 
Aquella primera quinzena del 
mes de gener a l’aeròdrom de 
la Sènia només hi havia tres 
aparells Junkers (Ju 87 Stuka) 
operatius; el 29.2 a càrrec de 
l’Unteroffizier (sergent) Ern-
st Bartels, el 29.3 pilotat pel 
Leutnant (alferes) Gerhard 
Weyert; i el 29.4 atribuït al 
també Leutnant  Hermann 
Haas. No s’ha pogut determi-
nar quins dos  d’aquests tres 
van ser els que es van  enlai-
rar  a mig matí en direcció a 
Sant Sadurní i que van arribar  
a  destinació mitja hora més 
tard.
Simultàniament, dues es-
quadrilles més d’aparells 
nazis Heinkel (He 45) més 

coneguts com la Pava,  i 
Henschel (Hs 126), identifi-
cats popularment  com Su-
perpava, van sortir també a 
la mateixa hora del mateix 
aeròdrom, amb idèntica des-
tinació i amb l’objectiu de 
bombardejar el tràfic a l’est 
de San Saturnino de Noya.  
De les tres esquadrilles de 
Junkers 87 (Ju 87), Heinkel 
(He 45) i Henschel (Hs 126), 
la primera era la més moder-
na i la més precisa per bom-
bardejar objectius urbans. Si 
en aquesta ocasió la divisió 
de funcions  entre les tres 
esquadrilles nazis va seguir 
la mateixa estratègia d’altres 
operacions similars, tot fa su-
posar que després de sobrevo-
lar la vila, els dos Junkers 87 
van llançar-hi tres bombes, 
amb tota probabilitat de 50 
quilos. (Vistos els danys oca-
sionats, els experts es decan-
ten més per la hipòtesi de 
bombes de 50 quilos, que  de 
250. No s’ha pogut documen-
tar als arxius on en conser-
ven les ordres d’operacions 
de la Legió Còndor ni quan-
tes bombes es van llençar en 
aquesta operació, ni quantes 
eren de 50  i quantes de 250 
quilos). 
La primera  bomba va impac-
tar contra un dels immobles 
del  carrer Marc Mir exac-
tament al costat d’on ara hi 
ha la Fonda Neus (també va 
afectar la fusteria Cuscó, a 
l’altra banda del carrer). La 
segona va caure entre les ca-
ses de cal Montardit al carrer 
de Montserrat i al darrere de 
les de Cal Sol i Cal Rigol del 
carrer Cavallers  que surten 
al carrer Sant Pere. No hi va 
haver víctimes personals tot i 
que una dona va resultar  feri-
da lleu, però sí que van morir 
totes les vaques de la lleteria 
de Cal Sol. L’immoble més 
afectat va ser el de cal Mon-
tardit i  s’hagué d’enrunar 
totalment  per poder recons-
truir-lo. Finalment, la tercera 
va caure en un solar buit prop 
de l’hospital i no va explotar. 
| FOTO DELS PILOTS,  DEL FONS DE L’AU-

TOR; I RECREACIÓ VIRTUAL DEL BOM-

BARDEIG FETA PER PERE CANTONS

El tinent coronel republicà 
Manuel Tagueña Lacorte
i els sapadors del XV Cos 
d’Exèrcit 
22 de gener de 1939

Sant SadurníSant Sadurní

Parella de guàrdies civils

Imatge habitual a Sant Sadur-
ní d’una parella de guàrdies 
civils en perfecte sintonia i 
el mateix posat. Era freqüent 
trobar-los en tots els actes 
públics. FONS DE L’AUTOR

Josep Pla

L’escriptor empordanès Jo-
sep Pla va venir a la vila a la 
dècada dels seixanta i va visi-
tar les caves Codorníu. FOTO 
FORCANO DEL FONS DE 
L’AUTOR

FIRES I FESTES DE SANT SADURNÍ



DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE DEL 2011 el 3 de vuit 41

Ara sabem que el sadurninenc 
Josep Carbó, conegut popular-
ment com el Pau Batista, no va 
actuar sol quan a les onze del 
matí  del 22 de gener va activar 
les càrregues explosives que 
s’havien situat als fonaments 
dels quatre pilars del pont de 
l’estació, sobre la riera Lavernó.  
L’acompanyava, com a mínim,  
un altre veí de Sant Sadurní, 
exiliat el 1939, Josep Fabregat 
i Segarra, segons va explicar ell 
mateix la darrera vegada que 
va estar a Sant Sadurní, poc  
abans de morir. Tant un com 
l’altre eren sapadors del XV 
Cos d’Exèrcit de la República, 
sota les ordres del tinent coro-
nel  Manuel Tagüeña Lacorte. 
Al llarg d’aquelles hores del 
migdia  es van destruir cinc 
ponts al terme municipal de 
Sant Sadurní. A més del pont 
de l’estació que veiem a les 
imatges, van ser enderrocats 
el del capdavall de la vila, so-
bre el Torrent de la Canaleta, 
conegut erròniament com 
pont romà; el que hi havia so-
bre la línia del ferrocarril a la 
carretera de Sant Sadurní a 
l’Ordal;  el pont sobre el Riu-
debitlles a l’indret de la Colò-
nia Pons,  i l’altre pont sobre la 
riera Lavernó a l’alçada de cal 
Font, a la carretera de Gelida, 
just on ara hi ha la depuradora 
i el nou pont que substituí el 
que va ser destruït. 
Magí Parera, amagat  alesho-
res en una cova propera pen-
jada sobre una timba des d’on 
dominava la zona de la Fora-
dada i  Pas de Piles,  va escriure 
aquell dia al seu diari “[...] ve-
iem soldats i més soldats que no 
és res de l’Exèrcit Roig, el qual es 
veu impotent de fer resistència”.
Acabada la guerra, tots aquests 
ponts van ser reconstruïts pel 
Servicio Militar de Puentes y 
Caminos en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, i 
amb la participació de presos 
republicans que van ser des-
tinats a treballs forçats per 
tal de redimir una part de la 
condemna. 
A la imatge veiem el tinent co-
ronel Manuel Tagüeña. 

| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR. LA DE 
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La V División de Navarra
22 de gener de 1939

Així explica a les seves me-
mòries el veí de Pas de Piles, 
Magí Parera Parera, com les 

tropes de la V División de 
Navarra (veure la fotografia 
adjunta) van ocupar Sant Sa-
durní el 22 de gener  de 1939. 
“De bon matí, tots estàvem 
amb el convenciment que avui 
les tropes nacionals entrarien 
a Sant Sadurní. Ahir al vespre 
les fogueres ja se situaven pels 
voltants d’un poble de la vora. 
El soroll de l’aviació i el tronar 
de l’artilleria diu que avui serà 
el darrer dia d’estar-nos aquí [a 
la cova hi havia dotze refugi-
ats més], pels voltants de can 
Codorniu. Cap a les onze del 
matí ja hem vist els moros [es 
refereix a les tropes del Cos 
d’Exèrcit Marroquí integra-
des a la IV i  V  División de Na-
varra] muntats en uns cavalls 
petits. És l’exèrcit nacional. Ara 
sí que això s’acaba. S’han sen-
tit uns sorolls horrorosos uns 
moments abans. Diu que s’han 
volat els ponts de l’estació i el de 
cal Font.[...]  La nostra alegria 
no té límits de pensar que po-
drem tornar amb les famílies, 
d’aquí a poques hores. Ara ja 
podré abraçar el meu nen!”. 
| IMATGE DEL FONS DE L’AUTOR

La saga dels fotògrafs 
Napoleón
Primera meitat del segle XX

Dubto que hi hagi alguna 
família tradicional de la vila 
que no disposi d’un retrat 
fet per alguns dels fotògrafs  
Napoleón. Són fàcils d’iden-
tificar ja que al revers hi ha 
sempre el logotip d’aquesta 
saga de professionals (veure 
la imatge adjunta) , la qual es 
va iniciar el 1850 a Barcelo-
na quan  la fotògrafa france-
sa Anne Tifon Cassan es va 

casar amb el fotògraf Antonio 
Fernández Soriano. Un dels 
seus set fills que també va se-
guir la professió dels pares va 
esdevenir fotògraf de la Casa 
Reial. Es comentava  a finals 
d’aquell segle que cap perso-
nalitat del món de la noblesa, 
de la política, de la cultura, de 
l’espectacle... es podia consi-
derar cèlebre fins que un dels 
germans Napoleón l’havia 
immortalitzat en una de les 
seves fotografies. 
El negoci va anar passant 
successivament de pares a 
fills  fins que un descendent  
d’aquell matrimoni de fotò-
grafs va establir una delega-
ció a Sant Sadurní. Tenia l’es-
tudi al número 29 del  carrer 
de l’Església i l’obria només 
els caps de setmana. Acostu-
mava a fer retrats de pare-
lles de nuvis, de casaments, 
de criatures de bolquers mig 
nues i de bateigs, de nenes i 
nens de primera comunió, 
de soldats que feien el servei 
militar obligatori i de famí-
lies senceres que celebraven 
alguna efemèride. 
L’empresa fotogràfica es va 
dissoldre el 1968 i malaurada-
ment no hi ha hagut manera 
de localitzar el fons de nega-
tius de la saga dels Napoleón. 
En un lloc o altre han d’es-
tar. Amb ells disposaríem de 
la més completa   galeria de 
personatges sadurninencs de 
finals del segle XIX i de la pri-
mera meitat del segle XX. A 
la foto veiem el soldat sadur-
ninenc J.Castellví, retratat 
per Napoleón, el qual vivia  
precisament en l’immoble 
on aquest tenia  el seu estudi. 
| IMATGE DEL REVERS D’UNA FOTOGRA-

FIA DE NAPOLEÓN I FOTO  DEL FONS 

DE L’AUTOR       

Josep Rius Morgades, pre-
soner republicà destinat a 
treballs forçats a la vila
Any 1943

