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Aquest vehicle estacionat al pati 
posterior de can Guineu havia estat 
incautat al seu propietari i el van va 
utilitzar  habitualment el 1936 els 
elements més radicals del Comitè 
de Milícies Antifeixistes de Sant Sa-
durní  per detenir i traslladar els ve-
ïns que després van ser assassinats.  
Per això el van denominar el cotxe 
fantasma. A can  Guineu s’hi establí 
la seu del comitè local. FOTO DEL 
FONS DE L’AUTOR

L’Ajuntament, la Falange i la Guàr-
dia Civil locals van acusar indiscri-
minadament tots els integrants 
del Comitè de Milícies Antifeixistes 
sadurninenc. A la imatge veiem la 
commemoració del primer aniver-
sari del final de la Guerra Civil, el 
22 de gener de 1940, amb les foto-
grafies de Franco i de  José Antonio 
Primo de Rivera enganxades a la 
façana de la Casa de la Vila de Sant 
Sadurní. Com es pot apreciar a les 
branques dels arbres i al terra de la 
plaça  aquell mateix dia, o l’anterior,  
havia nevat. De l’immoble adossat 
perpendicularment a la façana de 
l’Ajuntament  en deien ca les  Tuies, era aleshores la seu local de la Jefatura de la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS i va ser enderrocat a la segona meitat de la dècada dels quaranta. Quan 
Franco va visitar Sant Sadurní el 1949 ja no hi era.  FOTO DEL FONS DE L’AUTOR  

L’endemà mateix del final 
de la Guerra Civil (1936 – 
1939 ) la maquinària repres-
siva  del règim franquista 
es va posar en marxa  a cada 
poble i ciutat de Catalunya. 
La llei del Talió; allò de l’ull 
per ull, dent per dent, es va 
aplicar de forma  implaca-
ble. A la violència espon-
tània del 1936 es va aplicar 
la violència institucional 
a partir del 1939. L’Ajun-
tament, la Guàrdia Civil i 
la Falange de cada muni-
cipi,  de forma arbitrària 
i sistemàtica, van acusar 
indiscriminadament tots 
els qui havien format part 
dels Comitès de Milícies 
Antifeixistes que es van 
organitzar en resposta al 

cop d’estat del general Franco contra la república. Els civils sadurninencs directament 
afectats i els afligits familiars de les víctimes de l’estiu de 1936, òbviament, van presen-
tar les corresponents denúncies i testimonis, amb algunes excepcions rellevants, com 
la família Raventós de can Codorníu -sense víctimes mortals a conseqüència directa  
del conflicte-, i també els rectors de la parròquia, mossèn Joan Salvans  Basses primer i 

mossèn Rafael Prats després.   
Els sumaris  dels  consells de guerra que van comportar l’afusellament de vuit veïns de Sant Sa-
durní  el 1939 i el 1940, abans de la instrucció  de la Causa General, ens aporten una informació 
molt rellevant per conèixer en detall com es van celebrar els judicis i ens permeten analitzar 
si aquests van reunir les  degudes garanties  processals per als acusats. D’entrada hi ha quatre 
qüestions que ens sembla haver aclarit: 1) l’Auditor de Guerra d’una banda ( la peça més re-
llevant del procés  ja que  portava el pes de la responsabilitat, fins a l’extrem que al final   -en  
les circumstàncies més greus- havia de ratificar la pena), i d’una altra l’ajuntament designat 
a dit pel Governador Civil , la Falange i la Guàrdia Civil locals, van acusar de forma totalment 
arbitrària i esbiaixada, 2) els inculpats no van disposar ni d’un jutge imparcial que respectés la 
presumpció d’innocència, ni d’una defensa qualificada, i en conseqüència, 3) la  prolífica pre-
sència de testimonis acusatoris contrasta amb la gairebé inexistència de testimonis  i proves 
exculpatòries de la defensa (¿qui era l’insensat que en aquelles circumstàncies s’atreviria a ne-
dar a contracorrent ?), i 4) s’ignora si les declaracions  autoinculpatòries obtingudes en alguns 
interrogatoris (com en els casos de Joaquim Borrell Pedrola i Francisco Sáez Carreño) van ser 
espontànies o provocades per ofertes de reducció de la pena, d’intimidació o  de violència física. 
És a partir d’aquestes constatacions que es pot afirmar que aquells vuit judicis per rebel.lió  
militar van ser una paròdia i que, per tant, des del punt de vista processal, les sentències no es 
van ajustar a dret. Altra cosa és que  tinguem l’íntima convicció que en alguns moments i per 
part d’alguns dels afusellats es vagin cometre tota mena de delictes i atrocitats, fins i tot assas-
sinats, en uns moments complexos i convulsos,  però en qualsevol cas sempre ens quedarà el 
dubte de què hauria esdevingut si realment els judicis s’haguessin celebrat amb les degudes 
garanties per als acusats. Vegem tot seguit què ens diuen aquests vuit sumaris del consells de 
guerra sumaríssims.

