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En aquest reportatge s’expliquen unes quantes històries 
de personatges de tots colors i condicions, seleccionades 
entre més d’un centenar, de joves i no tan joves, tots els quals 
van emprendre un capítol important de la gran aventura de la 
seva vida més enllà de les quatre parets de Sant Sadurní. Des 
d’aquell soldat colonial, Antoni Francesc Josep Jorba Ferran,  
que va morir a Califòrnia el 1825, fins a la veterinària Carme 
Vidal Marsal, que actualment exerceix la seva vocació a la 
República Democràtica del Congo preservant l’espècie dels 
ximpanzès, coneixerem les vicissituds i peripècies que han 
protagonitzat per reeixir en els seus projectes individuals.

El soldat 
Antoni Francesc Josep Jorba Ferran 

(José Antonio Yorba) a Califòrnia
Sant Sadurní, 1743 – Yorba Linda (Califòrnia, USA), 1825

A quest soldat sadurninenc va pertànyer a la Primera Com-
panyia Franca de Voluntaris de Catalunya comandada 

per Pere Fages i Beleta. Sota les ordres de Gaspar de Portolà, es 
va convertir en caporal durant l’expedició colonial  espanyola 
a l’Alta Califòrnia de 1769. Va ser a San Francisco el 1777, a 
Monterrey el 1782 i a San Diego el 1789. El 1797 es va reti-
rar com a sergent i fundà la colònia de Yorba Linda. A la seva 
mort el 1825 va ser enterrat a petició pròpia en una tomba 
anònima al cementiri de la Missió de San Juan Capistrano, on 
més endavant i s’hi va col·locar una làpida en honor seu.

Del seu matrimoni amb Maria Josefa Grijalvo va néixer 
l’hereu, Bernardo Yorba Grijalvo, al qual el 1834 se li va conce-
dir el Rancho Cañón de Santa Ana per part del governador 
mexicà José Figueroa. La major part d’aquest territori va ser 
retingut per la familia Yorba després de la guerra mexicoame-
ricana del 1848. 

La nissaga Yorba es va estroncar quan Angelina Yorba, 
besnéta de Bernardo Yorba, es va casar amb Samuel Kraemer. 
Els seus descendents conserven encara la propietat del Don 
Bernardo Yorba Ranch House Site. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Els músics 
Antoni Torelló Ros

i Conrad Cardús Canals, 
a Philadelphia i Barcelona

Nascuts a Sant Sadurní el 1884 i el 1889

A quests dos músics sadurninencs van excel·lir en la seva 
professió. El primer era continuador d’una nissaga que 

havia iniciat Agustí Torelló Sàbat (1802–1872) quan el 1827 
va crear l’Orquesta Els Escolans. Un nebot seu, Antoni Torelló 
Raventós (1838–1936), conegut com el Tonet del Baix, hi 
tocava el contrabaix, i el fill d’aquest, Agustí Torelló Ros, va ser 
el violí de la mateixa orquestra.
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L a seva vida va ser com una novel·la d’espies, protago-
nitzada per un idealista, comerciant d’armes i aventu-

rer. Aquest podria ser l’argument de la biografia de Jaume 
Mir Mas, descendent d’una branca de la família Mir de can 
Guineu. El seu avi, Salvador Mir Sagristà, era fill de Pere Mir 
Porta, l’hereu de can Guineu, i de la seva segona esposa, Ca-
talina Sagristà. Salvador Mir Sagristà es va casar amb Felisa 
Borràs i d’aquest matrimoni va néixer Casimir Mir Borràs, el 
pare de Jaume Mir Mas.

Es desconeix tot sobre la seva infantesa i joventut, 
però arran els esdeveniments de la Setmana Tràgica (1909) va 
fugir per cames del país i s’exilià a Bèlgica. Alguna cosa greu li 
devia pesar sobre la consciència per prendre una decisió com 
aquella. 

Va sortir del foc i va caure a les brases, ja que gairebé 
cinc anys després, el 4 d’agost de 1914, Alemanya envaïa Bèlgi-
ca i , com explica Joan Rossell Medall al seu web, Jaume Mir “va 
entrar en contacte amb una sèrie de coneguts seus i van orga-
nitzar una xarxa de comunicació clandestina, connectada amb 
Anglaterra, Estats Units i França. Passaven informació, diners i 
persones. L'abril de 1915, els serveis secrets anglesos i francesos 
li van demanar si podia fer sortir de Bèlgica obrers mecànics i 
ajustadors, ja que els arsenals anglesos i francesos no anaven 
sobrats de bons especialistes. Després de dirigir una circular 
clandestina als obrers belgues convocant-los a una reunió en un 
cèntric cinema de Brussel·les, va ajudar a sortir desenes i desenes 
d'especialistes cap a França i Anglaterra”. Una informació seva a 
l'estat major aliat va permetre que vint-i-nou avions francesos 
llancessin 168 bombes i destruïssin completament el quarter 
general alemany de Kronprinz, a Charleville, a la regió de Na-
mur (Bèlgica), el juny de 1915. 

El 26 de març de 1917 va ser condemnat  pels ale-
manys a pena de mort, i a quatre mesos de treballs forçats, 
sis mesos de presó i a la confiscació de tots els seus béns. 
Abans de la guerra s’havia casat amb una belga amb qui 
havia tingut dos fills, Elisée i Agis, i de les seves memòries 
es pot deduir que havia quedat vidu o s’havia distanciat o 
separat de la seva dona. L’octubre de 1933 va publicar en 
castellà la seva obra  autobiogràfica Por qué me condenaron 
a muerte. Memorias de un condenado a muerte por los ale-
manes (1914–1918), que feia vuit anys que s’havia editat en 
francès. Durant la Guerra Civil espanyola va  ser nomenat 
delegat del Comissariat de Propaganda de la Generalitat a 
Bèlgica i va fer d’intermediari en la compra d’armes  per a 
la República i en el reclutament de voluntaris per a lluitar a 
Espanya contra Franco.

Les dues fotografies que es reprodueixen correspo-
nen al presidi de Rheinbach (Alemanya), on Mir va complir 
condemna el 1917 abans de ser indultat; i a la manifestació 
pels carrers de Brussel·les el juliol de 1937. Veiem Mir a l’es-
querra de la imatge subjectant la pancarta, en la qual s’hi 
pot llegir: "Els infants espanyols víctimes del feixisme inter-
nacional demanen als pobles democràtics  que ajudin llurs 
pares i mares per tal de salvar la democràcia a Espanya.”
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Però qui va fer el gran salt, primer fora del municipi i  
després a ultramar, va ser Antoni Torelló Ros, nascut a Sant 
Sadurní el 1884. A Barcelona va tocar amb l’orquestra del Liceu 
i impartia classes al Conservatori de Sa Magestat Isabel·la. El 
1909 va emigrar als Estats Units, integrant-se com a baixista 
a la companyia d’òpera de Boston i després a l’Orquesta de 
Philadelphia, fundada el 1900 per Fritz Scheel. Allí hi nasque-
ren dos fills seus, Carl i Wiliam, músics tots dos a la mateixa 
orquestra  d’aquella ciutat nordamericana.

Un altre músic destacat de l’època va ser Conrad Car-
dús Canals (1889–1926), el qual s’inicià fent de clarinetista 
amb Els Escolans. Cursà estudis a Barcelona i el 1914  ja va fer 
una gira per terres americanes integrat en l’Orquestra d’Òpera 
italiana. Sense deixar la seva especialitat en el clarinet, formà 
part  als inicis dels anys vint de l’Orquestra Pau Casals, de la 
del gran Teatre del Liceu i de la Banda Municipal de Barcelona 
(se’l pot identificar a la fotografia adjunta; és el que porta un 
mostatxo dalinià i està assegut a l’esquerra de la imatge amb 
una mà sobre l’altra). Va morir molt jove, quan tenia 37 anys.
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Jaume Mir Mas, 
l’espia que va ser condemnat a mort

pels alemanys
Nascut a Sant Sadurní el 1888
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A mitjans de la dècada dels quaranta, quan ja havia 
complert  57 o 58 anys,  va optar pel registre de veu de bajo 
cantante, la qual cosa li va permetre continuar en el món de 
l’espectacle fins que es va retirar el 1950. Va morir a Barcelona  
el 31 d’octubre de 1975. A  la imatge el veiem amb la seva 
Harley Davidson. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

L’anarquista Ubald Lara Oliver, 
mort a Barcelona 

Sant Sadurní, 1890 – Barcelona, 1922

E l cadàver d’un home de 32 anys cosit a trets que va 
aparèixer el 4 de febrer de 1922 a la riba del Besòs es va 

identificar en un primer moment com el d’Eudald Lara Oliver. 
Segons va informar la policia amb una nota del 6 de febrer 
(La Vanguardia, 7 de febrer de 1922), es tractava d’Ubald Lara  
Oliver, natural de Sant Sadurní d’Anoia. Aquest personatge te-
nia un llarg historial anarquista com a militant de la CNT: el 
1917 formava part d’un grup  integrat per Matí Augé;  Font, el 
Paquito; Sabater, el Ñero, i Gargolat, tots cinc del ram de l’aigua, 
que havia comès diversos atemptats, entre els quals l’assassi-
nat del fabricant d’aprest Joan Tapias. El 4 de gener de 1918 
va ser detingut per haver intentat assassinar Jeroni Figueras, 
l’encarregat d’una fàbrica de l’Hospitalet. Per aquesta acció va 
ser  processat i absolt. També el varen jutjar per haver clavat 
una punyalada a un capellà de Sants. El 1916 va ser acomiadat 
de la seva feina de vigilant per haver disparat contra els qui in-
tentaven accedir a la finca que ell protegia. Finalment, també 
el van acomiadar de la fàbrica de tints Gabarró i Clotet per les 
seves accions violentes en defensa del Sindicat Únic (CNT). 

El baríton Maties Ferret Parera, 
de gira en gira per Espanya i Amèrica

Sant Sadurní, 1888 – Barcelona, 1975

E ntre 1911 i 1950 aquest  baríton sadurninenc es va saber 
situar i mantenir en el món de l’espectacle, especialment 

en l’especialitat de les representacions de sarsueles. 
Acabats els estudis primaris  a Sant Sadurní, s’havia tras-

lladat a Barcelona i treballava a l’escorxador municipal de la ca-
pital catalana. Allí, enmig del brogit i la cridòria, la seva veu en-
tonant conegudes sarsueles no va passar desapercebuda per 
l’encarregat senyor Espinosa, el qual el va posar en contacte 
amb l’empresari Gorgé, que immediatament  el va fer debutar 
el 1911 al Teatre Còmic de Barcelona , quan tenia 23 anys. Un 
any després hi va estrenar La generala  amb música d’Amadeu 
Vives i el 1913 l’empresari i baríton Josep Capsir, casat amb 
la soprano Mercè Tressols,  el va contractar per a treballar al 
teatre Soriano. Aquest mateix any, amb la companyia Capsir–
Tressols,  va emprendre una gira artística per Espanya, Portugal 
i Argentina acompanyant la soprano Mercè Capsir Tressols i 
cobrant ja dues mil pessetes mensuals. 

El 1915 es va guanyar definitivament la consideració 
dels cercles musicals quan el 21 de setembre va interpretar 
Maruxa al teatre Novedades de Barcelona.  El seu autor Ama-
deu Vives i els empresaris Pepe Bergés i Juanito Marsans n’ha-
vien quedat enamorats quan, durant el procés de selecció del 
baríton que havia de protagonitzar el personatge de Pablo a la 
sarsuela, Ferret va  saber posar-se’ls a la butxaca entonant un 
fragment de La tempestad del mestre Chapí. S’inicià aleshores 
la seva etapa d’esplendor interpretant sarsueles dels mestres 
Rafael Millán, José Maria Usandizaga, Pablo Luna, José Serrano, 
Jacinto Guerrero,  Francisco Alonso i Reveriano Soutullo, entre 
d’altres. El 1917, Alfons XIII el va felicitar personalment després 
d’assistir a la representació d’El asombro de Damasco al teatre 
Pereda de Santander, on la família reial estiuejava. Tres anys 
després va estrenar El pájaro azul al teatre Victoria de Barcelo-
na i va prosseguir la seva carrera fulgurant cap a l’èxit. 
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Mistinguet, de Josefine Baker o de la nostra Raquel Meller– ha 
dirigit un restaurant que portava el nom de Barcelona. En certa 
manera ha estat un dels grans restaurants espanyols que es 
troben escampats per tota la geografia del planeta i que tenen 
el seu màxim exponent en el Martínez de Londres, el Dalmau 
Costa de Mèxic o també el Cortés de Nova York...”. 

Fèlix Ferrer havia nascut a Sant Sadurní el 29 de setembre 
de 1897 i era el tercer fill de Pau Ferrer i Genoveva Mestres. 
Els seus germans més grans eren Maria, Ricard i Pilar, i el més 
petit, Pere. Als dotze anys va començar a treballar d’aprenent  
de carreter en una vila on les expectatives de progrés eren 
escasses. Barcelona es trobava a una hora de ferrocarril i amb 
només disset anys se n’hi va anar a treballar de cambrer. Ben 
aviat es convertí en propietari del Bar Montseny, va adquirir 
el Vichy Bar i va muntar el Raïm d’Or. Els quatre primers anys 
de la dictadura de Primo de Rivera fa d’empresari del Teatre 
Gracienc i participa en activitats de signe catalanista, però el 
1927 decideix emigrar a l’Argentina, passant abans per París. 
Allí s’establirà i hi obrirà el seu restaurant.

Durant els anys de la Guerra Civil espanyola, refugiats 
il·lustres d’ambdós bàndols van freqüentar el Restaurant 
Barcelona. Un d’ells, Josep Maria de Sagarra, va escriure al 
llibre d’honor: “Amic Ferrer, amb la parpella molla/ però amb 
l’esguard enyoradís,/ he menjat l’escudella i la carn d’olla/ i he 
sentit tot el gust del meu país”. L’exalcalde de Barcelona, el comte 
de Güell, una nit de mitjans de 1938 després de sopar, quan va 
escoltar la interpretació de la Santa Espina, es va posar dret i 

Crida l’atenció que en dita nota la policia no faci al·lusió 
a cap condemna derivada dels múltiples actes de violència 
en què es va veure involucrat. Aquesta circumstància d’una 
aparent immunitat afavoreix les tesis dels qui sospiten que 
l’assassinat de Lara va ser una venjança dels seus correligionaris 
que el tenien per un confident de la policia (no hauria estat el 
primer ni l’últim), mentre que d’altres historiadors assenyalen 
com a culpables els sicaris del Sindicat Lliure (fou una 
organització repressiva dels obrers creada sota el padrinatge 
de la patronal catalana i vinculada amb l'autoritat militar de 
Catalunya, el general Severiano Martínez Anido, el comandant 
Bartolomé Roselló i el capità Lasarte entre d'altres, sota les 
ordres de la Capitania General de Catalunya, comandada pel 
general Milans del Bosch). En aquells anys convulsos  tant 
podria ser certa  una hipòtesis com l’altra. El de Francesc Layret 
el 1917 i Salvador Seguí el 1923 van ser els dos assassinats més 
destacats comesos pels pistolers del Sindicat Lliure. 

No ha estat possible encara localitzar els successors 
d’Ubald Lara –si és que es va casar i va tenir descendència–, 
per la qual cosa es fa molt difícil completar la seva biografia i 
determinar la seva integritat o misèria personal. Màrtir de la 
causa llibertària o traïdor a l’anarcosindicalisme, aquest dilema 
s’hauria de poder aclarir per fer justícia al personatge. Un altre 
tema pendent.

Hi ha una altra circumstància que  enterboleix aquesta 
història: al Registre Civil de Sant Sadurní no consta el seu 
naixement i als padrons municipals  de 1889, 1902 i 1910 
no hi trobem cap família amb el cognom Lara. Podria haver 
nascut a la vila i haver estat registrat en una altra, la família 
podria haver-hi residit entre padró i padró... També podria 
ser que es tractés d’un error de la policia que va trobar el 
cadàver o que el difunt portava una cèdula d’identificació 
personal manipulada. Vés a saber. A la fotografia veiem 
Severiano Martínez Anido, el governador  militar de Barcelona  
(1919–1922) que va promoure la creació del Sindicat Lliure  
per reprimir l’anarcosindicalisme, i que en un parell o tres 
d’ocasions va viatjar a Sant Sadurní per visitar Antonio Rovira 
Jané de la Foradada a la seva casa de la plaça Nova. 

IMATGE DEL FONS DE L’AUTOR

Fèlix Ferrer Mestres, 
promotor d’un restaurant a París

Sant Sadurní, 1897 – Barcelona, 1977

L a vida de Fèlix Ferrer i Mestres va tenir un punt d’inflexió 
quan en comptes d’emigrar a l’Argentina va obrir el seu 

restaurant a Paris el 7 de juliol de 1927. Més de quaranta 
anys després, el periodista José Tarín Iglesias escrivia a 
La Vanguardia (11 de juliol de 1969): “Fèlix Ferrer, el català 
bondadós i paternal, és una de les figures més populars i 
admirades de París. En el número 9 del carrer Geoffrey Marie, 
en el cor d’un dels barris més típics i concorreguts de la capital 
francesa, a quatre passos del famós Folies Bergères –on encara 
ressonen les veus inconfusibles de Maurice Chevalier, de la 
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en destinació a Nova York. Allí va establir contactes amb altres 
emigrants espanyols, portuguesos i hispans i es va començar a 
fer popular interpretant obres de teatre i sarsueles. A la dècada 
dels trenta del segle passat ja era molt famós: se’l podia 
escoltar habitualment a les emissores de radio novaiorqueses 
WEAF, WHOM, WHN i WCNW, viatjava pels Estats Units, 
Cuba, Mèxic, Itàlia, França, Espanya... fent recitals destinats 
principalment al públic de parla castellana, i ocasionalment 
visitava la seva família de Can Catassús. En un d’aquests viatges 
a principis de la dècada dels cinquanta va regalar joguines a 
totes les nenes i nens del barri.

Es va casar amb una porto-riquenya de molt bon veure, 
tant que els pagesos de Can Catassús s’escandalitzaven i a la 
vegada gaudien d’aquella figura que els cenyits shorts i la brusa 
mig escotada enaltien. Van tenir dues filles, la més petita de 
les quals va néixer accidentalment a l’hospital de Sant Sadurní. 
Aquell dia l’esposa d’Agustí Miquel es va fer emplenar  amb 
rams de flors la inhòspita habitació de l’hospital local.

A més de la seva activitat artística, va crear una empresa 
de serveis que es dedicava a pintar habitatges, locals comercials 
i fàbriques. Residia en un pis de la seva propietat al barri de 
Queens de la ciutat de Nova York, on va morir. Veiem Agustí 
Miquel a Nova York l’any 1951, en una foto molt deteriorada. 

FOTO CEDIDA PER MARTÍ MIQUEL

Joan Casanovas Maristany, 
president del Parlament de Catalunya, 

exiliat i mort a França
Sant Sadurní, 1890 – Valràs- Platja (França), 1942 

E xiliat ja el 1925 a causa de la dictadura de Primo de Rivera, 
exiliat per segona vegada el 1935 per la seva oposició a la 

gestió del Govern de la Generalitat després dels fets d’octubre 
de 1934, novament al novembre de 1936 per garantir la seva 
seguretat personal donada la seva oposició a la participació 
dels anarquistes en el govern de la Generalitat, i exiliat 
definitivament, per quarta vegada, el 1938, quan ja tenia la 
certesa que era una fal·làcia creure que la República i l’Exèrcit 
Popular poguessin guanyar la guerra... 

Expressava d’aquesta manera la seva valoració d’aquell 
enfrontament: "Oposar un manobre a un general pot satisfer la 
pruïja igualitària. La victòria, però, exigeix unes altres condicions. 
En el 1893, els francesos, per tal d’organitzar la victòria, escolliren 
Lazare Carnot i no un Pau o un Pere qualsevol, espellifat, valent, 
però ignorant". L’exili va ser una de les constants en la vida 
política del sadurninenc Joan Casanovas i Maristany. Una 
altra constant foren les seves detencions i empresonaments. 
La primera vegada al maig de 1924, després al juliol de 1925 
i la tercera després del fets revolucionaris d’octubre de 1934. 
En aquesta darrera ocasió va ser empresonat al vaixell Urugay 
ancorat al port de Barcelona, juntament amb tot el govern de 
la Generalitat, dirigents de la Unió de Rabassaires i alcaldes 
i regidors republicans, com els sadurninencs Pere Esteve 
Llopart, Miquel Bruna Vilà i Antoni Lloret Miquel. 

en respectuós silenci. Entre la llista de personatges catalans i 
espanyols il·lustres que van desfilar pel restaurant s’hi trobaren 
els doctors Marañón i Puigvert, Josep Carner, Joaquim Folch i 
Torras, Fernando Agulló, Joaquim Pellicena, Carles Pi i Sunyer, 
Josep Clarà, Rosa Balcells, Emili Vendrell, Joan Miró, Grau Sala, 
Carles Sentís, Josep Maria Sert, Octavi Saltor (nebot de Fèlix 
Ferrer)...

Es va jubilar i es va retirar del negoci familiar el 1969, 
quan tenia setanta dos anys i la seva  segona esposa, Miracle 
Verdú,  estava molt delicada de salut. La primera, Carme Salvà, 
havia mort de tuberculosi el 1925, després de cinc anys  de 
matrimoni. Es va vendre el restaurant als seus empleats amb la 
condició que en mantinguessin el nom. El 1977 Fèlix Ferrer va 
morir a Barcelona. 

FOTO CEDIDA PER LA FAMÍLIA FERRER VERDÚ

Agustí Miquel Margarit, 
tenor i empresari a Nova York

Nascut a Can Catassús (Sant Sadurní) el 1899 

Q uan Agustí Miquel va emigrar a Cuba amb només 17 
anys, no es podia imaginar que acabaria convertint-se 

en un  famós tenor i encara menys en un empresari d’èxit. 
Els seus pares, Ramon Miquel Sogas i Lluïsa Margarit Bosch,  
es van casar a Monistrol d’Anoia el 14 de març de 1895. Va 
néixer el 1899 a cal Manel del Boc de can Catassús i tenia set  
germans més petits, Ramon (1901), Teresa (1903), Secundino 
(1905), Marcel (1907), Florinda (1908), Antero (1909) i Martí 
(1910). A Cuba s’espavilà venent gelats pels carrers de l’Havana 
i ben aviat estalvià els diners suficients per adquirir un passatge 
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Miquel Bruna Vilà, 
l’alcalde que va estar onze anys amagat a 

Barcelona
Gelida,1890 - Barcelona, 1950 

E s va establir a Sant Sadurní quan el seu pare va ser destinat 
en qualitat de secretari municipal a Subirats. La seva mare 

també s’ho va fer venir bé i demanà el trasllat a l’escola pública 
de Sant Pau d’Ordal. Va iniciar la vida laboral a l’obrador de 
la pastisseria de cal Fonso a la plaça de l’Ajuntament, i al cap 
d’uns anys va anar a treballar a la farinera de cal Ritu, al Raval. 
Es va mantenir solter i vivia amb una germana seva en un pis 
del carrer Jacint Verdaguer.

Bruna havia nascut a Gelida i a la primavera de 1931 era 
un personatge culte, molt religiós, primmirat i simpatitzant 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Tenia problemes de 
visió i va haver de ser operat de cataractes. 

Tot i no haver guanyat les eleccions municipals del 12 
d’abril (recordem que va resultar vencedora la candidatura 
regionalista i conservadora de Joan Sala Tubella), el 30 d’abril 
Miquel Bruna va ser escollit alcalde en la votació  secreta de 
constitució del consistori, per sis vots a favor i tres en  blanc. 
Cal interpretar-ho com una concessió dels regidors electes 
regionalistes que havien obtingut la majoria davant el gir que 
s’havia produït al país.

Un mes després es van tornar a celebrar eleccions 
municipals i en aquesta nova convocatòria la candidatura 
d’ERC va obtenir 488 vots i els republicans federals la meitat. 
Bruna va ser confirmat en el càrrec amb la legitimitat del 
seu triomf electoral. Va ser destituït el 7 d’octubre de 1934 i 
recuperà l’Alcaldia durant divuit dies a l’octubre de 1936.

Va passar tota la Guerra Civil a Sant Sadurní i el 21 
de gener de gener de 1939, després de col·laborar en la 
construcció de les fortificacions republicanes de l’Ordal a les 
ordres del tinent coronel Manuel Tagüeña Lacorte, va optar 
per desaparèixer, ja que temia per la seva vida si queia en 
poder dels feixistes. Es va fer córrer el rumor, interessat o no, 

Casanovas destacà com a advocat en la defensa 
dels treballadors i sindicalistes entre 1914 i 1924, participà 
directament en la fundació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i estava al costat del president Macià quan aquest 
proclamà la República Catalana (1931). Formà part dels 
primers governs de la Generalitat i ocupà la responsabilitat de 
president del Parlament de Catalunya. Fou sempre molt lúcid 
i a la vegada crític, per la qual cosa era un polític incòmode. 
Pocs dies després de l’aixecament del juliol de 1936 i de l’inici 
de la revolució digué: "Els que infantilment il·lusos creguin 
que la revolució fa miracles i que l’endemà d’haver aixafat el 
feixisme i d’haver calat foc a trenta o quaranta edificis, el país 
s’ha de convertir en una mena de Xauxa, són homes perillosos. 
Quan els sobrevé el desencant, solen convertir-se en frenètics 
contrarevolucionaris."

Joan Casanovas Maristany era advocat (a la imatge el 
podem veure quan estudiava la carrera de  Dret a la Universitat 
de Barcelona), fill de l’alcalde sadurninenc Modest Casanovas 
Romeu i nét d’un altre alcalde, Joan Casanovas Prats. Residia 
a cal Milà de la plaça Nova. Ha estat el veí que ha ostentat el 
càrrec institucional català de major entitat. Morí a causa d’una 
malaltia al seu exili de Valràs Platja, una petita població del 
Llenguadoc francès, el 7 de juliol de 1942. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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en minoria i van decidir quedar-se a casa. El 28 de maig de 
1936, seguint les directrius del Ministeri d’Instrucció Pública 
de data 6 de maig, la inspectora d’ensenyament Leonor Serra-
no, després de visitar les escoles públiques, va inspeccionar els 
tres centres privats religiosos del municipi i va aixecar acta que 
s’exercia la docència sense cap titulació oficial tot ordenant el 
tancament del col·legi dels hermanos i dels dos de les monges.

El director del Col·legi Sant Josep, l’hermano Buenaven-
tura Maria (Pere Frigola Casellas, 1897–1966) explica a les se-
ves memòries una entrevista que va mantenir amb Napoleó 
Montagut a principis de juny: “Las razones que aducía para no 
revocar su orden se resumían, al fin y al cabo, en su vanagloria, 
su interés particular mal entendido y, sobre todo, en la formida-
ble presión de las organizaciones izquierdistas de la localidad. 
Éstas, espoleadas por los maestros nacionales, exigían a grandes 
voces el cierre de la escuela. ”Hay que acabar de una vez con los 
frailes” era el ”delenda es Cartago” que a lo largo del día resona-
ba en los oídos del alcalde”. Poc dies després, diu, “se me hizo 
una denuncia a la Autoridad competente, solicitando, al mismo 
tiempo, la aplicación immediata de las merecidas sanciones. Fuí 
convocado de urgencia a la Alcaldía. La entrevista resultó mo-
vida; verdadera marejada de fondo, la dialéctica apretadísima, 
a solas con el Alcalde me sentía elocuente, él no resistía a mi 
argumentación, tartamudeaba para responderme. A falta de 
razones templaba sus nervios y puños sobre la mesa produci-
endo una cacofonía ruidosa”. Es desconeix la versió de l’alcalde 
Montagut sobre aquesta entrevista, però es podria haver do-
nat el cas tal com l’explica l’hermano, si la seva arrogància va 
ser superior al sentit d’autoritat de l’alcalde. 

Els gravíssims esdeveniments locals ocorreguts a par-
tir del 19 de juliol de 1936, així com l’hegemonia del Comitè 
de Milícies Antifeixistes en el control del municipi, van influir 

que es trobava amagat en un convent religiós o al monestir 
de Montserrat. No va anar ben bé així, sinó que a través d’un 
veí de Sant Sadurní simpatitzant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Jaume Esteve Santacana, de ca la Noia del Raval, 
que treballava de cambrer al restaurant Terminus de Barcelona, 
Bruna va establir contacte amb una família barcelonina de 
confiança que  el va acollir en un pis de la ciutat, on va residir 
onze anys sense ser descobert, fins que va morir el 14 d’agost 
de 1950. 

De res van servir els interrogatoris practicats a Jaume 
Nutó Ferrer, de cal Ritu, amb la intenció que el delatés. Nutó 
i Bruna s’havien convertit en socis i amics abans i durant la 
guerra i eren com de família. Tant és així, que les despeses 
ocasionades durant tots els anys que Bruna va passar refugiat 
i amagat, i també les del seu enterrament, les va assumir 
en secret Jaume Nutó. A la fotografia veiem Miquel Bruna 
sostenint el diploma de Patrici Honorable atorgat al President 
del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas i Maristany, en 
presència del president  de la Generalitat Francesc Macià, el 
8 de setembre  de 1933 a la Casa de la Vila de Sant Sadurní. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Napoleó Montagut Duran, 
músic i alcalde empressonat a la

Model de Barcelona
Sant Sadurní, 1892 – Barcelona, 1960

F ill i nét de músics, compaginava el negoci familiar d’una 
espardenyeria amb l’activitat de músic i director de 

l’Orquestra La  Principal.
Va ser designat per al càrrec d’alcalde el 18 de febrer 

de 1936 i comptava amb majoria simple al consistori, el qual 
estava integrat per cinc regidors en representació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Unió de Rabassaires i quatre del 
Bloc Catalanista Republicà, que ben aviat es van cansar d’estar 
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Montagut, que va creure convenient apartar-se momentà-
niament de la ventada revolucionària. El 10 d’agost de 1936, 
després de ser ratificat a l’Alcaldia, Montagut va demanar una 
excedència a conseqüència de la qual Pere Esteve Llopart ocu-
pà temporalment el càrrec. Hi tornaria a accedir el 5 de no-
vembre de 1937.

Napoleó Montagut va desaparèixer de la vila poc abans 
de l’entrada de les tropes nacionals, i es va amagar en un pis del 
carrer Hospital de Barcelona.

Per guanyar-se la vida treballava a l’obrador d’una 
pastisseria de la ronda de Sant Pere de Barcelona propietat de 
la família Coll, de cal Simón de Sant Sadurní. Allí fou descobert 
casualment pel xampanyista sadurninenc Joan Miró Bages 
quan aquest pretenia vendre-hi unes caixes del xampany 
Noya. Immediatament Miró va delatar Montagut.

El 3 de maig de 1939 ingressava a la presó Model i 
fou condemnat en Consell de Guerra sumaríssim a trenta 
anys i un dia de presó. Durant la seva estada a la Model 
fou nomenat director de l’orquestra integrada per reclusos 
republicans, el 1941 li reduïren la pena a 12 anys i el 27 de 
gener de 1944 se li concedí la llibertat condicional. Fins a 
la seva mort el  1960, als 68 anys, va treballar de músic en 
diverses orquestres i va actuar ocasionalment al Palau de 
la Música Catalana. Mai més no va tornar a Sant Sadurní, 
no perquè odiés el poble sinó els qui l’havien delatat 
i abandonat a la seva sort i els qui havien contribuït a 
l’assassinat del seu grans amic Antoni Lloret Miquel. Ningú 
no li va agrair ni reconèixer mai la seva tasca al capdavant 
de l’Alcaldia. Al contrari, la seva bona voluntat va esdevenir 
una mena d’estigma que el va acompanyar fins a la mort.

FOTOS DEL FONS DE L’AUTOR

Els exiliats després de la Guerra Civil, 
escampats per diversos països

L a derrota de l’Exèrcit Popular el 1939 va comportar que 
un bon nombre de sadurninencs identificats amb la cau-

sa de la República –i alguns que es van trobar atrapats en 
al bàndol equivocat i que no van tenir més remei que tra-
vessar la frontera francesa–, optessin per sortir del país cap a 
l’exili. Alguns van tornar immediatament sense problemes o 
havent d’enfrontar-se amb consells de guerra; d’altres al cap 
d’uns mesos, o pocs o molts anys; un tercer grup va morir o 
desaparèixer als camps d’internament francesos o als camps 
nazis, i finalment n’hi va haver que van refer les seves vides 
amb major o menor fortuna en diversos països europeus i 
sudamericans. La llista per ordre alfabètic que es publica tot 
seguit amb 162 noms és la més exhaustiva que s’ha pogut re-
alitzar al llarg dels darrers quaranta anys, però tot i així és pro-
bable que n’hi faltin, o fins i tot que hi hagi algú que hi figuri 
equivocadament. Seria molt convenient poder-la completar, 
afegir els segons cognoms que hi falten, esmenar els eventuals 
errors i eliminar els noms que no hi haurien de figurar. Tam-
bé voldriem disposar de fotografies personals de tots ells. Ho 
agrairem. (Envieu correu a querolrovira@hotmail.com) 

RAMON CASTELLVÍ
 FERRANDO

JOSEFA SALA ROCA

ANTONIO FERRER

FORN

JOAN GIRONA
BALAGUER



F I R E S  I  F E S T E S  S A N T  S A D U R N Í  D ’ A N O I A  2 0 1 2 S a d u r n i n e n c s  a r r e u .  G a l e r i a  d e  s a d u r n i n e n c s  s i n g u l a r s . . .

La llista l’encapçala Josep Adell Gil; i segueixen, Alemany Esteve, Joan / Alerany Montagut, 
Francesc / Amat Gibert, Joan /Amigó Serrano, Lluís / Andreu Albareda, Francesc / Baqués Font, 
Jaume / Baqués Font, Sadurní / Barberan Segura, Frederic / Barberan Segura, Miquel / Barceló 
Urgell, Jaume / Benaiges Pedrola, Lluís / Benaiges Pedrola, Enric / Benaiges i Pedrola, Júlia / Bladé 
Benaiges, Teresa / Blanch Cuello, Josep / Bonet Bonet, Manuel / Bonet Bonet, Pere / Borràs 
Granja, Agustina / Borràs Soler, Josefa / Borrell i Pedrola, Manuel/ Borrell i Pedrola, Jaume / 
Borrell Vallespí, Josep / Bosch Torrents, Ramon/Briquets Estruch, Maria Lurdes/ Budí Salart, 
Eusebi / Callao Borràs, Josefa / Carbó Esteve, Conxita / Carbó Serra, Francesc / Casanovas Esteva, 
Jaume / Casanovas Cuberta, Joan / Casanovas Maristany, Joan / Casas Borràs, Josep / Catasús 
Parellada, Francesc / Catasús Masana, Eulàlia / Castellví Ferrando, Mateu/Castellví Ferrando, 
Ramon /Centelles Giner, Benjamí / Cid Mas, Antoni/ Colet Vidal, Salvador / Coll Oliver, Miquel / 
Corbella Solà, Pau / Cusiné, Josep /Dols Gibert, Josep / Escarré Vallverdú, Josep / Esteve Llopart, 
Pere / Esteve Llopart, Joaquima / Esteve Marqués, Nativitat / Esteve Rigol, Jaume / Estupiñà 

Marin, Josep / Fabregat Granja, Núria / Fabregat Segarra, 
Josep / Fabregat Guerola, Joaquim / Fernando Bou, Ramon 
/ Ferrer Forn, Antoni / Ferrer Galofré, Santiago / Figueres 
Manobens, Josep / Figueres Gibert, Josep / Font Cardús, 
Francesca / Formosa Estragués, Joan / Gestoso Granados, 
Josep / Gibert Puigdollers, Aurora /Gili Castells, Nicomedes 
/ Gil López, Dámaso / Girona Balaguer, Joan / Girona Bel, 
Ramiro / Girona Borràs, Salvador / Girona Sala, Carme / 
Girona Sala, Joan / Girona Sala, Maria / Gracia Jordà, Lluís / 
Granjas Borràs, Agustina / Granjas Borràs, Maria / Granjas, 
Rafael / Gual Surroca, Josep / Guilera Raventós, Josep / Guilera 
Raventós, Maria Teresa / Guilera Raventós, Montserrat / 
Guilera Roig, Joan / Guixà Roig, Vicens / Huguet Carol, Antoni 
/ Iglesias Pérez, Raül / Llop Sales, Antoni /Llop Sales, Ramon 
/ Llopart, Josefa / Llopart Lisart, Francisco / Marcet Ventosa, 
Enric / March Papaseit, Tomàs / Marigó Mas, Jaume / Marigó 
Vendrell, Maria / Marimón i Rubió, Maria / Mas Prat, Maria / 
Mas Singla, Elisenda / Mas Singla, Francesc / Mas Singla, Josep 
/ Medall Salvadó, Miquel / Millanes Gallimat, Josep / Miquel 
Cardús, Josep / Miquel Margarit, Entero / Mir Mir, Teresa / 
Mir Soler, Joan / Moliner Miquel, Salvador / Montagur Forns, 
Miquel / Montserrat Tombas, Josep / Morera Mas, Salvador / 
Olivé Vallvé, Josep / Omella Sabaté, Manuel / Orpí Casanovas, 
Josep Maria / Pallarés Queralt, Carme / Pallarés Lleó, Pere / 
Parellada Martí, Enric / Piñol Tubella, Jaume / Poch Sardà, 
Vicenç / Pollanch Llop, Josep / Portí Bonastre, Sadurní / 
Puig, Adoració / Puyo Ariño, Jesús / Queralt Callau, Josep / 
Querol Fonollosa, Josep / Ràfols Ràfols, Anna / Ràfols Ràfols, 
Josep / Ràfols, Joan / Raurich Gelabertó, Leandre / Raventós 
Galimany, Maria / Raventós Galimany, Pere / Riambau Sogas, 
Josep Maria / Riambau Sogas, Carles / Ribera Samsó, Àngel / 
Rigol Roig, Josep / Roca Guilera, Ernest / Roca Ràfols, Jeroni /
Roca Ràfols, Joan / Roca Ràfols, Lina / Roca Ràfols, Pelegrí / 
Roca Martí, Pere / Roig Mestres, Joan / Romagosa Isart, Josep 
/ Romeu Bou, Francesc / Roig Ollé, Maria / Ros, Modest / 
Rutia Garcia, Antoni / Sardà Martínez, Francesc / Sala Roca, 
Josefa / Sanahuja Marimón, Amador / Sanahuja Marimón, 
Conxita / Sardà Martínez, Francesc / Serradell Arnán, Josep 
Maria / Serra Ferrando, Joan / Tarrida Capellades, Antoni / 
Tena Vives, Manuel/Tena Vives, Josep / Torné Bartolomé, Joan 
/ Urpí Montserrat, Amadeu / Varias Carbó, Josep / Vendrell 
Raventós, Elvira / Viladoms Esteve, Dionís / Viladoms Sabaté, 
Francisco / Villagrasa Roudó, Josep / Vinaixa Serra, Esteban 
/ Zaragoza Verges, Valentí i  finalment Maria Zaragoza Mas. 

SALVADOR COLET

VALENTÍ ZARAGOZA
VERGES

JOAN GUILERA ROIG

GERMANS JAUME

I SADURNÍ BAQUÉS
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Retornà a l’alcaldia el 3 de maig de 1937, un cop 
recuperat de l’accident. Casas  va procedir a emetre bitllets 
de pesseta, de cinquanta, i de vint-i-cinc cèntims per fer front 
a l’escassetat de moneda fraccionària, indispensable per a 
totes les transaccions  comercials de la vila. La seva signatura 
apareixia impresa als bitllets.

Va promoure el canvi del nom oficial de la vila, eliminant 
el Sant i deixant només Sadurní d’Anoia, i va tramitar la segregació 
del nucli de Sant Joan de Subirats, del terme municipal de Subirats. 
A instàncies del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, 
va elaborar una llista de totes les publicacions periòdiques en 
català i castellà que s’havien editat a la vila per exhibir-la al Palau 
Internacional de Premsa de l’Exposició Mundial de París.

Del 7 d’agost al 5 de novembre de 1937 va ocupar 
novament l’Alcaldia. A mitjans de gener de 1939, Casas va 
viatjar a Bescanó (Gironès), juntament amb la maquinària 
de cal Benach, quan es va desmantellar el taller davant la 
imminent ocupació de Sant Sadurní per les tropes franquistes. 
Es va retirar cap a França dues setmanes després, essent  
ingressat en un camp d’internament.

Va ser destinat a Angulema, al sud oest de França. 
Quan els alemanys van ocupar la regió, va ser detingut i 
confinat en un altre camp d’internament, i el 20 d’agost de 
1940 el van traslladar en tren a Mauthausen (amb el tristament 
famós comboi dels 927), on va arribar el 24 del mateix mes. Li 
assignaren el número 4106. En aquell tren va coincidir amb 
el vilafranquí Eusebi Pérez Martín, el qual va sobreviure fins a 
l’alliberament del camp el 5 de maig de 1945.

La certificació de la mort de Josep Casas al castell de 
Hartheim porta data del 24 de gener de 1941. Durant  aquells 
cinc mesos va treballar en la construcció i fortificació del camp 
de Mauthausen en unes condicions infrahumanes. 

El veiem a la fotografia adjunta captada a l’estació del 
ferrocarril de Sant Sadurní després de carregar en un vagó 
un prototip de carro d’assalt fabricat a cal Benach. Casas 
és el segon començant per l’esquerra de la imatge. També 
s’identifica el regidor de l’Ajuntament Josep Dols Gibert (1895 
–1941), el qual va morir el mateix any a Mauthausen-Gusen 
(és el quart, comptant per l’esquerra).

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

És una mica penós que setanta tres anys després encara no 
disposem de la llista completa i contrastada dels exiliats 
sadurninencs. ¿Quan ens posarem d’acord tots els historiadors 
locals per intentar confegir-la? A les imatges veiem els exiliats 
Antoni Ferrer Forn, Joan Girona Balaguer, Josefa Sala Roca, 
Ramon Castellví Ferrando, l’alcalde Salvador Colet Martí, el 
regidor Valentí Zaragoza Verges i els germans Jaume i Sadurní 
Baqués Font. (Vegeu el blog de l’autor). 

FOTOGRAFIES DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDES PER LES 
RESPECTIVES FAMÍLIES

L’alcalde anarquista 
Josep Casas Borràs,

 a Mauthausen i Hartheim
Sant Sadurní,  1909 – Castell de Hartheim (Àustria), 1941

J osep Casas Borràs va ser escollit alcalde el 21 d’octubre 
de 1936 en representació de la Confederació Nacional del 

Treball (CNT) amb nou vots a favor i dos en blanc i va exercir el 
càrrec fins al 29 d’octubre de 1937, si bé durant aquest període 
va estar de baixa en dues ocasions, una per accident laboral 
i l’altra per malaltia. Després va continuar com a regidor fins 
al desembre de 1938. És important destacar que quan va 
prendre possessió del càrrec ja s’havien produït els assassinats 
ordenats pel Comitè de Milícies Antifeixistes.

Entre les actuacions més destacades en aquest període 
figuren la decisió d’utilitzar la casa pairal de can Guineu (els 
seus propietaris l’havien abandonat en produir-se el cop 
d’Estat contra la República) per acollir refugiats d’altres indrets 
d’Espanya, la requisa de llibres de biblioteques privades del 
municipi per  fornir una biblioteca pública i els canvis dels 
noms d’alguns carrers: el carrer Diputació es va anomenar 
de Buenaventura Durruti i l’era d’en Guineu, plaça Francisco 
Ascaso. Treballava aleshores a cal Benach (Maquinaria 
Moderna per a Construccions i Obres Públiques), on el 8 de 
desembre de 1936 es va ferir a la cama en disparar-se-li l’arma 
que emprava per verificar la resistència de les planxes que s’hi 
utilitzaven per al blindatge de tancs, carros d’assalt i camions, 
segons la versió oficial. D’altres afirmen que se li va disparar 
accidentalment la pistola que portava sempre a la cintura.
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se lucha contra el comunismo, para practicar sus humanitarios 
servicios de enfermera de la heroica División Azul, se acuerda 
por unanimidad hacer constar en acta la admiración y el 
agradecimiento de esta corporación por el valor y los servicios 
prestados por dicha señorita en beneficio de la Patria y de la 
Civilización.”

Es va casar, el 21 de juny de 1945, a la capella de can 
Romeu dels Borrulls, amb el militar Juan Luis Fernández 
de Loysa Casola, un excombatent de la División Azul que 
havia estat greument ferit al front de Novgorod quan el 21 
de novembre de 1941 li explotà una mina que el va deixar 
cec, li rebentà el timpà esquerre i li hagueren d’amputar la mà 
esquerra. Montserrat i l’alferes provisional de 23 anys Juan Luis 
Fernández de Loaysa s’havien conegut a l’hospital de Riga, a la 
rereguarda del front, quan ell hi va ser ingressat. El matrimoni 
va tenir vuit fills. Va residir a Ronda fins a la seva mort. 

FOTO CEDIDA PER LA FAMÍLIA FERNÁNDEZ DE LOYSA ROMEU

Maria Àngels Ollé Romeu, 
una vida abocada a l’ensenyament

a Reus i Tarragona
Nascuda a Sant Sadurní el 1937

F illa de Josep Maria Ollé Farreny i Remei Romeu Sabater. El 
pare, nascut a Vallmoll, l’havia contractat el sadurninenc 

Bartomeu Gramona per treballar de mecànic en el seu negoci 
de venda  de cotxes de segona mà i s’allotjava a cal Ton de 
la Fonda del carrer Sant Antoni. Allí va conèixer qui seria la 
seva esposa i la mare dels seus tres fills, Josep Maria, Maria 
Àngels i Jordi. La segona es va llicenciar en filosofia i lletres en 
l’especialitat de pedagogia. Té quatre fills i ja és àvia de cinc néts.

La voluntària amb la División Azul 
al front rus, 

Maria Montserrat Romeu Fernández
Sant Sadurní, 1915 – Ronda, 2004

V a ser una de les trenta-vuit infermeres primerenques de 
la División Azul que van sortir de Madrid el 22 d’agost de 

1941 i que va romandre al front rus fins al 16 de juliol de 1942 
quan va ser repatriada. Totes pertanyien a la Falange i tenien 
molt clar que la seva contribució havia de servir per derrotar 
el comunisme.  

Havia nascut a la hisenda de can Romeu dels Borrrulls 
de Sant Sadurní i era la filla gran de Pere Romeu Bolet, un 
propietari agrícola que havia estat alcalde de la vila entre 1928 
i 1930, i de Glòria Fernández Guillén, nascuda a Zamboanga 
(Filipines), filla a la vegada d’un militar de carrera espanyol. 
Montserrat Romeu s’afilià a la Falange Española el 21 de juliol 
de 1937 i fins al final de la Guerra Civil va treballar d’infermera 
en hospitals de San Sebastián i Leganés, al bàndol nacional.

Després de ser destinada voluntàriament a l’hospital 
espanyol de Varsòvia (Polònia), fou traslladada successivament 
als hospitals de campanya de Smolensko, Porchow i Riga, i 
finalment al de Konigsberg.

Catorze mesos després de la repatriació a Espanya, 
l’Ajuntament i les autoritats del règim de Sant Sadurní li van 
retre un homenatge registrat al llibre d’actes amb l’acord 
següent: “Teniendo en cuenta que la señorita Montserrat Romeu 
Fernández es la única falangista de esta localidad que, poseída 
de un espíritu patriótico y despreciando las comodidades de su 
hogar, se trasladó a los campos de batalla de Rusia en donde 
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¿Q uina imatge de l’Àfrica té Europa?, es pregunta Rys-
zard Kapuscinski a Eben (2001). I ell mateix es respon: 

“Fam, nens esquelètics, terra seca i clivellada, barraquisme a les 
ciutats, matances, SIDA, multitud de refugiats sense sostre, sense 
roba, sense medecines, sense aigua ni pa. Vist això, el món corre 
a ajudar-la. Avui, igual que temps enrere, l’Àfrica és percebuda 
com un objecte, com a reflex d’un altre estel, com a espai d’ac-
tivitat i objectiu de colonitzadors, comerciants, missioners etnò-
grafs i tota mena d’organitzacions caritatives...” 

Aquest 2012, el Jurat de la Segona Edició del “Premi 
Jane Goodall de Biologia de la Conservació i Ètica Mediamabi-
ental”, que atorga la Universitat d’Alacant a través de la càtedra 
Jane Goodall (la famosa zoòloga i antropòloga britànica que 
ha dedicat la seva vida a la millora de les condicions de vida 
dels ximpanzès i als programes de conservació de l’espècie) 
ha decidit premiar la sadurninenca Carme Vidal Marsal per la 
seva tasca al Centre de Rehabilitació de Primats de Lwiro, ubi-
cat a les rodalies del llac Kiwu a la República Democràtica de 
Congo (RDC), prop de la frontera amb Ruanda, que gestiona 
l’ONGD espanyola Coopera.

Carme Vidal és la cinquena dels sis fills del matrimoni 
del metge Constantí Vidal, exalcalde de Sant Sadurní, i d’Anna 
Marsal. Cursà els estudis de veterinària a la facultat de Saragossa 
i col·laborà una temporada amb el Zoo de Barcelona. S’establí 
a Bilbao, on disposava de la Clínica Veterinària Lerchundi. A 
partir de 1997 aprofitava  les vacances d’estiu per a desplaçar-
se a Brazaville, capital de la República del Congo (RC), on va 
començar a entrar en contacte amb programes de protecció 
de goril·les i ximpanzès. Deu anys després, fou nomenada 
directora tècnica del Programa de Conservació Comunitària i 
coordinadora del Centre de Rehabilitació de Primats de Lwiro, 
on s’atenen més de cent exemplars.

La història de la RDC en els darrers dos cents anys  
ha estat marcada per la guerra i la violència i actualment 
viu en conflicte permanent a causa d’enfrontaments ètnics 
i tribals. Hi ha entre set i nou faccions armades que pugnen 
per controlar àmplies zones del territori. El comerç del marfil 
de l’època colonial del sanguinari Leopold II de Bèlgica –tan 
ben explicada a finals del segle XIX per Joseph Conrad a la 
seva novel·la El cor de les tenebres– s’ha vist substituït per 
l’explotació de l’urani, el petroli, l’or, el cobalt, els diamants i 
el coltan, amb la presència de multinacionals que saquegen 
aquests recursos naturals provocant una gran inestabilitat 

La seva vida professional la va dur a treballar a l’Escola 
Talitha de Sarrià, on hi havia un equip de mestres (entre els 
quals s’hi trobava Marta Mata) que han estat puntals en els 
moviments de renovació pedagògica a Catalunya. Així, ja que 
no hi havia llibres per fer escola en català ni material didàctic, 
va començar a escriure llibres d’iniciació a la lectura i  un cen-
tenar de llibres de contes. 

Va anar a viure a Reus l’any 1965 i, junt amb altres mes-
tres, fundà l’Escola Mowgli amb el propòsit de fer una escola 
activa i oberta a tothom. Compaginà la docència amb la crea-
ció literària i va impartir  cursos sobre l’anàlisi del conte i sobre 
el món del llibres en els seus diversos aspectes. En els darrers 
anys acadèmics va ser professora titular de la Facultat d’Edu-
cació i Psicologia de la Universitat  Rovira i Virgili de Tarragona.

Des de la seva jubilació ara fa cinc anys es dedica a 
portar a la pràctica un projecte anomenat MARC (Mestres 
Àvies Recuperadores de Contes) i juntament amb un grup 
de companyes de magisteri viatja per les escoles del país amb 
l’únic propòsit d’explicar contes als infants.

Les seves creacions literàries van adreçades al públic 
infantil i juvenil. També ha fet molts treballs per a llibres de 
text destinats a Educació Infantil. Va rebre el Premi Crítica 
Serra d’Or de contes, l’any 1994, per Un conte sense cap ni 
peus. Fa col·laboracions habituals en mitjans de comunicació i 
en revistes especialitzades com In-fàn-ci-a, Faristol, Perspectiva 
Escolar, Comunicació Educativa i Cavall Fort. La veiem a la 
fotografia, acompanyant Josep Maria Mir Ràfols de can 
Guineu a la Festa d’Homenatge a la Vellesa, a la dècada dels 
cinquanta del segle passat. 

FOTO CEDIDA PER MARIA ÀNGELS OLLÈ ROMEU

La veterinària Carme Vidal Marsal, 
compromesa amb l’espècie dels

ximpanzès africans al Congo
Nascuda a Sant Sadurní el 1959
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Amb només 39 anys aquesta és la sadurninenca  que 
ha arribat més alt en l’organigrama polític de l’Estat: ni 

més ni menys que a vicepresidenta tercera del Congrés del 
Diputats en representació del Partit Popular. Cursà la carrera 
de dret, màsters i programes de post grau a Barcelona i a 
Itàlia, i exercí uns anys d’advocada. Des del 2003 és regidora a 
l’Ajuntament de la vila i des de fa quatre mesos és vicesecretària 
d’organització del PPC. No és gaire freqüent que en una 
mateixa família s’hagi donat el cas que mare i filla hagin estat 
vicepresidentes d’un parlament, la primera, Dolors Montserrat 
Culleré, del de Catalunya, i la segona, com ja s’ha indicat, del 
de l’Estat.

Un dels mèrits d’aquestes dues veïnes de Sant Sadurní 
és haver visualitzat que es pot desenvolupar una activitat 
en la política catalana i espanyola i convertir-la en una llarga 
carrera professional, guanyar-s’hi la vida i donar-hi un sentit 
al qual els sadurninencs hi estàvem poc habituats. Ens caldria 
remuntar-nos a Joan Casanovas Maristany, el qual va arribar a 
president del Parlament de Catalunya republicà. És clar, però, 
que Casanovas ja gaudia abans d’un important patrimoni 
familiar i d’un reconegut prestigi com a advocat, que li donava 
una gran autonomia personal i li permetia exercir la política  
sense fer concesions. Després d’ell, ni en dictadura ni en 
democràcia, s’havia posat de manifest aquesta oportunitat 
per als sadurninencs. Tots els alcaldes que ha tingut el 
municipi, per exemple, han realitzat la seva tasca al capdavant 
de l’Ajuntament fent-la compatible amb la seva activitat 
professional, o recuperant-la després d’un curt període de 
temps d’exercir el càrrec, la qual cosa és una simple constatació 
i no el desideràtum del que hauria pogut ser. 

Vindrà un dia en què veurem el primer convilatà, o la 
primera convilatana, assegut al Parlament Europeu, i aleshores 
encara es farà més evident que no és sadurninenc qui viu i 
treballa a la vila (com repeteixen com un lloro els curts de 
mires), sinó aquells que, fins i tot en les circumstàncies més 
extremes o adverses, no obliden les seves arrels. Som també 
sadurninencs aquells que, tot i no viure a la vila, hem fet nostra 
aquella llegenda que llueix al frontispici del temple parroquial 
de Sant Sadurní: Remea corpore corde mane (Vés-te’n amb el 
cos, queda’t amb el cor). I ho som més que els qui, vivint-hi, no 
se l’estimen. 

◗
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política i social i que obliga l’ONU a mantenir-hi la major 
missió militar de manteniment de la pau de tota la història, 
la coneguda com MONUC. Malauradament, també els seus 
membres han protagonitzat flagrants violacions dels drets 
humans. És en aquest context geopolític on realitza la seva 
tasca Carme Vidal, no exempta de riscos personals, com es fàcil 
d’intuir. Amb motiu de la concessió del premi Jane Goodall, el 
professor de la Universitat d’Alacant Germán López va afirmar 
que “Carme Vidal és un exemple d’una vida dedicada a lluitar 
per la supervivència d’una de les espècies més emblemàtiques 
del nostre món, els ximpanzès,  així com al treball de sensibilitzar 
localment i internacionalment sobre la importància del 
desenvolupament sostenible dels recursos naturals tant per a 
poblacions animals com per a les comunitats humanes amb les 
quals conviuen”. 

Testimonis com el de la sadurninenca Carme Vidal 
ens ajuden a mirar-nos el continent africà d’una altra manera, 
malgrat els greuges enquistats que no semblen tenir fi. 
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 CEDIDA PER LA SEVA FAMÍLIA

Dolors Montserrat Montserrat, 
vicepresidenta del Congrés dels

Diputats a Madrid
Nascuda a Sant Sadurní el 1973




