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en el moment del comiat, el Comissariat de Propa-
ganda els va obsequiar amb una col·lecció de fotogra-
fies, una segona col·lecció de cartells editats durant 
els quatre mesos anteriors i un resum dels bàndols 
que s’havien publicat que feien referència a la re-
estructuració social i política de Catalunya des del 
19 de juliol. El detall més emotiu va ser una fulla de 
llorer per a cadascú. Havien estat col·locades el dia 
abans sobre la tomba del president Francesc Macià i 
se’ls va demanar que les dipositessin sobre la tomba 
del soldat desconegut a París, com efectivament van 
fer en arribar a la capital francesa. 

El cònsol general de la Unió Soviètica a 
Barcelona i la seva esposa

Vladimir Antonov-Ovseenko (1883 – 1938), que 
havia intervingut a la Revolució Soviètica, va ser 
un home clau a la Catalunya republicana de la sego-
na meitat de 1936 i dels set primers mesos de 1937. 
Després va ser cridat a Moscou, allí va caure en des-
gràcia, va ser jutjat, condemnat a mort i afusellat per 
ordre d’Stalin el  febrer de 1938. El seu nomenament 
com a cònsol general de la Unió Soviètica a Catalu-
nya responia a tres interessos del dictador soviètic. 
El primer era intentar reconduir la política catalana 
cap a postures allunyades de la revolució obrera pro-
moguda pels anarquistes i pel POUM; la segona, faci-
litar l’aliança amb França i el Regne Unit  que tenien 
un gran recel envers l’escalada anarquista del bàndol 
republicà, i la tercera, facilitar l’arribada d’assessors 
militars i material bèl·lic de la Unió Soviètica per a la 
República Espanyola. Se’l relaciona amb l’assassinat 
d’Andreu Nin. 
Quan el novembre de 1936 va visitar les caves Co-
dorníu amb la seva esposa Sophie, feia poc que ha-
via presidit una desfilada des del balcó del Palau de 
la Generalitat a la plaça de Sant Jaume, al costat del 
president Lluís Companys en commemoració del 
XIX aniversari de la Revolució Soviètica, acte que va 
ser immortalitzat precisament pel fotògraf Davyd 
Seymour (Chim) i també per Agustí Centelles.   
Crida l’atenció la visita de Frederic Escofet Alsina 
(1898 – 1987), el cap de l’escorta del president de la 
Generalitat Lluís Companys. Com que no s’hi indica 
la data, és impossible saber si en aquella ocasió va ve-
nir sol o acompanyava el president. No se’n té cons-
tància però podria ser l’única vegada que Companys 
hagués visitat Sant Sadurní. El darrer personatge re-
gistrat a l’àlbum és Mariano Gómez González (1883 
– 1951), el president del Tribunal Suprem durant la 
guerra. Residia a Barcelona des de l’octubre de 1937 
i hi va romandre fins al gener de 1939, quan s’exilià 
a França. Des d’allí va emprendre el viatge a Argen-
tina, on va morir el 1951. 

Alguns dels que no es van inscriure al llibre 
de visites

Entre les personalitats que sabem del cert que van 
visitar Codorníu  entre 1936 i 1939 sense inscriure’s 
a l’Àlbum de visita hi trobem polítics i  militars. El 
polític de més renom va ser el president del Govern 
Basc, José Antonio Aguirre Lecube (1904 – 1960), el 
qual va viatjar a Sant Sadurní acompanyat del mi-
nistre de la República Manuel de Irujo Ollo. A can 
Codorníu  l’esperava un directiu de l’empresa col-
lectivitzada que encara no ha estat possible identi-
ficar, el qual l’acompanyà al llarg del recorregut. Les 
imatges cinematogràfiques d’aquesta visita, propi-
etat de la Filmoteca de Catalunya, es poden veure a 
la  secció de vídeos del web www.lehendakariagirre.
eu. 
Entre els  militars que es van allotjar els darrers dies 
de la guerra a can Codorníu -i que òbviament no 
consten inscrits a l’àlbum perquè no hi anaven de 
visita turística- s’hi troba Marc Aureli Vila  Comapo-
sada (1908 – 2001), fill del geògraf Pau Vila, que exer-
cia  aleshores d’auditor de guerra. A les seves memò-
ries dictades el 1997 relata que “mentre estàvem allí 
[es refereix a la torre modernista de can Codorníu] 
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 so-
roll, començaren a petar ampolles  i creuran que és un ti-
roteig...”. El vaig acompanyar a les caves i em va explicar 
com es feia el xampany. Recordo que em va dir que hi ha-
via onze milions d’ampolles en aquelles galeries que no 
s’acabaven mai. Per tranquil·litzar-lo, li vaig preguntar 
si tenien ampolles petites i m’ho va confirmar. Aleshores 
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,  po-
bres 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 fei-
na no era malmetre la riquesa, 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 retirat per Sant 
Sadurní i sí que està documentat que s’allotgés a 
les caves de Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires, a 
deu quilòmetres de distància de Codorníu. L’advocat 
Marc Aureli Vila, que havia estat un dels fundadors 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, es va exiliar 
dies després d’aquest incident a Can Codorníu, va 
exercir de catedràtic de Geografia a la Universitat 
Central de Veneçuela, va retornar a Catalunya el 
1978 i entre 1984 i 1988 va ser diputat al Parlament.  
Un altre militar que anava per feina i que va obvi-
ar el formalisme d’inscriure’s al llibre de visites va 
ser el brigadista internacional d’origen argentí José 
Acosta, responsable de la destrossa de centenars de 
milers d’ampolles de xampany tirotejant-les amb 
metralladores el 21 de gener de 1939.  El 14 d’abril 
de 1996, Acosta va publicar una crònica al diari Cla-
rín de Buenos Aires (Argentina)  en la qual explicava 
la seva participació en els esdeveniments d’aquells 
dies a Sant Sadurní “Nos retirábamos de Tarragona. El 
mando [molt probablement es refereix al comanda-
ment  del XV Cos d’Exèrcit a les ordres del tinent  co-
ronel Manuel Tagueña Lacorte, el qual controlava la 
retirada pel Penedès, mentre que Enrique Líster feia 
el mateix a l’Anoia] decidió formar un pequeño coman-
do para inspeccionar las bodegas Codorníu, ya entonces 
muy  famosas por su champán.  Las bodegas estaban 
administradas  por los anarquistas de la CNT y de la FAI,  
que habían conservado la producción y también la ex-
portación 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 pu-
dimos. Pero Codorníu era un emporio: había  kilóme-
tros de cavas, donde descansaban las botellas mientras 
el champán maduraba. La instrucción  fue  destruir lo 
que no pudiéramos llevar. 
No sabíamos  lo que íbamos a desencadenar cuando va-
ciamos nuestras ametralladoras contra las filas de bote-
llas. Las balas hacían añicos las botellas, pero entonces 
comenzó un estrépito infernal: por simpatía estallaban 
las galerias sin necesidad de nuestras balas.
Casi no tuvimos tiempo de reaccionar. Un océano de es-
puma nos rodeó en escasos minutos y entonces escapa-
mos gritando en esos túneles donde retumbaban hasta 
el infinito las explosiones de champán”. 
El capítol de la història de la Guerra Civil a Sant Sa-
durní que recull l’Àlbum de visita  de can Codorníu 
és gairebé anecdòtic i no aporta res rellevant. Cap 
dels il·lustres visitants va deixar cap petjada ni cap 
bon record de la seva estada, però és lícit deixar-ne 
constància, ja que ens permet fer-nos una idea de 
l’atracció que exercien aquelles caves de xampany 
situades prop de Barcelona sobre personalitats na-
cionals i internacionals de caràcter molt divers. Però 
serveix per adonar-nos que 75 anys després encara 
queden històries inèdites per aclarir i explicar sobre 
el capítol més dramàtic de la nostra història con-
temporània, i que cal continuar amb les recerques. 
La pròxima, amb una mica més de substància, es 
publicarà en aquest mateix setmanari el pròxim 31 
d’octubre d’enguany. 

Aquest passat mes de juliol s’ha resolt satis-
factòriament  una recerca que ja durava mas-
sa. Feia anys i panys que intentava localitzar  
el llibre on es registraven les visites a les caves 
Codorníu de Sant Sadurní corresponent als 
anys de la Guerra Civil i no ho aconseguia. Ho 
havia plantejat als amics Jaume Vernet Parera, 
Lluís Ràfol Bages, Jaume Beneit i Josep Maria 
Martí,  tots quatre empleats d’aquesta em-
presa,  els quals el recordaven perfectament 
però no sabien on es trobava. El Lluís  Ràfols 
fa trenta anys o més s’havia fixat que en una 
de les  seves pàgines apareixia un d’aquells 
noms inoblidables, el de l’escriptor soviètic 
Ilya Ehrenburg , i quan m’ho va explicar se’m 
va fer encara més la boca aigua pensant qui 
més podríem trobar registrat en aquell llibre 
de visites entre 1936 i 1939, quan els treballa-
dors van col·lectivitzar l’empresa arran el cop 
d’estat del general Franco, l’esclat de la revo-
lució i la fugida dels propietaris de la família 
Raventós a l’estranger. També vaig fer la gestió 
a Raventós Blanc a través de l’amic Joan Amat 
Solé, no fos cas que arran de l’escissió famili-
ar i empresarial se l’haguessin emportat sense 
adonar-se’n. Tampoc va aparèixer.
Fa quatre anys  li vaig enviar un correu elec-
trònic a la presidenta de  Codorníu, Maria del 
Mar Raventós Chalbaud, oer demanar-li que 
ordenés una recerca a fons a Sant Sadurní, 
Barcelona i Raimat. Em consta que ho va fer a 
través de l’empleat Josep Maria Martí, però em 
va escriure al cap d’uns mesos lamentant no 
haver-lo localitzat. Va ser ella qui va ordenar 
recentment la catalogació detallada de l’arxiu 
documental i gràfic de l’empresa a Sant Sadur-
ní aprofitant unes obres de condicionament 
de l’immoble on es trobava ubicat i ves per 
on, allí ha aparegut l’Àlbum de visita objecte 
d’aquest reportatge, en perfecte estat de con-
servació. Com diu sempre el meu amic Josep 
Maria Masachs, el director de l’Arxiu Comar-
cal de l’Alt Penedès, “les coses no es perden, 
el que passa és que s’arxiven malament”. La 
troballa, doncs, cal  agrair-la a  la presidenta 
de Codorníu, SA i  més en particular, a l’amic 
Josep Maria Martí que després de localitzar el 
llibre s’ho ha fet venir bé per prendre’s unes 

vacances... definitives.

L’Àlbum de visita de Codorníu

Fins a la dècada dels vuitanta del segle passat, visi-
tar les caves de  xampany de can Codorníu  permetia  
conèixer  i gaudir de l’empresa líder en el sector, que 
a més es trobava ubicada en un marc arquitectònic 
de primer nivell.  Les premses, els jardins, els cellers 
i  l’immoble d’expedició  d’estil modernista competi-
en amb la grandària dels fosos i de les mines on repo-
saven milions d’ampolles de xampany. Actualment 
segueix  sent un plaer entrar a can Codorníu, però ja 
no gaudeix del lideratge que havia ostentat. Durant 
la Guerra Civil hi havia un valor afegit: l’empresa es 
trobava  col·lectivitzada pels seus treballadors i això, 
en un entorn de guerra i revolució, era un model de 
gestió excepcional  que feia realitat la utopia marxis-
ta a  l’extrem sud d’Europa.
Com era habitual en les empreses que rebien visites 
turístiques, Codorníu disposava d’un llibre de regis-
tre, en el qual s’indicava el nom, la població i l’adre-
ça dels visitants. Curiosament es van descuidar de  
preveure una casella per la data, per la qual cosa ens 
trobem ara amb la impossibilitat de ser més precisos. 
Només de tant en tant, algú la hi afegeix i així po-
dem emmarcar  la seqüència  probable de les visites. 
Després de la guerra es va tenir l’encert d’afegir-hi  la 
casella que faltava per la data. 
Es tracta d’un llibre de format  aproximat a un DIN 
A4 i la primera data que s’hi troba escrita és de l’any 
1928, tot i que abans hi ha unes pàgines sense dates. 
La darrera inscripció és del 5 de gener de 1957. Per 
tant, abraça  uns 30 anys, dels quals cal restar-ne deu 
perquè de 1939 a 1949 no hi ha cap anotació. El pri-
mer que cal comentar és que no tothom  que visitava 
les caves es registrava al llibre i no s’acaba d’endevi-
nar quin o quins criteris s’aplicaven perquè, proba-
blement, es tractava d’una qüestió  força aleatòria. 
De l’etapa de la Guerra Civil hi ha 23 pàgines amb 
un total d’entre 300 i 350 inscrits.  

El grup de periodistes i parlamentaris 
francesos  i altres il·lustres acompanyants

Entre el 5 i el 10 de novembre de 1936, un grup  de 
periodistes i parlamentaris francesos va viatjar a 
Catalunya en avió i va ser rebut pel president de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. El Co-
missariat de Propaganda de la Generalitat, ubicat a 
l’Hotel Majestic de Barcelona, sota la responsabilitat 
de Jaume Miravitlles Navarra (1906 – 1988),  els va 
atendre i els va organitzar l’estada. La seva missió era 
la d’informar els seus conciutadans de la situació  de 
normalitat que es vivia al Principat  després dels pri-
mers mesos de  febrada revolucionària, i en particu-
lar sobre l’activitat econòmica a les fàbriques. I què 
millor que portar-los a les caves Codorníu de Sant 
Sadurní, devia pensar Met Miravitlles.
Al llibre de registres de visites s’identifiquen  per-
fectament els guies i intèrprets del Comissariat  
que acompanyaven Jean Vertex de Le Petit Parisien, 
Frederic Charles Morant de Tribune de Paris,  Albert 
Souhillou de Regards, Nicolás Mouneu de Paris-soir, 
Frederic Negret de Petit journal, René Pernoud de 
l’Intransigean, Louis Bressage i Armand Salvan  de 
Toulouse Depéché de Montpeller i alguns altres 
noms il·legibles, com l’enviat per Eclair  Journal.  Hi 
ha barrejats escriptors i periodistes d’altres naciona-
litats, com Tristan Tzara, romanès resident a París; 
un periodista turc que s’inscriu amb un gargot; una 
polonesa que signa com Sophie Kramsky i un altre 
polonès il·legible; la llegendària Emma Goldamnn, 
jueva lituana resident a Londres; Richard Watts, una 
de les signatures de referència del New York Herald 
Tribune, i el mític Ilya Ehrenburg, el corresponsal  
soviètic d’Izvestia. Apareixen també les inicials de 
Chim, el pseudònim  que utilitzava el fotògraf po-
lonès David Seymour. 

Sobre aquests darrers quatre personatges hi ha molt 
a dir. Emma Goldmann (1869 – 1940) tenia 67 anys 
quan va visitar Codorníu. Aquesta famosa anarquis-
ta i feminista s’havia fet famosa als USA, però va ser 
deportada al seu país d’origen durant la revolució 
soviètica. Va residir després al Regne Unit, França i 
Canadà, on va morir. Richard Watts (1898 – 1981), 
acreditat periodista nord-americà d’un dels diaris  
de major difusió dels Estats Units. Va coincidir a 
Espanya amb Herbert Matthews, l’altre gran cor-
responsal del New York Times que el va eclipsar. Ilya 
Ehrenburg (1891 – 1967), un dels grans novel·listes 
i escriptors de la Unió Soviètica i el corresponsal 
d’Izvestia a Espanya durant la Guerra Civil. Abans 
de la seva etapa espanyola havia treballat de cor-
responsal a la Primera Guerra Mundial, i després ho 
va fer a la Segona. Ehrenburg era molt més que un 
corresponsal de guerra, era  -juntament amb Mihail 
Efimovich Koltsov- un dels referents  del dictador 
Stalin a l’hora de valorar l’evolució de la guerra. Va 
morir d’una malaltia, a diferència de Koltsov que va 
ser afusellat per ordre d’Stalin. 
I finalment, David Seymour (1911 – 1956),  conegut 
amb el pseudònim de Chim. Uns dies abans i després 
de viatjar a can Codorníu va realitzar diversos repor-
tatges fotogràfics a la ciutat de Barcelona i Sabadell. 
Acabada la Guerra Civil va viatjar a Mèxic i anys des-
prés, s’enrolà a l’exèrcit nord-americà com a fotògraf 
i intèrpret a la Segona Guerra Mundial. Ell, Robert 
Capa i Henri Cartier – Bresson van fundar l’agèn-
cia Magnum. Va morir  metrallat a Al-Qantarah al-
Sharqiyya (Egipte) el 10 de novembre de 1956.
Durant el 1938 s’observen dues presències de visi-
tants militars, una  sota el comandament  de Tucidi-
ano (o un nom  similar) Villegas, cap d’Intendència 
de la Tercera Regió d’Aviació, acompanyat d’un pa-
rell de capitans.  L’altre a meitat d’agost d’un destaca-
ment de la 114 Brigada Mixta sota el comandament 
de Pedro Lozano. Vés a saber si no van anar-hi per 
proveir-se de xampany per a la tropa.
Tornant als periodistes francesos, està acreditat que 
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Segon  reportatge  de la sèrie  amb motiu 
del 75è aniversari  dels darrers mesos de  la 
Guerra Civil a Catalunya

1. Vista general de can Codorniu a la dècada dels 
vint de segle passat. S’hi poden observar les edi-
ficacions modernistes dissenyades per Josep Puig 
i Cadafalch l FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 2. Arribada a 
l’aeròdrom del Prat dels periodistes i parlamenta-
ris francesos a bord d’un aparell Fokker IX,  matrí-
cula F-APFA, entre el 5 i el 7 de novembre de 1936. 
Durant la seva estada a Catalunya van visitar les 
caves Codorníu l FOTO CEDIDA PER L’ARXIU NACIONAL 

DE CATALUNYA 3. El mític fotògraf Davyd Seymour 
(Chim), que juntament amb Robert Capa i Henri 
Cartier - Bresson van fundar l’agència Magnum. 
El 10 de novembre de 1956, quan tenia 45 anys i 
mentre conduïa un vehicle, va ser abatut a trets 
de metralladora de soldats egipcis en l’encreua-
ment fronterer, on pretenia fer un reportatge 
fotogràfic sobre un intercanvi de presos durant 
la crisi de Suez. Tot i haver-les buscat als arxius 
de l’International Center of Photography de Nova 
York, no s’han localitzat fotografies seves del dia 
que va visitar les caves Codorníu l FONS DE L’AUTOR
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4. David Seymour en acció. El veiem amb la seva càmera  fotogràfica a l’acte de comiat de les Brigades Interna-
cionals que es va celebrar el 25 d’octubre de 1938 al pati porxat del Balneari Hotel Villa Engracia del barri de les 
Masies de l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) l FOTO DEL FONS  HENRY BUCKLEY 5. Emma Goldamnn (1869 
– 1940) tenia 67 anys quan va visitar les caves Codorníu l FONS DE L’AUTOR 6. Ilya Ehrenburg (1891 – 1967) cavalcant 
un cavall militar durant la Guerra Civil espanyola l FONS DE L’AUTOR 7. Vladimir AnTonov-Ovseenko (1883 – 1938), 
cònsol general de la Unió Soviètica a Barcelona,  al costat del president de la Generalitat Lluís Companys. El 13 
d’octubre de 1937, Antonov fou detingut per l’NKVD en el marc de la Gran Purga ordenada per Stalin. El 8 de febrer 
de 1938  fou condemnat a morir i afusellat sota l’acusació de pertànyer a una organització terrorista trotskista i 
per espionatge  l FONS DE L’AUTOR 8. L’Àlbum de visita  de les caves Codorníu abraça un període de 29 anys, del 1928 
al 1957  l FOTO DE L’AUTOR  9. Les pàgines de l’Àlbum de visita on es van registrar els periodistes  francesos, entre al-
tres corresponsals internacionals, escriptors i polítics l FOTO DE L’AUTOR 10. Targeta d’identitat de Frederic Escofet 
Alsina (1898 -1987), el  cap escorta del president de la Generalitat Lluís  Companys l FONS DE L’AUTOR
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Turistes a la 
rereguarda
Gràcies a la  recent 
localització del llibre 
de registre de visites de 
Codorníu (1928 – 1957) 
podem identificar alguns  
dels il·lustres personatges 
que excepcionalment 
es van desplaçar a 
Sant Sadurní durant la 
Guerra Civil per conèixer 
aquestes  famoses caves