Fragment de les memòries 
publicades el 1977 pel ven-
drellenc Josep Rius Morga-
des a la seva obra Catalunya 
estimada, versos comptes, pen-
saments. “Corria l’any 1943, 
i l’Administració cregué “fac-
tible” i “ econòmic a l’erari 
públic” de destinar els penats 
que emplenaven les presons de 
l’estat a treballar com a peons 
i paletes en la construcció de 
ponts, carreteres, pantans, et-
cètera, no tenint en compte la 

seva professió anterior; i així 
treballàrem a pic i pala tant els 
que sabien fer-los anar com els 
professors de música, en lletres, 
escrivents, oficinistes, etc. ; una 
veritable igualtat en l’infortu-
ni, un xic agreujada els primers 
dies i setmanes per la feixugue-
sa del treball i encara més de 
l’aprenentatge. Malgrat aques-
tes primeres dificultats, engrui-
xides per la poca qualitat en el 
menjar, molts destacaments de 
Catalunya foren compensats 
per un tracte humaníssim en-
tre la població civil que, fins i 
tot, civilitzava a poc a poc els 
guardians.
Una trentena de presos de la 
Model de Barcelona fórem des-
tinats, per aquest “curiós?” sis-
tema al Destacament de Sant 
Sadurní d’Anoia, per continuar 
la reconstrucció del pont sobre 
l’Avernó en la carretera que va 
de la capital del xampany cata-
là a Gelida i Martorell. [Es refe-
reix al pont que hi ha encara 
en aquest indret de cal Font, 
just al davant de la planta de 
tractament de les aigües re-
siduals de Sant Sadurní. La 
fotografia que es reprodu-
eix correspon exactament a 
aquest episodi]. També fórem 
utilitzats per la construcció 
d’una claveguera principal que, 
a més, servia per conduir les ai-
gües del torrent que travessava 
la i traslladar-les a nivell de llit 
modest del riu Avernó, l’últim 
afluent de l’Anoia, a menys de 
dos quilòmetres del seu humil 
aiguabarreig. [La claveguera 
en qüestió travessa soterrada  
l’actual plaça del Pont Romà 
i el torrent al·ludit és l’ances-
tral Torrent de la Canaleta 
que seguia el curs de l’actual 
Rambla de la Generalitat].
Malgrat la nul·la simpatia d’un 
treball que ens fou imposat no 
per altra causa veritable, sinó 
per haver perdut la guerra civil, 
realitzàrem la tasca constructi-
va en un ambient que la pobla-
ció total de la de Sant Sadurní  
convertí en agradable pel trac-
te amistós i deferent que sem-
pre tingué amb els presoners 
que els construíem el pont i la 
claveguera. Aquesta última fa-
cilità la construcció d’una gran 
plaça i la constitució d’un barri 
nou[...]”. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

El baríton Marcos Redondo 
7 de setembre de 1943

El plat fort de les Fires de 
1943 va ser la representa-
ció de la sarsuela Romanza 
húngara (1937) del mestre 
Juan Dotras Vila al Centro 
Nacional y la Obra Sindical 
de Educación y Descanso (el 
Centre), a càrrec del baríton 
Marcos Redondo Valencia 

(1893 – 1976). Aquest gènere 
musical tenia molts adeptes 
a la vila i es va convertir en 
un  aliat estratègic del règim 
per a la difusió de la llengua 
castellana en els ambients 
populars. Els afeccionats co-
neixien i repetien les can-
çons carrinclones i estereoti-
pades de les sarsueles que les 
emissores de ràdio difonien 
contínuament. 
L’argument de l’obra trac-
tava dels entrebancs que 
havien d’afrontar Marielsa 
i Itsvan, un parell d’enamo-
rats que eren víctimes dels 
intents de separar-los ordits 
per Yorik i la gitana Sandra la 
Loba. Entre els protagonistes 
secundaris hi havia, com era 
habitual, un parell de còmics, 
Myrta i Pelugri. El desenllaç 
però era del tot convencional, 
amb el triomf de l’amor sobre 
l’adversitat, com en un comp-
te de fades.  
| FOTO I CARTELL DEL FONS DE L’AUTOR

El bisbe de Barcelona,  Gre-
gorio Modrego Casaus
16 d’octubre de 1944

Era el prototip del bisbe de 
Barcelona de postguerra: no 
català, franquista, conserva-
dor a ultrança, integrista... . 
El seu predecessor Miguel de 
los Santos Díaz de Gómara, 
amb idèntic perfil, tenia molt 
clara quina era la seva missió 
episcopal. La va imprimir en 
una pastoral que es va repar-
tir a totes les parròquies de la 
diòcesi de Barcelona: “Princi-
pio general: son contrarias a la 
modestia cristiana todas aque-
llas maneras de vestir, sentar-
se, andar, etc., que descubran o 
que por transparencia o ceñido 

acentúen las formas que deben 
quedar cubiertas. Por lo tanto: 
el escote no ha de pronunciarse 
en ningún sentido. Las mangas: 
han de ser largas o por los me-
nos siempre hasta el codo. La 
falda: no puede llegar más arri-
ba de la mitad entre la rodilla 
y el tobillo. Medias: es deber de 
modestia y educación que todas 
las mujeres lleven medias desde 
su adolescencia. Los trajes de 
baño: han de cubrir el nacimi-
ento del brazo y tener falda has-
ta la rodilla. Fuera del baño de-
ben ir totalmente cubiertas con 
albornoz cerrado […]”. El bisbe 
Gregorio Modrego Casaus 
(1890 – 1972)  també va estar 
a l’alçada de les circumstàn-
cies i no va decebre gens ni 
mica als qui l’havien imposat. 
Amb el pas dels anys ha estat 
beneficiari d’una mena d’in-
dulgència plenària ciutadana, 
de forma que rarament se’l 
critica o se’l posa en evidèn-
cia. Va venir a Sant Sadurní 
en visita pastoral el 16 d’oc-
tubre de 1944. A la fotografia 
el veiem al centre de la imat-
ge. A la seva dreta, el rector 
de la parròquia local mossèn 
Rafael Prats i Blanch, i a l’al-
tra banda, l’alcalde falangista 
Antonio Coca Gregorio. 
El bisbe que el va substitu-
ir, Marcelo González Martin 
(no català, franquista, con-
servador, integrista... , per no 
perdre el costum), en un acte 
de relacions públiques sense 
precedents, va editar un disc 
amb el seu sermó de presa de 
possessió en el qual afirmava 
”...el desconocimiento que actu-
almente tengo de la lengua ca-
talana no me incapacita, ¡me 
estimula!”. Els ingenus ho 
vàrem interpretar com una 
expressió de la seva voluntat 
d’aprendre la nostra llengua... 
quan el que realment ens es-
tava dient  era que s’estimula-
va precisament per continuar 
parlant encara més en caste-
llà. També gaudeix d’indul-
gència plenària. 
|FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Josep Maria Folch i Torres 
als  Jocs Florals de 1948
Fires  de 1948 

Josep Maria  Folch i Torres 
(1880 – 1950) va néixer a Bar-
celona  en el si d’una família 
benestant. Va ser l’escriptor 
més popular de Catalunya. 
Novel·lista, narrador i autor 
teatral, de formació autodi-
dacta. A través de les seves 

Sant Sadurní Sant Sadurní

Joan Manuel Serrat
 
Fotografia corresponent a la 
primera actuació de Joan Ma-
nuel Serrat dins el marc del 
festival Gratacels a la segona 
meitat de la dècada dels sei-
xanta. FOTO DE L’AUTOR

Gaston Thonrn
 
El president de la Comissió 
Europea entre 1981 i 1985, el 
luxemburguès Gaston Thorn, 
quan va ser investit com a 
Confrare d’Honor. FONS DE 
L’AUTOR
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Pàgines viscudes, publicades 
en el setmanari En Patufet, 
de les seves novel·les per a 
joves i del seu teatre per a in-
fants, va ensenyar la nostra 
llengua a diverses generaci-
ons de catalans.
Després de la guerra, del 1939 
fins al 1950, any que va morir, 
van ser, segons el seu fill Ra-
mon Folch i Camarasa, “dot-
ze anys d’una davallada trista, 
amargant”. Havia mort el seu 
fill Jordi al front, no tenia 
subsistència econòmica fixa, 
va començar a escriure en 
castellà, sense èxit i les emis-
sions radiofòniques de ver-
sions de Pàgines viscudes en 
castellà també  es van acabar. 
A partir de 1940 i durant tres 
anys va pintar natures mor-
tes i venia els seus quadres 
a un marxant per mantenir 
la família. S’acabà d’ensorrar 
amb la mort de la seva esposa, 
Maria Camarasa, el 1945.
Quan per les Fires del 1948  
l’impressor Josep Varias i 
Bou el va convidar al Centre 
per presidir el jurat dels Jocs 
Florals, i de pas també per  
homenatjar-lo, era un home 
derrotat i la imatge que oferia 
del seu estat d’ànim era for-
ça eloqüent. Malgrat tot, és, 
de llarg, l’autor teatral més 
representat a Sant Sadurní. 
Els seus Pastorets van ame-
nitzar  durant molts anys les 
festes de Nadal i Reis al local 
de la Cambra, amb personat-
ges tan entranyables com 
Lluquet, Rovelló i Geremi-
es, personificats pels inobli-
dables actors i amics Ignasi 
Recasens, Joan  Ollé i  Josep 
Valls, respectivament. Veiem 
Folch i Torres saludant el pú-
blic al finals dels Jocs Florals. 
A l’esquerra, seguint l’ordre 
de lectura, Josep Varias i Bou, 
Leandre Amigó i Raül Maria 
Mir i Comas. 
| FOTO BRANGULÍ,  DEL FONS DE 

L’AUTOR 

Visita del cap d’Estat  feixis-
ta Francisco Franco
8 de juny de 1949

Al ban de l’alcalde Joan Miró i 
Galofré que es va repartir pel 
poble el 7 de juny de 1949  es 
deia “ [...] Porque Franco viene 
a eso precisamente. No a reco-
ger las rosas de los días fáciles y 
alegres de ayer sino a limar las 
espinas de los tiempos duros y 
difíciles de hoy. Viene a alen-
tarnos con su presencia a vivir 
nuestras inquietudes, a fundir-
se con su pueblo en este anuncio 
de superación y en este afán de 
sobrevivir frente a la incom-
prensió del mundo, y a causa 
de la lucha, trabajo y sacrificio.
España, gracias a Franco y con 
la ayuda de Dios será faro y 
guia de la Cristiandad. Tribute-
mos al Generalísmo el homena-
je de nuestra  lealtad. Vistamos 
las mejores galas de la ciudada-
nía y testimoniésmole nuestra 
fe en su caudillaje y en los al-
tos destinos de la Patria. ¡Viva 
Franco! ¡Arriba España!”.
Quan l’endemà a les sis de la 
tarda, el cotxe oficial del dic-
tador es va aturar a la porta 
de la Casa de la vila i els as-
sistents es disposaven  a acla-
mar-lo, algú va prendre la de-
cisió que Franco no baixaria 
del vehicle i es limitaria  a sa-
ludar l’alcalde sense moure’s 
del seient del darrere. Una 
de les fotografies que es re-
produeix correspon, exacta-
ment, a aquesta seqüència.
La frustració  del consistori 
va ser enorme i en qüestió de  
minuts el seguici va desapa-
rèixer en direcció a les caves 
Codorníu.  
|FOTO CEDIDA PER JORDI PARERA CAR-