Era el més jove de tots, de forma que quan van esdevenir els tràgics successos de 1936 tenia 
només 17 anys, vint quan el van detenir a Sant Sadurní procedent del Camp de Concentració 
de Presoners de Guerra de Tarancón (Cuenca) i vint-i-un quan el van afusellar. Dels vuit con-
demnats a mort és ell qui es va mostrar més col.laborador en els interrogatoris, de forma que 
en les seves declaracions va implicar amb pèls i senyals tots els membres del Comitè de Milícies 
sadurninenc. O li van arrencar  les delacions per força, o li van prometre que serien benvolents 
amb ell... o ambdues coses a la vegada. No ho sabrem mai i no li va servir de res ja que es va 
emportar aquest secret a la tomba. 
Segons els seus relats perfectament documentats en el sumari, ell va reconèixer haver parti-
cipat directament en una colla d’assassinats. El caporal de la Guàrdia Civil local, José Alonso 
Verdayes, va aconseguir que li aclarís els esdeveniments més violents de l’estiu de 1936 que li 
indiqués els noms dels participants en els assassinats, saqueigs i robatoris, i que delatés un per 
un tots els executors. Si  donem per vàlides les seves explicacions dels fets viscuts en primera 
persona (de les quals, per cert, no hi havia cap testimoni present) podríem resoldre molts dels 
interrogants que encara ens quedaven per aclarir i determinar així les responsabilitats atribu-
ïbles a cada imputat. Tant ell com Francisco Sáez Carreño, entre d’altres,  situen Pere Esteve 
Llopart, el Pere Valent, a la cúspide del poder local en aquells moments tan convulsos.
Una de les aportacions que cal considerar de les declaracions de Joaquim Borrell és la distinció 
que va fer entre els membres del Comitè que es reunia a vegades de forma assembleària i els 
del grup molt més reduït que prenien les decisions més violentes en privat. Aquest matís cap 
jutge no el va tenir en compte i els va condemnar  a tots per igual.

REPORTATGE Carles Querol

Llums i ombres de vuit 
afusellaments 
Els sumaris dels consells de guerra  contra els veïns de Sant 
Sadurní que van acabar afusellats al Camp de la Bota el 
1939 i el 1940 plantegen molts dubtes sobre la veracitat de 
les acusacions i sobre les garanties processals dels tribunals 
franquistes
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Joaquim Borrell Pedrola, conegut com el Ros o el Pubill carreterito
Nascut el 1918 a Sant Sadurní d’Anoia
Estat civil: casat 
Professió:  constructor de carros
Domicili:  Provença, núm.5
Afiliació: Partit Socialista Unificat de Catalunya, CNT i FAI i membre de Comitè de 
Milícies Antifeixistes.
Judici i sentència: 3 de juliol de 1939

Joaquim Borrell Pedrola tenia 17 anys 
quan va participar en els tràgics esdeve-
niments de l’estiu del 1936  i 21 quan va ser 
afusellat. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, 
CEDIDA PER PERE ESTEVE LLOPART

 La caserna militar del Camp de la Bota de Sant Adrià de Besós,  
coneguda com el Castell de les Quatre Torres.  Va ser  en aquest 
indret on van ser afusellats, entre d’altres, tots els condemnats a 
mort sadurninencs. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

(Continua a la pàgina següent)
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Certament, entre els autors dels assassinats  que denuncià Joaquim Borrell apareixen reite-
radament, entre molts d’altres, els noms d’Andrés Morencia Tordable, Manuel Vinaixa Ser-
res i Francisco Sáez Carreño... però enlloc es troben els de Josep Belloví Jamas, Jaume Ferrer 
Carbó, Francesc Tubella Rosell i Lluís Ferrer Armengol. A l’hora de la veritat, però, no van 
fer distincions i els van col.locar tots  vuit d’esquena a la paret i de cara al piquet d’execució.

 
Havia arribat a Sant Sadurní procedent de Valladolid (carrer  Acera del Mirador, núm.9) 
a mitjans del mes d’abril de 1936. Es va casar amb la veïna del poble i cosina seva, Lau-
ra Robles, i d’aquí ve un dels seus malnoms. Els altres dos semblen evidents. El gener 
i febrer del 1939 es va retirar amb l’exèrcit republicà i va ser confinat en un camp 
d’internament del sud de França. Va tornar a Espanya després d’escapar-se del camp, 
immediatament el van detenir i empresonar i varen iniciar el sumari del consell de 
guerra  núm. 17542 l’abril del mateix any. El testimoni aparentment més irrefutable 
de les acusacions va ser el del botiguer del carrer de Cavallers, núm.11, Jaume Canals 
Canals de ca la Mercè, el qual el 18 de desembre de 1939 va assegurar que el divuit 
d’agost de 1936, Andrés Morencia i altres milicians armats es van presentar a casa seva 
i el van obligar a conduir un vehicle fins a Can Benet -la Prua, al domicili del propietari 
agrícola Pere Duran Sàbat. Mitja hora després, els integrants del Comitè que portaven 
detingut Pere Duran van indicar a Jaume Canals que tornés a conduir  el vehicle per 
la carretera però en direcció a Masquefa. Va ser allí, segons consta a la declaració de 
Jaume Canals, on Duran fou assassinat per“Morencia y sus acompañantes”. Aquesta 
versió coincidiria fil per randa amb la que va explicar el delator Joaquim Borrell Pe-
drola. En la seva compareixença del 28 d’octubre de 1939 Morencia havia admès haver 
detingut Pere Duran a casa seva, però que l’havien obligat a fer-ho, i  que ell mai no 
havia disparat contra ningú.
També l’inculpà un altre condemnat a mort, Francisco Sáez Carreño, en aquest cas dels 
assassinats del transportista Joan Llopart Ferrer i dels germans Ramon i Pere Fontanals 
Torelló, xampanyistes. L’Ajuntament, el Jefe de la Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS i la Guàrdia Civil de Sant Sadurní el van acusar de robar i saquejar ca-
ses particulars, d’incendiar i saquejar el temple parroquial, d’amenaçar companys de 
treball que es resistien a secundar les accions del Comitè i d’haver participat en els 

assassinats ja comentats dels germans Fontanals, de Joan Llopart, i de Pere Duran.  La 
defensa no va presentar testimonis ni proves per refutar les acusacions.  

Deu mesos després dels esdeveniments locals de l’estiu de 1936, el maig de 1937 va 
ser mobilitzat i destinat a la 137 Brigada d’Infanteria, Primer batalló i Tercera com-
panyia, a la zona de Lleida. El 29 de gener de 1939 es va lliurar a les tropes nacionals 
a Manresa i va ser enviat al Camp de Concentració de Presoners de Guerra de Rianxo 
(A Coruña). Allí va ser interrogat dues vegades el 10 de maig de 1939 i no va signar les 
seves declaracions ja que va al.legar que no sabia llegir i escriure. Un parell de soldats 
van donar fe del contingut de l’acta d’aquests interrogatoris.
En la primera declaració va comentar algunes anècdotes sense substància, com que 
efectivament el juliol i l’agost de 1936 havia requisat unes escopetes de caça i una 
gallina, que els executors dels assassinats de Sant Sadurní eren uns desconeguts de 
Gelida... però en el segon interrogatori va ser molt més precís i es va autoinculpar -de 
grat o per força- quan va reconèixer que a mitjan agost de 1936, el Pere Valent [Pere 
Esteve Llopart] li va ordenar que a les dotze de la nit o a la una de la matinada “... 
fueran con dos coches a conducir tres hombres, uno era el Fogataire  [Joan Llopart Ferrer]  
y los otros eran hermanos de los cuales ignora sus nombres y apellidos [ Pere i Ramon  
Fontanals Torelló], conduciéndolos por la carretera de San Pedro, y en el término de este 
punto les bajaron de los coches disparándo sobre ellos, matándoles en el acto, y una vez 
realizado ésto, rociaron con gasolina sus cadáveres y les prendieron fuego, retirándose 
immediatamente para el pueblo. Tomaron parte en este asesinato Enrique Sisteller [Enric 
Roca Guilera], Andreu el Ferroviario [Andrés Morencia Tordable] y otro apodado Pancho 
Villa [ desconec a qui corresponia aquest seudònim], así como los chóferes de ambos 
vehículos [...] haciendo de Jefe  de los hechos realizados Pedro Valent, el cual amenazó que 
si se sabia que alguno de los presentes decia algo le castigaria severamente”. No cal ser 
gaire suspicaç per intuir què devia esdevenir entre el primer i el segon interrogatori. 
En el seu sumari s’inclouen les compareixences de nou veïnes i veïns que van aportar 
els seus testimonis en relació a una colla de delictes i assassinats en els quals hauria 
intervingut Francisco Sáez: Jaume Rosell Roig, Sadurní Oliver Torelló, Rosa Carbó 
Santacana, Maria Sabaté de Solà, Francisco Guardiola Boure, Josep Montagut Borràs, 
Maria Carreras Madorell i Jaume Santacana Caba. El novè compareixent va ser  Ramon 
Giró Mata, el qual el 31 de juliol de 1936 va aconseguir escapar-se i sobreviure quan 
el piquet d’execució -en el qual sembla que figurava Francisco Sáez- es disposava a 
afusellar vuit veïns de Sant Sadurní al pont de Lledoner (Baix Llobregat) . Els altres 
set no es van salvar. Tot i així no acaba de lligar el que manifesta Ramon Giró en la 
seva declaració i el que apareix després en les conclusions del sumari. Per acabar de 
reblar el clau, els preceptius oficis acusatoris de  la trilogia del règim: l’ Ajuntament, 
la Falange i la Guàrdia Civil local. 
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Andrés Morencia Tordable, conegut com el Robles, 
el ferroviario o el castellano 
Nascut  a Valladolid el 1914 
Estat civil: casat 
Professió:  ferroviari  i barber 
Domicili : Diputació, núm. 22 (des de mitjans d’abril 
de 1936). Abans residia a Valladolid
Afiliació: CNT i FAI i membre del Comitè de Milícies 
Antifeixistes 
Sumari núm. 17.542
Data  i lloc de l ’execució: 27 de juny de  1940 al 
Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós)

Si aquesta fotografia tan deteriorada corresponent a la celebració  de la Festa del Primer de Maig 
de 1936 organitzada per la CNT local tingués molta més resolució, tal vegada hi podríem iden-
tificar alguns dels protagonistes del present reportatge. Els germans Manuel i Esteban Vinaixa 
Serres, Joaquim Borrell Pedrola, Josep Belloví Jamas, Francisco Sáez Carreño i Andrés Morencia 
Tordable eren tots militants de la CNT i és més que probable que en aquella ocasió s’haguessin 
desplaçat al camp amb les seves famílies per viure una jornada  festiva. Hi ha qui creu haver 
identificat l’indret; es tractaria d’un talús al costat d’una vinya de la carretera de Sant Sadurní a 
Vilafranca  -on habitualment s’hi localitzaven fòssils de peixos, musclos i petxines-, a un centenar 
de metres de les caves Canals Munné. També hi ha qui m’indica que el personatge dret al  costat 
de la bandera de la CNT, amb la mà esquerra a l’alçada de la boca, podria ser  Andrés Morencia. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

(Ve de la pàgina anterior)

Francisco Sáez Carreño, conegut com el  Carreño o el Murciano
Nascut el 1906 a Zarcilla de Ramos ( Múrcia) 
Estat civil: casat 
Professió:  jornaler
Domicili: Sant Antoni, 15, segon pis 
Afiliació: CNT i FAI i membre del Comitè de Milícies Antifeixistes
Sumari núm. 8628
Judici i sentència: 19 de juliol de 1939
Any i lloc de l’execució: 1939,  al Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós)

El tristament famós pont del Lledoner, al terme municipal de Vallirana, on diversos comitès lo-
cals  de l’Alt Penedès van executar veïns als quals atribuïen alguna mena de vinculació ideològica 
amb els militars sublevats contra la república el 18 de juliol de 1936. Va ser durant la nit del 31 de 
juliol  d’aquest any quan els membres del comitè sadurninenc hi van afusellar set conciutadans, 
mentre un vuitè aconseguia fugir en el darrer instant llançant-se daltabaix del viaducte. La ubi-
cació d’aquest pont en una zona despoblada garantia l’anonimat dels executors materials dels 
afusellaments.  FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 
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La seva dissort va començar el 6 de gener de 1939 quan va ser capturat per l’exèrcit 
franquista al front del Segre. Portava sis mesos mobilitzat i formava part del 344 bata-
lló de la 46ena brigada de l’exèrcit republicà. D’allí a la presó i el 21 de juliol del mateix 
any, a judici. 
Tres anys abans d’aquesta darrera data, Manuel Vinaixa era un peó sense qualificació 
professional que treballava a can Codorníu, a més d’un convençut republicà i un anar-
quista arrauxat. Al seu pis de la Plaça Nova tenia alguns exemplars d’obres d’autors  
soviètics, comunistes i anarquistes. Va ser un dels artífexs de la col.lectivització de 
Codorníu en representació de la CNT. 
Gràcies a l’aprenentatge que va poder fer a Melilla mentre hi complia el servei mili-
tar obligatori com a legionari, era també un expert en l’ús d’armament lleuger. El cop 
d’estat contra la república i l’amenaça del feixisme va convertir-lo en el revolucionari 
perfecte, quan juntament amb el seu germà bessó Esteban, el 20 de juliol de 1936, va 
participar en l’assalt a la caserna militar de Sant Andreu -el principal arsenal de Bar-
celona i seu del 7è Regiment Lleuger d’Artilleria-, on es van proveir  a bastament de 
fusells, pistoles i munició que van traslladar a Sant Sadurní per armar els membres del 
Comitè de Milícies Antifeixistes local.
Segons els testimonis de Dolors Sala Vivé, Florència Esteva Salvat, Maria Carreras, Do-
mingo Gibert Costa, Magdalena Sendra Morera i Teresa Sabater el juliol i agost de  1936 
va escorcollar els seus domicilis, els va saquejar i va detenir alguns familiars que poc 
després van aparèixer assassinats. L’Ajuntament, la Guàrdia Civil i la Falange local van 
certificar que formava part del Comitè i que havia participat directament en diferents 
assassinats. Concretament l’acusaren de ser el responsable de les morts de Joan i Pere 
Ferrer Bosch de cal Freixenet, Salvador Gibert Singla, Pere Raventós Varias, Antoni Ra-
ventós Ferrer, Ramon i Pere Fontanals Torelló, Joan Oliver Cardús, Joan Llopart Ferrer i 
Marcial Sendra Morera. Ningú el va confondre amb el seu germà bessó Esteban, membre  
també molt actiu del comitè local, amb el qual s’assemblava com dues gotes d’aigua i en 
conseqüència ell va carregar amb les culpes de tots dos.  
El seu germà Esteban Vinaixa es va exiliar a França i va morir l’agost de 1996 a Toulouse. 

Manuel Vinaixa Serres, conegut com el Vinaixa
Nascut el  27 de juliol de 1904 a Pinell de Brai (Terra Alta) 
Estat civil: casat 
Professió: jornaler  xampanyista
Domicili: Plaça Prat de la Riba, núm. 7 (l’actual Plaça Nova) 
Afiliació: CNT i FAI. Membre del Comitè de Milícies i Antifeixistes i regidor de 
l’Ajuntament durant la guerra. 
Sumari núm. 2728
Any  i lloc de l’execució: 1939, al  Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós)

Manuel Vinaixa Serres  va ser uns dels anar·
quistes de la CNT que va procedir a la col·

lectivització de l’empresa de xampany Codor·
níu. SEGELL DEL FONS DE L’AUTOR  

Els dos germans  bessons Manuel i Esteban Vinaixa Serres van participar  el 20 de juliol de 
1936 a l’assalt de la caserna militar de Sant Andreu ·el principal arsenal de Barcelona i seu 
del 7è Regiment Lleuger d’Artilleria·, on  es van proveir abastament de fusells, pistoles i 
munició que van traslladar a Sant Sadurní per armar els membres del Comitè de Milícies 
Antifeixistes local. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Durant la guerra va treballar a cal Benach (Maquinaria Moderna para Construcciones 
y Obras Públicas, S.A, coneguda entre 1936 i 1939 amb el nom de Fàbrica Z) dedicada 
a la construcció de carros d’assalt i a la reparació de tancs i camions de l’exèrcit repu-
blicà. Va ser el president de comitè que va col.lectivitzar aquesta empresa l’11 d’agost 
de 1936. Era membre de l’Esquerra Republicana Federal de Sant Sadurní i de la CNT. 
Després de traslladar a Bescanó la maquinària de la Fàbrica Z,  Belloví va travessar la 
frontera del Portús el 28 de gener de 1939. Procedent de França es va presentar a les 
autoritats espanyoles de Figueres el 4’abril de 1939. Va ser detingut a casa seva de Sant 
Sadurní a les 10 del matí del 21 de juny del mateix any i fins a mitjan setembre va estar 
ingressat a l’Hospital Comarcal de Vilafranca afectat de nefritis. Durant els interroga-
toris mai va delatar ningú i va negar qualsevol relació amb els fets de què l’acusaven.
Belloví ja s’havia significat durant els fets del 6 d’octubre del 1934, pels quals vas ser 
detingut i empresonat. Segons els testimonis que van comparèixer al sumari del consell 
de guerra (Montserrat Romeu Sala, Catarina Baqués Prudencia, Josep Rovira Miquel 
del Solá, Francesc Sàbat Sabaté, Rosa Carbó Santacana i  Antoni Raventós Baldrich) se’l 
va acusar de  diversos registres, del robatori de maquinària i eines d’un taller mecànic, 
del cobrament d’importants quantitats de diners a famílies benestants i de la seva su-
posada participació en els assassinats de Pere Llopart Alemany, Jaume Poch Raventós, 
Miquel Roig Oliver i Pere i Joan Ferrer Bosch de cal Freixenet. Per la seva banda Jaume 
Torrents Fosalbe el va acusar de ser l’instigador de la col.lectivització dels tallers de 
cal Benach i de l’assassinat de l’enginyer Joan Benach Olivella. Els oficis de la Guàrdia 
Civil, de l’Ajuntament i de la Falange van certificar totes les acusacions, però no consta  
cap prova concreta de la seva intervenció directa en els assassinats, ni va ser delatat 
per Joaquim Borrell Pedrola. Un dels testimonis acusadors afirmà literalment que “ no 
recuerda quien le manifestó al día siguiente de haber asesinado los hermanos Juan y Pedro 
Ferrer Bosch que Belloví había sido uno de los asesinos”. 

Josep Belloví Jamàs, conegut com  
el Belloví
Nascut a  Tortosa el 1901
Estat civil: vidu
Professió: Torner mecànic
Domicili: Francesc Macià, núm. 22 
(l’actual carrer Sant Antoni)
Afiliació: Esquerra Republicana Fe-
deral , CNT i FAI  i membre de Comitè 
de Milícies Antifeixistes. 
Sumari núm. 13.481
Judici i sentència: 16 de desembre de 
1939
Data  i lloc de l’execució: 14 de no-
vembre de 1940 al Camp de la Bota ( 
Sant Adrià de Besós)

Josep Belloví estava afiliat a l’Es·
querra Republicana Federal i a la 
CNT de Sant Sadurní. Va ser ell qui  
el 1936 va presidir el comitè d’em·
presa de cal Benach (Maquinaria 
para Construcciones y Obras Pú·
blicas, S.A.) després de col.lec·
tivitzar·la. FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR
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L’Arboç

L’Arboç va celebrar les dues tradicionals sessions de 
cantada de caramelles per la Setmana Santa

La tradició de les caramelles 
a l’Arboç va començar a partir 
de la Coral Ressò, però el grup 
no hi té res a veure directa-
ment. Es canten Dissabte Sant 
a l’església parroquial i Diu-

menge de Pasqua pels carrers 
de la vila i a la Residència Sant 
Antoni Abat. Els diners que es 
recullen es destinen a l’esglé-
sia de l’Arboç. Aquest any han 
estat uns 400 euros.

Vilafranca

El Casal d’Avis del Tívoli de Vilafranca organitza una 
excursió a Osona pel proper dia 21 de maig

El preu de la sortida és de 39 
euros i inclou esmorzar i di-
nar. Esmorzaran a Tavèrnoles 
i després seguiran cap a Santa 
Eugènia de Berga. Després 
aniran al Pantà de Sau i tor-

naran a dinar a Tavèrnoles. 
També visitaran la ciutat de 
Manlleu. Els interessats es 
poden apuntar al casal en ho-
rari d’oficina fins al dia 19 de 
maig.
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La lectura i anàlisi del sumari del consell de guerra contra Jaume Ferrer i Carbó , conegut 
com el Batista o el Sogas, afiliat a la Unió de Rabassaires, a Esquerra Republicana de Cata-
lunya i regidor de l’ajuntament republicà, provoca perplexitat i indignació i el seu afuse-
llament clama justícia. Et deixa perplex la frivolitat amb què l’ajuntament de torn, el jefe 
local de la Falange i el comandante del puesto de la Guàrdia Civil el responsabilitzaren de 
tots els assassinats –amb el mateix redactat acusatori per tots els processats–; et quedes 
perplex davant la inconsistència de l’acusació i dels testimonis, i indignat per l’obcecació 
del jutge militar de condemnar una persona sense cap garantia processal. En el cas de Fer-
rer, és l’únic sumari que conec en què fins i tot el defensor –un militar franquista designat 
d’ofici– s’atreveix a signar excepcionalment una breu declaració al final del procés que diu 
literalment: “El defensor niega que estén probados los hechos que se le imputan”. 
Quan el 18 de maig de 1940 Jaume Ferrer és jutjat i comdemnat a mort, l’acusació més greu 
i precisa en contra seu és la participació com a membre del Comitè de Milícies Antifeixis-
tes en l’assassinat de set convilatans, la nit del 31 de juliol de 1936, al pont del Lledoner. 
El detingut Joaquim Borrell  Pedrosa, al qual hem fet referència a l’inici d’aquest reportat-
ge, féu dues confessions detallades dels qui van participar per part del Comitè en els fets 
de l’estiu de 1936 –amb noms i cognoms absolutament precisos–: el primer, el 20 d’abril 
de 1939, a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Sadurní, i el segon davant el tribunal que 
el jutjà a ell, el 3 de juliol de 1939. Doncs bé, Borrell, l’únic testimoni directe conegut i 
a la vegada protagonista d’aquells fets, no esmenta en cap moment al llarg de les seves 
declaracions Jaume Ferrer i Carbó ni com a autor ni com a col.laborador en els assassinats 
pels quals aquest fou condemnat a mort. Ferrer va ser afusellat el 31 de juliol de 1940, 
quatre anys després, dia per dia, d’una fatídica data. Si no ho van fer expressament, sembla 
talment una coincidència macabra. 
Quan el van condemnar feia gairebé un any que havia acabat el consell de guerra contra Jo-
aquim Borrell i les seves delacions i autoinculpacions no li van servir de res, ja que, com ja 
s’ha explicat, també fou afusellat després de la guerra. