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Vuitanta i tants alcaldes
i una alcaldessa
250 anys d’autonomia municipal seguint
l’estela dels batlles de Sant Sadurní
Segona part (1899 – 1939)

Sadurní. Durant el mandat de Pau Raventós
es va instal·lar el primer telèfon a l’estació del
ferrocarril per obra i gràcia de Manuel Raventós Domènech de can Codorniu.
Pau Raventós Vallès era propietari de cal Pau
Francesc i membre del Partit Liberal, i tot i
residir a Sant Sadurní, tenia la seva hisenda
agrícola a Lavern (Subirats). Ja havia estat regidor de l’Ajuntament (1885) i alcalde (1887).
Va accedir altra vegada a l’alcaldia l’1 de juliol
de 1899 després d’unes eleccions amb sufragi
només per als homes majors de 25 anys i va ser
durant aquest segon mandat seu que l’Ajuntament va finançar la construcció dels primers
gegants que va tenir Sant Sadurní. L’artista
que els va realitzar va ser el vicari parroquial
Ramon Garriga Boixader i d’aquí ve que se’ls
bategés com els gegants de mossèn Ramonet.
Entre les seves realitzacions més destacades
destaquem l’obertura i urbanització del carrer
de la Indústria, enllestida el 1900, i la substitució de l’enllumenat públic de petroli per
l’elèctric, la inauguració del qual es va dur a
terme el 24 de maig de 1900. El segon tinent
d’alcalde de Pau Raventós era aleshores Pere
Poch Carbó. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
CEDIDA PELS SEUS DESCENDENTS.
1904. Pere Poch Carbó

La Casa de la Vila de Sant Sadurní a finals del segle XIX. L’immoble s’havia construït el 1886 sobre el
mateix solar que ocupava la Casa del comú des de 1673, seguint un projecte de l’arquitecte Ubald
Iranzo Eiras (1853 – 1923). FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Amb motiu de la Festa Major de Sant Sadurní publiquem la segona part d’un extens reportatge sobre els alcaldes que ha
tingut aquest municipi des que el 1764
es va segregar del terme de Subirats. La
primera part (1939-2013) es va publicar
en aquest mateix setmanari el passat 6 de
setembre en ocasió de les Fires i de l’elecció de la primera alcaldessa de la seva història. La tercera i definitiva (1764–1899)
està previst que aparegui en el número
del 3d8 corresponent al 5 de setembre
de 2014, coincidint amb les Fires del CCL
aniversari de l’autonomia local. És una
mica enrevessat, però es pot entendre
perfectament.
El capítol d’avui correspon al període
1899–1939, des de les acaballes del segle
XIX fins al final de la Guerra Civil. Serà la
primera vegada que la llista estarà completa i documentada, gràcies a la recuperació
dels llibres d’actes de l’Ajuntament del període 1936–1938 requisats per les tropes
feixistes que van ocupar Sant Sadurní el
22 de gener de 1939, aviat farà 75 anys.
Seguint l’estela dels batlles d’aquest període podrem conèixer les vicissituds de
Sant Sadurní al llarg de les etapes de la
Mancomunitat de Catalunya, de la Dictadura de Primo de Rivera, de la Segona
República i de la Guerra Civil.
Uns temps convulsos que van ser el preludi d’una altra dictadura, la del general
Franco.

1899. Pau Raventós Vallès

Poch havia exercit el càrrec sense sobresalts
fins que es va veure arrossegat, el 1909, per
la voràgine de la Setmana Tràgica, quan una
colla de veïns va ser empresonada per la seva
suposada implicació en els aldarulls locals o
comarcals.
Malauradament, els textos manuscrits per
Antoni Gana Esteve (1859-1930) que explicaven en detall els esdeveniments locals d’aquelles jornades que ell havia protagonitzat van
ser destruïts fa uns trenta-cinc anys. Un familiar descendent d’Antoni Gana -un dels quinze sadurninencs implicats en aquells fets, el
qual els havia guardat dins una caixa de llauna
on s’havien conservat durant setanta anys-,
va decidir destruir-los, ja que va considerar
que eren ofensius per alguns dels involucrats.
A més d’Antoni Gana, a Sant Sadurní van ser
detinguts els germans Climent, Dionís i Bonaventura Raventós Ferré, que vivien al capdamunt del carrer Vilafranca, i també Antoni
Manobens, Joan Raventós, Francisco Rovira,
Valentí Caba, Pau Llopart, Joan Codina, Enric
Sardà, Josep Mateu, Jaume Mir, Josep Domingo i Pelegrí Roca. Van ser empresonats a la caserna militar de Vilafranca -on serien jutjats a
finals del mes de març de 1910-, i el governador civil va suspendre en el càrrec de forma
fulminant l’alcalde Pere Poch el mes de juliol.
Quan els detinguts van retornar en ferrocarril de Vilafranca a Sant Sadurní van ser rebuts
a l’estació per una multitud de sadurninencs
que els acompanyà en desfilada fins a la plaça
de l’Ajuntament.
S’organitzà a la vila una recollida de diners
en favor dels acusats que assolí la xifra de
741,50 pessetes, destacant les aportacions
particulars del xampanyista Manuel Raventós Domènech, del propietari agrícola Modest
Casanovas Romeu, del metge cirurgià Jaume
Pio Robert, del també xampanyista Francesc
Rigol, del farmacèutic Antoni Viader, així com
de Pau Torelló, Francesc Ferrer, Salvador Rovira i Jaume Llopart. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PELS SEUS DESCENDENTS.
1910. Modest Casanovas Romeu

En el tombant del segle XIX al XX, Sant
Sadurní era un municipi rural de 2.651 habitants que es començava a recuperar lentament després de la fil·loxera. Avui dia en
té gairebé deu mil més. Des del 1887, quan
es va declarar la plaga, fins a final de segle, va
emigrar aproximadament el 17% de la població. El xampany (o el cava, com es vulgui) va
emprendre la seva particular epopeia: de les
117 mil ampolles venudes el 1900 als 243 milions d’unitats el 2012, si bé no totes aquestes es poden considerar genuïnament de Sant

Era el pubill de la hisenda de can Catassús.
Durant el seu mandat, el rei Alfons XIII va
visitar Sant Sadurní invitat per Manuel Raventós Domènech de can Codorniu (1904),
es van estrenar les escoles públiques i es va
condicionar la font de la plaça Nova (1905), es
va inaugurar el monument a Marc Mir Capella
(1905) al bell mig de la plaça de l’Ajuntament
i es va ampliar el carrer Indústria (1906). Entre 1907 i 1908 es va construir el pont sobre
la riera de Lavernó (a l’actual indret de la depuradora), una de les obres més importants
de la carretera de Sant Sadurní a Gelida. Va
ser enderrocat el 22 de gener de 1939 per les
tropes republicanes en retirada i reconstruït
després per presos polítics de la Model de Barcelona. El 1909 es van executar les obres de la
passarel·la de vianants sobre l’Anoia, a l’indret
de Monistrol, amb una llargada de 130 metres,
una amplada de metre i mig i amb un cost de
15.694,58 pessetes de l’època. El 1906 es va
inaugurar a Sant Sadurní la càtedra ambulant
d’agricultura Pere Grau Maristany i l’any següent, la Cambra Agrícola del Noya.

El seu pare, Joan Casanovas Prats, ja havia
estat alcalde de la vila entre 1879 i 1881. Ell
mateix també havia ocupat l’alcaldia el 1891
durant un breu període. Tenia la seva hisenda a Subirats, concretament a cal Milà de
la Roca, prop de Lavern. Modest Casanovas
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i l’alcaldessa de Sant Sadurní

Romeu era maçó, igual que el seu pare i que
el seu fill Joan Casanovas Maristany, el qual
va esdevenir president del Parlament de Catalunya durant l’etapa republicana. No s’han
pogut documentar pràctiques maçòniques a
Sant Sadurní, però és que tots tres Casanovas
-avi, pare i fill- havien viscut llargues temporades i viatjaven sovint a Barcelona on els
hauria estat més fàcil seguir els rituals propis
de la maçoneria.
El 1909 va formar part d’una candidatura municipal en la qual també es presentava Antoni Gana Esteve -un dels detinguts amb motiu
dels esdeveniments locals de la Setmana Tràgica- i Antoni Carbó Sardà. En el seu manifest
electoral que van repartir per la vila l’11 de desembre de 1909 afirmaven que els prohoms
il·lustres de la Vila, Marc Mir Capella i Antoni
Escayola Font, havien estat “substituïts per
qui sols nostre cacic representa, per que sols
á fóra de sa terra y en moments sentimentals
ha pogut disfressar els seus mèrits per ésser
Diputat“, fent referència explícita a l’alcalde
des de l’1 de gener de 1904, Pere Poch Carbó,
i a Manuel Raventós Domènech de can Codorniu, que aleshores ocupava un escó a les
Corts de Madrid en representació de Solidaritat Catalana.
Casanovas, Gana i Carbó manifestaven que
“[...] Enarborant nostra bandera de llibertat,
ben alta, als quatre vents, presentém batalla
forta, contra l’absolutisme, contra’ls inquisidors del segle XX, que no torturen pero difaman, contra’ls que, seguint orientacions
reaccionaries han delatat ignominiosament
als seus germans ignocens de tota culpa [es
refereixen a les denúncies presentades contra
alguns convilatans amb motiu de la Setmana
Tràgica]; contra’ls que havent fet de Sant Sadurní el centre de ses ambicions, volen tornar-nos á les nits de l’edat mitjana; contra’ls
quins volen la divisió del nostre poble, per inutilisarnos pera’l treball, y per la vida, i aixis
fernos els seus esclaus”.
D’entre les seves realitzacions més destacades sobresurten les reparacions de camins,
carrers i places, com el camí del cementiri, el
carrer Montserrat i la plaça Nova (1910); la reparació de la xarxa de clavegueram del Raval i
dels carrers Campanar i Hospital (1910) i part
del carrer Sant Antoni (1911); i l’obertura d’un
nou carrer entre els de l’Hospital i Sant Pere
(l’actual Narcís Viader), també el 1911. FOTO
DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER JOAN
CASANOVAS CUBERTA
1914. Joan Sala Tubella

Entre 1891 i 1923 Joan Sala Tubella (1861 –
1938) va compaginar la seva activitat vinculada a la producció, comercialització i
exportació de vins i xampany amb la política municipal, de forma que va ser jutge,
regidor i alcalde en representació de la Lliga
Regionalista. A la finca familiar de can Sala
de Sant Quintí de Mediona, i també a la casa
pairal del Marquès de Monistrol, on exercia
d’administrador dels béns del marquès, Sala
i el seu gendre Pere Ferrer Bosch van començar a experimentar l’elaboració de xampany
que van treure al mercat el 1921 amb la marca Freixenet.
Va iniciar la seva etapa a l’Ajuntament de
Sant Sadurní el 1894, essent anomenat primer tinent d’alcalde, i va romandre com a
regidor fins al 1899. L’1 de gener de 1914 va
tornar com a regidor, i deu dies després el ple
municipal sortejà l’alcaldia entre Joan Sala
Tubella i Antoni Tarrida Sellarés. A partir
d’aquesta darrera data, Sala va exercir d’alcalde fins al 2 d’octubre de 1923, amb tres reeleccions consecutives els dies 1 de gener de
1916, 1 d’abril de 1920 i, també, l’1 d’abril de
1922. Deu anys és un període de temps ideal
per dur a terme un bon projecte al capdavant
de la casa de la vila. La seva gestió mereix
ser comentada, ja que va destacar en diversos
fronts. En l’àmbit polític va demanar el 1918
al govern central que el Parlament plantegés
immediatament la concessió d’autonomia a
Catalunya; i el 1923 va demanar la retirada
de les tropes del Marroc i la convocatòria
d’un referèndum sobre la política espanyola
en aquella colònia.
Pel que fa als projectes municipals, el 1920
va intentar construir cases barates en uns
terrenys emparaulats amb Pere Mir Ràfols
de can Guineu, projecte que no va reeixir. Sí
que va donar un impuls a l’escola pública de
Monistrol on les seves tres nétes assistirien
a classe. Amb això no n’hi ha prou per qualificar la seva gestió com a exitosa o elogiosa.
Durant el seu mandat es van celebrar a la
Vila una colla d’esdeveniments força singulars, com la Festa de la vinya (1914), la inauguració de l’Escola Professional i Domèstica (1914), el Primer Homenatge a la Vellesa
(1915), la Festa de l’arbre (1915), la presentació dels projectes de ferrocarril entre Igualada i Sant Sadurní, que no es va executar
(1919), i el tramvia elèctric entre Sant Quintí i Sant Sadurní (1919) que tampoc va arribar
a bon port, el XXV Congrés Agrícola Catalano Balear (1922) i els Jocs Florals (1923).
El març de 1922 va denunciar al Comandante de Puesto de la Guardia Civil de la Vila,
Moisés Hernández Herrera, que havia rebut
quatre anònims manuscrits en els quals se
l’amenaçava de mort i que ell sospitava que
l’autor d’aquests era el sadurninenc Lluís
Roig. El substitut accidental d’Hernández,
el guàrdia primer Ángel Rutia Blanes, va interrogar Roig i va dur a terme un registre al
seu domicili per intentar trobar proves que
el poguessin involucrar en les amenaces de
mort. No se’n va sortir. El 1923, Joan Sala i
Pere Ferrer van iniciar la construcció dels
cellers i les caves situats davant per davant
de l’estació del ferrocarril de Sant Sadurní
i cinc anys més tard, ja comptaven amb un
estoc de dos milions d’ampolles i en venien
mig milió a l’any.
Joan Sala Tubella havia nascut el 3 de novembre de 1861 al Raval de Sant Sadurní i
es va casar el 17 de novembre de 1883 amb

Carme Vivé Morera. El matrimoni va tenir
quatre fills, dels quals només va sobreviure
Dolors. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

1927. Narcís Viader Escayola

1923. Agustí Gramona Canals

El 2 d’octubre de 1923 el caporal de la
caserna de la guàrdia civil local, Moisés
Hernández Herrera, en representació del
Governador Civil provincial i en aplicació
de la Reial Ordre de 30 de setembre que
ordenava el cessament de tots els alcaldes
i regidors, va procedir a la destitució de
Joan Sala i va nomenar un nou consistori,
presidit per Agustí Gramona Canals. Trenta-cinc anys abans, ell (o un altre amb el
mateix nom i primer cognom) havia format part del Centre Català sadurninenc.
Els tres alcaldes locals de l’etapa de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, Agustí
Gramona, Narcís Viader Escayola i Josep
Romeu Bolet -tots tres imposats pel Governador Civil- havien estat tallats pel mateix
patró: eren gent d’ordre, propietaris agrícoles o professionals benestants, proclius a
fórmules de govern més aviat autoritàries
i s’havien afiliat a la Unión Patriótica, el
partit fundat pel dictador.
Com si els hagués intentat retratar, l’escriptor local Jaume Raventós Domènech
de can Codorniu els va definir així el 1929
a la seva obra La vida al camp. Memòries
d’un cabaler: “Aquesta nostra aristocràcia
té la missió de governar els municipis ultra
perpetuar la pròpia dinastia. La missió de
govern la té per naturalesa i el sufragi que
la hi tregui és un sufragi sense seny, mal
organitzat i il·legítim, perquè desbanca els
qui són naturalment constituïts en autoritat per la il·lustració, pels interessos que
representen i pel fet de llur domini territorial”. Cal aclarir immediatament que quan
Jaume Raventós apel·la a la il·lustració en
minúscula no està pensant precisament
en la Il·lustració en majúscula, sinó en una
perversió d’aquelles idees progressistes de
finals del segle XVIII. Tot el contrari.
Agustí Gramona era propietari de l’immoble del Raval on durant molts anys hi hagué el bar La Punyalada i on ara hi ha un
supermercat, al número 44 del carrer. (La
foto és molt anterior a la seva etapa d’alcalde). FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

El seu pare, Antoni Viader Janer, havia estat
alcalde en dues ocasions. Tots dos eren farmacèutics. Narcís Viader Escayola (1884–1968)
va regentar l’oficina de farmàcia fins que la va
traspassar al seu fill, Narcís Viader Font, i va
patentar diversos medicaments i un massatge facial amb la marca Myrapol. A principis de
1927 l’anterior alcalde, Agustí Gramona Cardús,
havia encarregat al geòleg mossèn Marià Faura
Sans (1883 – 1941) que dibuixés amb absoluta
precisió la conca receptora i la proposta de l’emplaçament de noves captacions d’aigua potable
per a la vila de Sant Sadurní, a la zona compresa entre la Serra de l’Aixertell al nord, el coll de
Ribalta a ponent, can Ferrer del Mas a llevant i
els límits amb el terme municipal de Subirats
al sud. Quan mossèn Faura Sans va dur a terme
aquest projecte el 1927, es trobava apartat de la
seva càtedra de l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona per la seva significació catalanista.
L’estudi tractava de millorar l’aprofitament ja
existent i Faura va afrontar el repte d’acord amb
les indicacions rebudes. Va lliurar la seva feina
el 5 de novembre de 1927 al nou alcalde Narcís
Viader. El 28 de novembre de 1928 Viader va dimitir per motius professionals. Posteriorment,
durant el conflicte rabassaire de la primera meitat dels anys trenta, va mostrar-se favorable a
les reivindicacions dels pagesos, la qual cosa li
va complicar la vida després de la Guerra Civil.
Efectivament, va ser detingut i empresonat durant tres mesos a la caserna de Vilafranca fins
que en fou alliberat gràcies, precisament, a les
gestions de dos grans propietaris del municipi
de Subirats. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER NARCÍS VIADER GUIXÀ
1928. Josep Romeu Bolet
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Fill de l’alcalde Eudalt Romeu Torrents (Sant
Sadurní, 1838 – 1893) i de Josefa Bolet Balluter, de Vilanova i la Geltrú. Va ser l’hereu de
la hisenda de can Romeu dels Borrulls i es va
casar el 1915 amb Glòria Fernández Guillén,
nascuda a Zamboanga (Filipines). El matrimoni va tenir cinc fills, Maria Montserrat, Maria
Glòria, Maria Núria, Josep Maria i Maria Roser, si bé aquesta darrera va morir quan encara
era molt petita.
Exercia d’advocat i explotava la seva finca
agrícola de 87 hectàrees mitjançant el sistema
de rabassa. Era un home conservador, molt religiós i autoritari i per això combregava amb
la fórmula del directori militar imposada pel
general Primo de Rivera. Va presentar la dimissió, per motius professionals, el febrer de
1930.
El juliol de 1936 va fugir amb la seva família
i la casa pairal de can Romeu dels Borrulls va
ser desvalisada pel Comitè de Milícies Antifeixistes. Durant tota la guerra va estar ocupada per refugiats provinents d’altres regions
d’Espanya. La seva filla Montserrat va ser voluntària a la División Azul i va romandre onze
mesos als fronts russos. FOTO DEL FONS DE
L’AUTOR CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA
ROMEU
1930. Joan Sala Tubella

Va exercir novament d’alcalde durant catorze mesos, des del 26 de febrer de 1930 -quan
van ser reposats en els càrrecs els alcaldes i
regidors anteriors a l’etapa de la dictadura de
Primo de Rivera- fins al 14 d’abril de 1931, data
de proclamació de la República. Tenia aleshores 68 anys i malgrat l’edat, va demostrar altra
vegada un gran dinamisme.
D’entre les realitzacions més rellevants
d’aquesta segona etapa destaquen el projecte de clavegueram del carrer Sant Josep i la urbanització del carrer Diputació. Va demanar
a l’estat la canalització de la riera Lavernó i
per evitar que el destacament de la Guàrdia
Civil hagués d’abandonar el municipi, l’Ajuntament es va fer càrrec de les despeses de
manteniment.
Es va presentar a les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931 i les va guanyar, però
els esdeveniments que es van desencadenar
al país arran del triomf electoral d’Esquerra
Republicana de Catalunya a tot Catalunya, la
proclamació de la República i la fugida cap a
l’exili del rei Alfons XIII van comportar que es
retirés voluntàriament i no pogués mantenir
l’alcaldia. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Segons cercles familiars, Camil Gibert Carbó,
de la vaqueria i de la lleteria de cal Sol del carrer Cavallers, va ser proclamat alcalde el 14
d’abril de 1931, el mateix dia que es va establir
la República. A les eleccions municipals celebrades dos dies abans en què va vèncer la candidatura regionalista i conservadora de Joan
Sala Tubella, Gibert havia aconseguit un escó
a l’Ajuntament en representació del Partit
Federal Ibèric. Sembla que regionalistes i republicans es van posar d’acord en promoure’l
com a fórmula de compromís, com a regidor
electe de major edat (tret Joan Sala que havia
nascut el 1861), arran de la victòria majoritària d’ERC a tot Catalunya, la proclamació de la
República Catalana per part de Francesc Macià i la caiguda de la monarquia d’Alfons XIII.
No es disposa de cap prova documental
d’aquesta elecció, però es podria haver donat
el cas en el marc de l’eufòria popular d’aquella
històrica jornada. El seu mandat va ser molt
breu, si és que efectivament va exercir d’alcalde, ja que dotze dies després el ple municipal
va elegir Miquel Bruna Vilà, aquesta vegada
amb llum i taquígrafs.
Camil Gibert es va casar amb Maria Vallès
Miquel (1885 – 1966) i va tenir tres fills, Enric, Assumpció i Pilar. Abans d’obrir la lleteria
exercia l’ofici de pintor.
El 22 de gener de 1939 al matí, poc abans de
l’ocupació de la vila per les tropes franquistes,
un Stuka de la Legió Cóndor nazi va llançar
tres bombes sobre Sant Sadurní, una de les
quals va caure a cal Montadit i al pati de cal
Sol provocant la mort de totes les vaques de
la lleteria de Gibert. A la fotografia adjunta de
1910 el veiem amb la seva esposa Maria Vallès
Miquel. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER ELENA DOMÈNECH GIBERT
1931. Miquel Bruna Vilà

1931. Camil Gibert Carbó

Es 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 fa
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.
A les eleccions municipals del 14 de gener
de 1934, Bruna va tornar a guanyar amb 913
vots (8 regidors) encapçalant la candidatura
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Unió
de Rabassaires (ERC- UR); mentre el Bloc Catalanista Republicà (els hereus de la Lliga) en
va obtenir 690, amb quatre regidors. L’increment del nombre de vots no es va deure que
hagués augmentat espectacularment la participació, sinó al fet que la República va atorgar a les dones majors de 23 anys el dret de
ser electores i electes. Entre els regidors que
van entrar a l’Ajuntament en representació
de la candidatura ERC – UR destaquen Jaume
Ferrer Carbó, Francesc Tubella Rosell, Pere Esteve Llopart i Antoni Lloret Miquel. Els dos
primers serien afusellats després de la guerra pel general Franco, el tercer esdevindria
molt popular a partir dels esdeveniments del
6 d’octubre d’aquell mateix any i el quart va
ser assassinat a Barcelona el 1949.
El sis d’octubre de 1934, arran de la revolta
ocasionada per la sentència adversa del Tribunal de Garanties de la República a la Llei de
Contractes de Conreu, la gran ambició dels
rabassaires, a Sant Sadurní es va produir la
detenció i empresonament d’una vintena de
propietaris locals
L’endemà a primera hora del matí el Batallón
de Cazadores de África número 7, sota les ordres del capità Celestino Ruiz, va encerclar la
vila i va enviar uns emissaris a negociar amb
l’Ajuntament l’alliberament dels detinguts.
Tota vegada que els propietaris ja es trobaven a casa seva, el regidor Pere Esteve s’oferí a acompanyar l’emissari de tornada fins a
les posicions de l’exèrcit i donar fe al capità
que, efectivament, s’havia recuperat la normalitat. A Celestino Ruiz se li va ocórrer una
argúcia per ocupar militarment la vila sense córrer cap risc: va situar al capdavant del
destacament al regidor Pere Esteve, lligat de
mans, el qual els va conduir tranquil·lament
fins a la casa de la vila. Allí, Miquel Bruna li
confirmà al capità la notícia de l’alliberament
dels presos. Aquesta gesta li va comportar a
Esteve que a partir d’aquell moment se’l conegués com el Pere Valent. En desfilar pels
carrers, segons Pere Esteve “els catalanistes de
tota la vida, salvant alguna honrosa excepció,
els reberen cridant “¡Viva el ejército español!”
L’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament
van ser destituïts. Miquel Bruna, Pere Esteve
i Antoni Lloret van ser empresonats al vaixell
Uruguay, ancorat al port de Barcelona, juntament amb altres alcaldes i regidors, dirigents
rabassaires, el govern de la Generalitat i altres
personalitats com el president del Parlament
de Catalunya, Joan Casanovas Maristany.
Va aixecar molta polèmica la decisió de Miquel
Bruna d’enderrocar una paret que el xampanyista Joan Miró Bages havia construït sense

permís municipal a les seves caves. L’empresari va reaccionar amb una querella contra tot
el consistori si bé només es va admetre a tràmit la demanda contra l’alcalde. A la fotografia adjunta corresponent a l’acte de lliurament
del títol de Patrici Honorable a Joan Casanovas Maristany, podem veure l’alcalde Miquel
Bruna al darrere del quadre, a la casa de la vila
de Sant Sadurní. Era el 8 de setembre de 1933.
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
1934. Salvador Rovira Torelló

A aquest propietari de cal Mota li van encolomar l’alcaldia sense haver tingut mai
cap mena d’experiència municipal i sense
que ningú li ho demanés. El capità Celestino Ruiz del Batallón de Cazadores de África
número 7 que havia ocupat Sant Sadurní el
7 d’octubre el va convocar a l’ajuntament i
li va comunicar que aquell mateix dia l’anomenaria alcalde, sense cap opció de rebutjar
el càrrec.
No era la primera vegada que succeïa
d’aquesta manera i no seria l’última. Ja el 2
d’octubre 1923, el caporal de la caserna de la
Guàrdia Civil local, amb motiu del cop d’Estat del general Primo de Rivera i en aplicació
del Reial Decret del 30 de setembre va destituir als regidors en exercici i va proclamar
alcalde Agustí Gramona Canals que vivia al
Raval de Sant Sadurní, un dels majors contribuents a la hisenda municipal.
Altra vegada el mateix procediment va esdevenir com veurem més endavant el 25 de
gener de 1939, quan l’alferes provisional del
Cuerpo Jurídico Militar en nom de l’Excelentísimo General Jefe del Cuerpo del Ejército de Navarra va col·locar al capdavant de
l’alcaldia Antonio Llopart Rovira.
Rovira no s’hi va amoïnar gaire perquè ell
mateix es considerava poc interessat en els
afers municipals. Tot i així va continuar la
gestió iniciada per l’Ajuntament d’esquerres anterior per organitzar un homenatge
al músic Pau Casals. El 30 de maig de 1935
va presidir l’acte de descobriment d’una
placa de bronze en una plaça de la Vila que
des d’aleshores porta el nom de l’insigne
violoncel·lista. Els regidors d’esquerres que
havien estat apartats dels càrrecs van denunciar que Rovira s’havia apropiat de la
figura de Pau Casals. En la fotografia apareix al seu costat dret. FOTO DEL FONS DE
L’AUTOR
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1936. Napoleó Montagut Duran

Va ser designat pel càrrec 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 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
Serrano, 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.
Els gravíssims esdeveniments locals ocorreguts a partir del 19 de juliol, així com l’hegemonia del Comitè de Milícies Antifeixistes en
el control del municipi, van influir Montagut
que va creure convenient apartar-se momentàniament de la ventada revolucionària. La
subordinació de l’Ajuntament enfront el Comitè, en el qual tenia un paper preeminent
Pere Esteve Llopart i la CNT-FAI, explica
aquesta circumstància. El 1936 van ser assassinats per ordre del Comitè local quatre veïns
del municipi que havien exercit de regidors:
Emili Castells Rosich (el 1918 i el 1930), Josep Sabaté Vidal (el 1927 i el 1928) Salvador
Gibert Singla (el 1930) i Antoni Bardella Paul
(el 1934).
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 ocupà temporalment el càrrec. FOTO
DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PELS SEUS
DESCENDENTS.
1936. Pere Esteve Llopart

Segons els llibres d’actes del plenari de
l’ajuntament rec uperats el 2008, fou
Pere Esteve i Llopart (Torrelavit, 1905 –
Perpinyà, 1996) qui va presidir interinament el consistori des del 10 d’agost fins
al 3 d’octubre de 1936. Probablement ja se
n’havia fet càrrec de facto a partir del 19
de juliol.
Havia entrat de regidor a l’Ajuntament
després de les eleccions municipals de
1934 en representació de la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya

– Unió de Rabassaires. El 7 d’octubre del
mateix any, com ja s’ha explicat anteriorment, quan l’exèrcit espanyol va encerclar
la vila per alliberar els propietaris agrícoles que havien estat empresonats el dia
anterior a causa de la revolta ocasionada
per la sentència adversa del Tribunal de
Garanties de la República sobre la Llei de
Contractes de Conreu, va oferir-se per entrevistar-se amb el capità que comandava
les tropes per informar-lo que els presos
ja havien estat alliberats i que no hi hau-

ria resistència a l’ocupació militar de Sant
Sadurní. Per si un cas el capità Celestino
Ruiz el va situar al capdavant de la tropa,
lligat de mans, i darrere d’ell els soldats
van entrar al nucli urbà sense resistència.
A partir d’aquella jornada, malgrat seu, va
deixar de ser Pere Esteve i es va convertir
en Pere Valent.
Després de passar uns mesos empresonat al vaixel Uruguay al port de Barcelona juntament amb l’alcalde Miquel Bruna Vilà i el regidor Antoni Lloret Miquel
(també hi era el sadurninenc Joan Casanovas Maristany, president del Parlament
de Catalunya) va ser alliberat i retornà
al seu càrrec a l’Ajuntament. Mentrestant
va evolucionar des del punt de vista ideològic i s’afilià al Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC), juntament amb els
seus companys Ernest Roca Guilera i Valentí Zaragoza Vergés.
El 18 de juliol de 1936 li va canviar la vida.
La reacció al cop d’estat del general Franco
en forma de revolució social va propiciar
que a tots els municipis es constituïssin
els Comitès de Milícies Antifeixistes que
a la pràctica van assumir tot el poder local.
Els alcaldes i regidors van ser desbordats
per la situació i en molts casos arraconats
pels revolucionaris. A Sant Sadurní, un
dels membres més destacats del Comitè
va ser Pere Esteve que a la pràctica feia
també d’alcalde. Durant aquelles setmanes de juliol i agost es van cometre una
colla d’assassinats per ordres del Comitè,
les víctimes dels quals eren gent d’ordre,
empresaris, propietaris agrícoles i simpatitzants de Falange. FOTO DEL FONS DE
L’AUTOR
1936. Miquel Bruna Vilà

A partir del ple del 3 d’octubre, Bruna es
va tornar a fer càrrec de l’alcaldia i Pere
Esteve va continuar de número dos en
qualitat de regidor.
Quinze dies després, en compliment del
Decret del Consell de la Generalitat del 9
del mateix mes i de l’Ordre de la Conselleria de Seguretat interior de data 12 d’octubre, es va procedir a la constitució del nou
ajuntament. En ell estaven representats
la CNT amb quatre regidors (Josep Casas

Borràs, Francisco Alcaine Jerez, Francesc
Viladoms Sabaté i Leandre Raurich Gelabertó), dos del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (Pere Esteve Llopart i Lluís Benaiges Pedrola), tres d’Esquerra Republicana Federal (Miquel Bruna Vilà i Antoni
Huguet Carol) i dos de la Unió de Rabassaires (Josep Maria Rosell Arnán i Eugeni
Roig Samsó).
Durant aquest breu període la seva intervenció més rellevant va ser la confiscació
d’una finca agrícola abandonada, propietat de Salvador Rovira Torelló de cal Mota
-l’exalcalde imposat arran del desenllaç
dels fets d’octubre de 1934 que havia fugit del municipi després del 18 de juliolper cultivar-la i destinar els productes a
les necessitats alimentàries de la població.
Bruna va passar tota la Guerra Civil a Sant
Sadurní i el 21 de gener de 1939, després
de col·laborar uns dies en la construcció de
les fortificacions republicanes de l’Ordal
per ordre del tinent coronel Manuel Tagüeña Lacorte, va optar per desaparèixer,
ja que temia per la seva vida si queia en
poder dels feixistes. Va romandre amagat
a Barcelona fins a la seva mort, esdevinguda el 1950. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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pistola que portava sempre a la cintura. El
veiem en la foto adjunta; és el segon començant per l’esquerra. FOTO DEL FONS
DE L’AUTOR
1936. Salvador Colet Vidal

1936. Josep Casas Borràs

Josep Casas i Borràs (1909 – 1941) 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 el nombre més gran
d’assassinats ordenats pel Comitè de Milícies Antifeixistes.
Entre les actuacions més destacades en
aquest període s’hi compten la decisió
d’utilitzar la casa pairal de can Guineu 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. (En aquesta mena de qüestions es
produïa ja un debat sobre si les plaques
d’aquests carrers havien de ser només en
català, només en castellà o bilingües).
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 pel blindatge de tancs, carros d’assalt i camions,
segons la versió oficial. D’altres afirmen
que se li va disparar accidentalment la

Va ser designat regidor el 21 d’octubre de
1936 en representació d’Esquerra Republicana Federal. Colet va actuar d’alcalde accidental des del ple del 24 de desembre de
1936 fins al 20 de gener de 1937, i després
també a partir del 23 del mateix mes. Havia estat el segon de Josep Casas en l’etapa immediatament anterior i quan aquest
es va ferir en una cama, el va substituir
temporalment.
El 31 d’octubre de 1936, quan només feia
deu dies que era regidor, es va produir una
fatalitat que li va complicar la vida. Sembla
que a la centraleta telefònica del municipi
que canalitzava totes les trucades urbanes
i interurbanes se’n va rebre una d’algun
membre de les patrulles de control de la
FAI de Barcelona que demanava informació sobre el veí de Sant Sadurní, Josep
Maria Casanovas Santacana, a qui havien
detingut aquell mateix dia en un pis de la
ciutat, i que l’operadora va derivar la trucada a la casa de la vila. No se sap ben bé qui
va atendre la conferència telefònica (es va
dir que l’havia rebut Salvador Colet) però
es va informar a qui s’interessava per Casanovas que aquest era, efectivament, un
capellà. Aquell mateix dia va ser afusellat
al cementiri de Les Corts de Barcelona i
des d’aquell moment Colet es va veure implicat, amb causa o sense, en aquest tràgic
esdeveniment.
Ell sempre va negar haver estat el delator,
però la família del difunt el va assenyalar
com a culpable.
Durant el seu mandat l’Ajuntament va
plantejar la municipalització de les caves
de xampany, de l’enllumenat públic i de la
Cooperativa Elèctrica, de les aigües públiques i privades i va proposar fórmules per
explotar les terres agrícoles improductives.
El ple del 8 de gener de 1937 va aprovar per
unanimitat, a instància dels veïns, iniciar
els tràmits per tal que els nuclis de Sant
Jaume Sesoliveres, Can Canals i la Fortesa
del municipi de Piera fossin agregats al de
Sant Sadurní d’acord amb la seva proximitat i relacions de tota mena.
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Sota la seva presidència es va debatre també la creació d’un impost municipal per a
les empreses xampanyistes, un cèntim de
pesseta per ampolla de gasat i dos per les de
cava, i la necessitat d’emetre paper moneda fraccionària per facilitar les transaccions
comercials a la vila.
A la dècada dels vint vivia a Viladecavalls
(Vallès Occidental) i visitava Sant Sadurní
periòdicament, ja que era venedor ambulant de roba (mitjons, mitges, llençols, tovalloles, camises, peces interiors d’home
i de dona...). S’establí a la vila amb la seva
esposa Maria Vives Soler i residien al carrer Mossèn Fontanilles. De mica en mica
va anar abandonat la feina de marxant i es
va dedicar a fer de pagès. No van tenir fills.
Quan s’exilià el 1939 va ser internat al camp
d’Agde, al Llenguadoc-Rosselló, d’on va sortir per treballar en feines agrícoles. Va ser
contractat per un gran propietari rural del
municipi de Marseillan, a la riba de l’Ethang
de Thau, i no va tornar mai més a casa seva,
si bé va mantenir contactes esporàdics amb
la seva dona. Amb el temps va adquirir una
petita finca a Marseillan i aleshores compaginava les feines agrícoles per al seu benefici particular i per al propietari. No es va
tornar a casar. Va morir a la dècada dels seixanta i va ser enterrat en aquesta població
francesa. La seva esposa havia mort el 1951 i
és enterrada al cementiri municipal de Sant
Sadurní. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
1937. Josep Casas Borràs

Retornà a l’alcaldia el 3 de maig de 1937, un
cop recuperat de l’accident. Casas va procedir a emetre paper moneda amb bitllets de
pesseta, de cinquanta, i de vint-i-cinc cèntims per fer front a l’escassedat 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.
El regidor Pere Varias Gibert, d’Esquerra Republicana de Catalunya, va ser mobilitzat i
el seu lloc l’ocupà Napoleó Montagut Duran, del mateix partit.
1937. Daniel Forns Torelló

Del 24 de juliol al 7 d’agost de 1937, Daniel
Forns, d’Esquerra Republicana de Catalunya, va substituir temporalment Josep
Casas.
En aquest període es va tornar a debatre
l’acomiadament de l’empleat de l’escorxador municipal, Ernest Roca Guilera,
membre del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), per haver faltat a la
feina durant els fets del mes de maig de
1937, quan ell es trobava a Barcelona. Recordem que entre el 4 i el 7 d’aquest mes
es van produir greus enfrontaments a
Barcelona entre les forces d’ordre públic
de la Generalitat amb el suport de milicians del PSUC, la UGT i Estat Català, contra militants de la CNT i del Partit Obrer
d’Unificació Marxista (POUM). L’expedient de Roca va quedar sobre la taula.
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

1937. Napoleó Montagut Duran

1937. Josep Casas Borràs

Del 7 d’agost al 5 de novembre de 1937
va ocupar novament l’alcaldia. D’entre
les actuacions més destacades d’aquesta
etapa sobresurten la readmissió d’Ernest
Roca, la cessió d’un immoble dels carrers
Torras i Bages i Josep Alsem Clavé a la Generalitat de Catalunya per ubicar-hi una
escola de Primària, el desallotjament dels
refugiats que s’havien instal·lat sense autorització municipal a l’immoble de cal
Baqués del carrer Sant Antoni i l’arrendament del temple parroquial al Sindicat
Únic d’Oficis Varis, adherit a la Confederació Nacional del Treball (CNT).
A mitjans de gener de 1939 Casas va
v i at j a r a B e s c a nó ( G i r o nè s ) , j u n t a me nt a mb l a ma q u i nà ri a de ca l B enach, quan es va desmantellar el taller davant la imminent oc upació de
Sant Sadurní per les tropes franquistes.
Es va retirar cap a França dues setmanes
després, i va ser ingressat en un camp
d’internament. De les cinc opcions que
existien per sortir d’aquell infern: tornar voluntàriament a Espanya i afrontar
les eventuals responsabilitats polítiques,
fer-se voluntari a la Legió Estrangera
Francesa amb un contracte de cinc anys,
escapar-se amb el risc de ser detingut i
deportat immediatament, o oferir-se voluntari per treballar en una empresa de
les rodalies o en una CTE (Compagnie de
Travailleurs Étrangers), Casas es va acollir a aquesta darrera alternativa.
Va ser destinat a Angulema, al sud-oest
de França. Quan els alemanys van ocupar la regió, va ser detingut i confinat en
un 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 i se li va assignar el número 4106.
En aquell tren va coincidir amb el vilafranquí Eusebi Pérez i Martín, el qual va
sobreviure fins l’alliberament del camp
el 5 de maig de 1945. La certificació de la
mort de Josep Casas al castell de Hartheim porta la 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.

Va tornar a exercir d’alcalde a partir del
5 de novembre de 1937 fins al final de la
Guerra Civil. Per tant, gairebé quinze mesos. Casas es va quedar de número dos i
Manuel Bonet Bonet, de número tres.
El 1938 l’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri de Defensa Nacional que s’instal·
lés una bateria antiaèria per protegir la
Fàbrica Z ubicada a cal Benach. També
va emetre vals de moneda fraccionària,
40.000 de deu cèntims i 40.000 de cinc,
i va mobilitzar la lleva de 1929. Teresa
Montagut Forns, filla de l’alcalde, va morir el 1938. 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. Mai
més no va tornar a Sant Sadurní.
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
va ingressar a la 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.
Cal indicar que durant tota l’etapa de la
Guerra Civil, l’Ajuntament va continuar
funcionant atenent els àmbits de la seva
responsabilitat ordinària (com els pressupostos anuals, els impostos i les contribucions, les escoles públiques de Sant
Sadurní i Monistrol i els habitatges dels
mestres, l’arranjament de camins veïnals,
voreres i carrers, el proveïment d’aigua
potable i la construcció de noves canalitzacions, el clavegueram, la contractació
de personal municipal i en situació d’atur
forçós, el padró d’habitants, l’hospital,

l’enllumenat públic, l’escorxador, la vigilància nocturna, el control dels preus
dels aliments, els permisos d’obres dels
particulars, la neteja de carrers i la recollida d’escombraries, els enterraments i
el cementiri, els permisos de circulació,
els horaris comercials, el mercat setmanal, el control dels gossos...); i també les
qüestions de caràcter extraordinari derivades de la guerra (com les mobilitzacions de les lleves, l’acolliment de refugiats
provinents d’altres indrets d’Espanya i
l’atorgament i control de subsidis, la confiscació de finques rústiques i urbanes
abandonades pels seus propietaris, les
patrulles de vigilància i control, la nova
divisió territorial de Catalunya, la substitució dels noms d’alguns carrers, l’edició de paper moneda i vals d’àmbit local,
els impostos especials a causa de la guerra, l’habilitació de refugis en previsió de
bombardeigs, el racionament d’aliments i
tabac...). No es va aturar l’Ajuntament ni
va ser un desori, com s’havia intentat fernos creure, sinó una etapa força rigorosa
en uns mesos realment convulsos, com es
demostra als llibres d’actes dels plenaris
del període 1936–1939.
A l’hora de fer el balanç del que va representar la derrota pels alcaldes i regidors
del període 1936–1939, destaquen, en primer lloc, les morts per afusellament dels
regidors Jaume Ferrer Carbó, Lluís Ferrer
Armengol i Manuel Vinaixa Serres. A les
presons franquistes compliren condemna
l’alcalde Napoleó Montagut Duran i els
regidors Pere Varias Gibert, Pere Raventós
Soler, Jaume Marigó Mas (que va morir a
la Model de Barcelona), Jaume Capellades Rosell, Francisco Alcaine Jerez i Josep
Galimany Carbó. L’alcalde Miquel Bruna
Vilà va viure amagat onze anys a Barcelona on va morir d’incògnit. Antoni Lloret
Miquel, després de deu anys de romandre
amagat a diversos indrets, va decidir lliurar-se a la Guàrdia Civil local. L’endemà el
seu cadàver va aparèixer a l’Hospital Clínic de Barcelona.
A la llista d’alcaldes i regidors exiliats
hi trobem Salvador Colet Vidal, Pere Esteve Llopart, Valentí Zaragoza Vergés,
Francesc Viladoms Sabaté, Jaume Baqués
Font, Lluís Benaiges Pedrola, Josep Escarré Vallverdú, Antoni Huguet Carol, Josep
Gestoso Granados i l’empleat municipal
Ernest Roca Guilera. Als camps d’extermini nazi van morir l’alcalde Josep Casas
Borràs (castell de Hartheim) i els regidors
Josep Dols Gibert i Manuel Bonet Bonet
(Mauthausen–Gusen).
Mai en tota la història de Sant Sadurní un sec tor de la seva població havia estat tan castigat. La venjança dels
vencedors de la Guerra Civil i el feixisme posterior va tenir un efecte pervers sobre la democràcia local, i en
particular, sobre les classes populars.
Els treballadors i els pagesos es van veure
marginats de la vida política i els càrrecs
municipals van ser ocupats entre 1939
i 1979 per persones afins al règim, d’altres sense cap mena d’ideologia o innocus políticament, pertanyents a les classes benestants de la població. A mesura
que passava el temps, els sectors populars
van desencisar-se i resignar-se. Fins quaranta anys després de la Guerra Civil no
van tornar a entrar per la porta gran a la
casa de la vila.
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