DÚS I FOTO DE L’ARXIU DE L’AUTOR

La Mare de Déu de Fàtima 
itinerant
14 d’abril de 1951

Als anys quaranta i cinquan-
ta la conxorxa del franquisme 
amb l’església catòlica va pro-
piciar que els actes litúrgics 
als carrers i a les places fossin 
un exponent del nacionalca-
tolicisme de l’època, una  bar-
reja perversa de cristianisme 
i feixisme. 
L’exposició pública itinerant 
de la imatge Mare de Déu 
de Fàtima el 1951 es va em-
marcar sota un propòsit ben 
eloqüent publicat a la revista 
local Juventud Cristiana.  “No-
temos la coincidencia: el 16 de 
abril de 1917 llegaron a Petro-
grado Lenin y Trotski, tomando 
el mando de la revolución soci-
al comunista. El 7 de noviembre 

del mismo año triunfaba en Pe-
trogrado y en Moscú el bolche-
vismo, que se había propuesto 
pasar a hierro y fuego a todo el 
mundo. 
Pues bien, entre estas dos fec-
has tuvieron lugar las seis apa-
riciones de Fátima: de mayo a 
octubre el dia 13 de cada mes. 
Es decir: cuando en el extremo 
oriental de Europa, el anticris-
to desencadenaba contra Dios y 
contra la sociedad civil la más 
fiera de las batallas, en el extre-
mo occidental del mismo con-
tinente, en Portugal, aparecía 
la grande enemiga, la eterna 
enemiga de la serpiente infiel, 
la vencedora de todas las bata-
llas de Dios, para indicarnos el 
único camino de la salvación”. 
Podria ser que algun lector 
que no vagi viure durant la 
dictadura del general Franco 
es quedi perplex davant del 
poc rigor intel·lectual, de la 
banalitat i de la demagògia 
que traspua el text que es re-
produeix però és una mostra 
eloqüent del que s’estilava a 
l’època. La doctrina franquis-
ta i la catòlica no donaven per 
més i amb aquest diluvi dia-
lèctic tan estripat van inten-
tar impregnar de la seva ideo-
logia una societat acovardida 
i temorenca. El més patètic 
és que ho van aconseguir. Els 
intel·lectuals de debò, que 
n’hi havia,  estaven a l’exili, a 
les presons, amagats sota les 
pedres  o emmordassats pel 
règim.
 |FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

El futbolista hongarès del 
Barça Ladislao Kubala 
25 de juliol de 1952

El cèlebre jugador hongarès 
de futbol del Barça, Ladislao 
Kubala Stecz (1927 – 2002), 
va acceptar la invitació que 
li va fer l’alcalde  sadurni-
nenc de l’època, Joan Miró 
Galofré,  per venir al camp 
del Centre a jugar un partit. 

L’expectació va ser enorme 
ja que en aquells anys Kub-
ala era l’ídol dels afeccionats 
blaugranes. En aquell partit, 
a més d’aquest gran espor-
tista, van intervenir  els mí-
tics Pallàs, Daucik, Samitier, 
Farrús, Biosca i Flotats, que 
es van alinear  amb jugadors 
locals entre els quals hi havia 
el mateix alcalde de la vila, al 
qual se li va retre un home-
natge aquella jornada i se li 
va concedir la Medalla al Mè-
rit Esportiu. L’adversari era 
l’equip de l’Europa.
La figura d’aquest ídol del fut-
bol  mundial (em refereixo a 
Kubala i no a Miró)  va ser 
explotada publicitàriament 
en una col·lecció de cromos 
de l’època de la marca de 
xampany Castellblanch. La 
seva mitificació va culminar 
quan Joan Manuel Serrat va 
incloure l’alienació de la glo-
riosa davantera del Barça en  
Temps era temps, una de les 
seves belles cançons. (“Temps 
d’ Una, Grande y Libre;  Metro 
Goldwyn Mayer; Lo toma o lo 
deja;  Gomas y lavajes; Quinte-
ro, León i Quiroga; panellets i 
penellons; Basora, César, Kub-
ala, Moreno i Manchón”). 
| FOTO DE KUBALA AL CAMP DEL CEN-

TRE, DEL FONS DE L’AUTOR

El mariners de la Navy
8 de setembre de 1953

Un grup de mariners del por-
taavions Franklin D. Roose-
velt de  la VI flota de guerra 
de l’armada nord-americana 
va arribar en autocars a la 
plaça de l’Ajuntament el 8 de 
setembre, mentre se celebra-
va una ballada de sardanes. 
Es tractava d’una visita turís-
tica organitzada per l’alcalde 
Joan Miró Galofré, en el marc 
de les noves relacions entre 
USA i Espanya, normalitzades 
després que l’Organització de 
Nacions Unides reconegués 
el règim de Franco i els am-
baixadors d’USA tornessin a 
Madrid. 
Alguns mariners ianquis es 
van atrevir a ballar una sarda-
na.  Després van visitar l’ana-
crònic Museu d’Homenatge 
a la Vellesa, inaugurat aquell 
mateix any i unes caves de 
xampany. Els comandaments 
del portaavions, Sterling, Cor-
le i Outtant, acompanyats de 
les respectives esposes, van 

celebrar un àpat al domicili 
de l’alcalde. D’aquella èpo-
ca es recorda una anècdota 
al port de Barcelona quan un 
mariner de la Navy s’acomia-
dà de la seva parella ocasional, 
tal vegada una prostituta, cri-
dant-li des de dalt del vaixell 
“ ¡A lo que te dejo, ponle Johnny, 
como yo!”. La resposta fulmi-
nant de la interessada no po-
dia ser més cruel “¡ Y a lo que 
te llevas tu  ponle penicilina!”. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

La companyia de teatre am-
bulant Adam
Temporada 1959  

En el desert cultural sadur-
ninenc de la dècada dels 
cinquanta, la vinguda d’una 
companyia teatral ambulant 
que es va establir durant uns 
dos o tres  mesos a la plaça 
Nova va ser un fet excepci-
onal. I encara més inusual 
va ser la programació de les 
obres, principalment clàssi-
ques i en castellà, de Calde-
rón de la Barca, Benito Pé-
rez Galdós i  Molière,  entre 
molts d’altres. També es va 
representar El pati blau, de 
Santiago Rusiñol,  si bé sem-
bla que estava traduïda al cas-
tellà. La colla local els Home-
nots van esdevenir els seus 
interlocutors més qualificats.
La companyia Adam disposa-
va d’un teatre desmuntable 
de mitjanes dimensions que 
cabia perfectament dins el 
recinte de la plaça Nova, i els 
actors s’allotjaven a la fonda 
Xic Maxina. L’assistència de 
públic no era majoritària i, 
en conseqüència,  l’economia 
de l’empresari i dels empleats 
se’n devia ressentir. Tot i així, 
van romandre a la vila durant 
deu o dotze setmanes, tal ve-
gada perquè, malgrat les cir-
cumstàncies, a Sant Sadurní, 
en darrera instància, encara 
hi podien sobreviure. 
Seguint el guió del que era 
habitual a l’època, l’actor 
principal de la companyia, el 
que sempre feia el paper de 
galant, Jorge Ranzang, aviat 
va fer estralls entre les noies 
joves de la vila i més d’una, i 
més de dues, encara podrien 
explicar algunes intimitats, 
ara que ja han passat més de 
cinquanta anys i que d’aques-
tes qüestions se’n parla amb 
més normalitat. 
Va ser precisament aquest 
personatge, que a la vegada 
era el director i l’empresa-
ri de la companyia, qui va 

sentenciar el projecte, quan 
l’actor teatral José Sazator-
nil, Saza, li va oferir un con-
tracte per incorporar-se a la 
seva pròpia companyia de 
teatre, que aquest va accep-
tar. Sense l’ànima del grup, 
la resta dels actors del Teatre 
Adam van  intentar continu-
ar, però un fet mai no aclarit 
ocorregut a la nostra vila uns 
mesos després va sentenci-
ar definitivament aquella 
aventura teatral. Amb motiu 
d’una representació a l’Ate-
neu, uns brètols els van ama-
gar (o van fer desaparèixer) 
les caixes amb els decorats i 
el vestuari, sense el quals els 
va ser impossible dur a terme 
l’actuació prevista. Després 
d’aquest incident i sense re-
cursos econòmics per afron-
tar l’adversitat la companyia 
es va dissoldre. 
| FOTO D’UNA REPRESENTACIÓ DE 

L’AVAR DE MOLIÈRE

Miquel Roca i Junyent i  al-
tres polítics  catalans de  la 
transició
Abril i maig de 1976

En el cicle de conferències 
polítiques organitzades a la 
Llar la primavera de 1976 -la 
primera ocasió després de la 
dictadura franquista en què 
els partits, il·legals aleshores, 
es podien presentar en pú-
blic- hi van intervenir Jordi 
Marsal i Muntalà  en repre-
sentació de Convergència 
Socialista de Catalunya, Mi-
quel Roca i Junyent en nom 
de Convergència Democrà-
tica de Catalunya, Josep Pa-
llach i Carolà com a fundador 
de Reagrupament Socialista 
i  Democràtic de Catalunya, 
Anton Cañellas i Balcells 
d’Unió Democràtica de Cata-
lunya i Josep Solé Barberà del 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. 
Quan li va tocar al torn  de 
presentació a Convergència 
Democràtica de Catalunya 
es va suscitar un problema 
de logística que no es va pro-
duir en cap altre partit i que 
il·lustra la situació de CDC a 
Sant Sadurní el 1976. No hi 
va haver manera de trobar 
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Judith Mascó
 
La model Judith Mascó va ser co-
ronada com a reina del cava du-
rant el mandat d’Agustí Torelló. 
Aquestes coronacions han esde-
vingut un referent de la Setma-
na del Cava. FONS DE L’AUTOR 

Príncep Felip de Borbó
 
L’hereu de la corona espanyo-
la, el príncep Felip de Borbó, 
quan va ser investit Confrare 
d’Honor per la Confraria dels 
Vins de Cava Sant Sadurní. 
FONS DE L’AUTOR
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cap sadurninenc afí al seu 
ideari, ni cap simpatitzant, 
ni cap militant (si és que n’hi 
havia algun) que s’ocupés 
dels trajectes en cotxe  per 
traslladar Miquel Roca a la 
vila i tornar-lo a Barcelona 
després de la conferència a 
la Llar parroquial. En aque-
lla època Roca no conduïa,  o 
vés a saber què li succeïa, i va 
demanar expressament que 
algú el portés en cotxe. Si els  
primers militants locals de 
Convergència a Sant Sadur-
ní van ser Lluís Vallverdú, 
Antoni Nin i Francesc Cara-
fí, molt probablement s’hi 
van fer poc després d’aquella 
jornada... o potser és que no 
tenien cotxe particular o no 
li podien pagar un taxi. Sense 
més ànim que el de deixar-ne 
constància per a la història lo-
cal direm que van ser  els soci-
alistes Carles Querol i Rovira 
i Marcel Gabarró i Pallarès els 
qui es van ocupar dels tras-
llats  d’anada i de tornada i 
que el proselitisme de tercer 
grau que Roca va aplicar als  
dos xofers ocasionals va re-
sultar totalment estèril. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Els redactors del primer 
Pla General d’Urbanisme 
democràtic
1980 - 1982

El que són les coses! L’arqui-
tecte barceloní Joan Busquets 
i Grau ha obtingut enguany 
el Premi Nacional de Cultu-
ra atorgat per la Generalitat 
de Catalunya per la seva tas-
ca d’arquitecte i urbanista 
al llarg de la seva vida. Ell, 
juntament amb un altre ar-
quitecte, Antonio Font Ore-
llana, i un enginyer, F. Or-
dóñez, van ser contractats el 
1980 pel primer ajuntament 
democràtic per elaborar el 
Pla General d’Urbanisme. 
Les seves previsions de crei-
xement urbà,  que en el seu 
moment van ser titllades 
d’utòpiques, van ser desbor-
dades quan es va desfermar 
el sector de la construcció i 
centenars d’immigrants van 
venir a residir a la vila. El 
Pla es va haver de revisar a 
corre-cuita ara fa tres anys, 
però en aquesta ocasió,  els 
sectors més bel·ligerants que 
havien capitanejat l’oposició 
durant el mandat del primer 

ajuntament democràtic ja 
havien après i digerit que en 
una societat moderna i de-
mocràtica els plans generals 
són  absolutament necessaris 
pel bon govern del municipi.
El Sant Sadurní actual va ser 
imaginat per Joan Busquets 
fa trenta anys. A la fotogra-
fia veiem d’esquerra a dreta, 
Joan Busquets, F. Ordóñez 
(dret) i Antonio Font al saló 
de sessions de l’ajuntament a 
mitjans de 1981. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Visita dels Reis d’Espanya 
19 d’octubre de 1987

Per tercera vegada en el segle 
XX un cap d’estat visitava 
Sant Sadurní. El 1904 ho va 
fer el rei Alfons XIII, el 1949 
el dictador Francisco Franco 
i aquell 19 d’octubre de 1987 
ho feia el rei Juan Carlos I i 
la seva esposa, la reina Sofía. 
No va ser, per tant, la prime-
ra visita d’un rei, però sí la 
d’una reina.  Rei i reina van 
visitar aquella jornada Covi-
des, l’Ajuntament, les caves 
Codorníu i les de Freixenet, 
en un recorregut que va du-
rar unes tres hores. Va ser 
impossible aconseguir que el 
rei pronunciés un discurs en 
el transcurs de l’acte celebrat 
al Celler Gran de can Codor-
níu, ni que fos breu, malgrat 
la insistència de les autori-
tats locals que ho considera-
ven gairebé imprescindible. 
El motiu d’aquesta visita va 
ser la celebració del Cente-
nari de la Fil·loxera i el Cava, 
un pretext que es va inventar 
l’Ajuntament socialista de 
l’època per facilitar que la vila 
donés un gran salt endavant. 
| FOTOS DE FRANCESC BEDMAR

Terroristes  amb una bomba 
a l’estació de tren
4 de març de 1992

En aquesta selecció de 

forasters i passavolants no hi 
podia faltar una història d’es-
pies i terroristes. La Guàrdia 
Civil va desactivar una bom-
ba col·locada a la estació del 
tren per militants de Terra 
Lliure entre els quals sem-
bla que hi havia el manresà 
Josep Maria Aloy, Chema, 
un pilot d’helicòpters que 
actuava d’infiltrat policial 
dins d’aquesta organització 
independentista. 
Els fets van començar a dos 
quarts de nou del matí del 
4 de març de 1992, quan un 
home que es va identificar 
com a treballador de Renfe va 
avisar que hi havia una bom-
ba en una bossa. La Guàrdia 
Civil hi va trobar una bom-
bona de butà amb quatre qui-
los de cloratita i dos tempo-
ritzadors. L’artefacte va ser 
desactivat a les 11 del matí. 
El talp  Josep Maria Aloy (o 
Aloi) era l’home que el jutge 
Baltasar Garzón va descriu-
re com l’infiltrat dels serveis 
secrets espanyols en l’inde-
pendentisme català i un dels 
informadors que van guiar la 
ràtzia preolímpica del 1992 
que va aconseguir detenir 
40 persones, entre les quals 
hi havia quatre manresans.  
A Youtube es pot visionar el 
documental Doble joc. El talp 
de Terra Lliure sobre la figura 
d’aquest misteriós personat-
ge del qual mai més se n’ha 
sabut res. 
| FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

Joan Antoni Samaranch 
portant la torxa olímpica
19 de juny de 1992

El president del Comitè 
Olímpic Internacional Joan 
Antoni Samaranch Torelló 
(1920 – 2010) va desfilar pels 
carrers de la vila amb la torxa 
dels Jocs Olímpics  de Barce-
lona,  el 19 de juny de 1992. 

I s’ho va fer venir bé per la 
seva ascendència familiar 
sadurninenca. 
Aquest prohom del franquis-
me va sobreviure al règim 
gràcies a la seva dedicació al 
món de l’esport, forjada in-
icialment sota la dictadura. 
Dos anys després de la mort 
de Franco (1977) va ser nome-
nat ambaixador d’Espanya a 
la Unió Soviètica i ostentà la 
presidència del Comitè Olím-
pic Internacional  del 1980  al 
2001, simultàniament a la de  
la Caixa  de Pensions. Un pal-
marès difícil de repetir.
En aquella edició dels jocs 
olímpics, Sant Sadurní va ser 
doble subseu, d’una banda de 
ciclisme en ruta i d’una altra 
d’hoquei sobre patins. L’Ajun-
tament va ser el promotor  del 
projecte que va permetre do-
nar un gran impuls a les infra-
estructures de la vila.
| FOTO  ARDUINO VANNUCCHI I FONS 
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Fabio Casartelli i Kathryn 
Watt, campions olímpics 
de ciclisme en ruta
21 de setembre de 1992

Mentre van durar els Jocs 
Olímpics de Barcelona’92 
una munió d’esportistes in-
ternacionals d’hoquei sobre 
patins i de ciclisme en ruta 
van competir a la nostra vila, 
al pavelló de l’Ateneu i a les 
carreteres de la comarca, 
amb sortida i arribada  a  Sant 
Sadurní.
D’entre tots ells destaquem  
els ciclistes Fabio Casartelli 
(1970 – 1995) i Kathryn Watt, 
italià el primer i australiana 

nascuda el 1964 la segona, 
guanyadors de les medalles 
d’or de ciclisme en ruta. La 
cursa masculina va recórrer 
192 quilòmetres (12 voltes a 
un circuit rural de 16 quilò-
metres) i Capelli la va fer en 
un temps de 4h 35m 21s. Per 
la seva banda, Kathryn Watt 
va fer els 80 quilòmetres de 
recorregut (cinc voltes de 16 
quilòmetres) en 2h 4m 2s.
Casartelli va morir malaura-
dament tres anys després en 
un accident durant la cele-
bració d’una etapa pirinenca 
del Tour de France. Veiem Ca-
sartelli al pòdium de Barce-
lona’92 i la ciclista Kathryn 
Watt. 
| FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR I DE L’AR-
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L’expresident nord-americà 
Jimmy Carter
30 de juny de 2010

Va ser una visita protocol-
lària  de caràcter privat apro-
fitant l’avinentesa que l’ex-
president dels USA, Jimmy 
Carter,  es trobava a Barce-
lona per recollir el 22è Pre-
mi Internacional Catalunya. 
L’acompanyava la seva espo-
sa, Rosalynn Smith, els seus 
dos fills i altres familiars. 
Després de visitar les caves 
Codorníu i de dinar en un 
restaurant del centre de la 
vila va visitar l’ajuntament i 
va signar en el llibre d’honor. 
El 2002 li havia estat atorgat 
el Premi Nobel de la Pau. 
| FOTO DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT 

SADURNÍ 

Artur Mas i els altres cinc 
presidents de la Generalitat
6 de maig de 2011

L’actual president de la Ge-
neralitat de Catalunya, Artur 
Mas i Gabarró, va fer una vi-
sita privada a la vila, el 6 de 
maig de 2011,  amb motiu de 
la presentació de la candida-
tura de CiU a les eleccions 
municipals d’enguany.  An-
teriorment, tots els presi-
dents  de la Generalitat des 
de la restauració de la insti-
tució durant la Segona Re-
pública -a excepció de Lluís 
Companys i Jover i Josep Irla 
i Bosch- també ens havien 
visitat oficialment. Francesc 
Macià i Llussà ho va fer el 8 
de setembre de 1933; Josep 
Tarradellas i Joan, el 21 de se-
tembre de 1979; Jordi Pujol i 
Soley, per primera vegada el 
8 de setembre de 1980; Pas-
qual Maragall  i Mira, el 4 de 
desembre de 1995 (abans ja 
havia vingut quan era alcal-
de de Barcelona), i José Mon-
tilla, també per primer cop, el 
3 d’octubre de 2008. 
| FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR I DE 
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Sant Sadurní Sant Sadurní

El president del Barça
 
Josep Lluís Núñez va visi-
tar Sant Sadurní quan era 
president del Futbol Club 
Barcelona i va ser rebut per 
l’alcalde en funcions. FONS 
DE L’AUTOR

El president del COI
 
El juny de 1992, el president 
del Comitè Olímpic Interna-
cional, Juan Antonio Sama-
ranch, va portar la torxa olím-
pica pels carrers de la vila. 

(Al programa de Fires de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní 
2011 hi trobarà la versió com-
pleta d’aquest reportatge)


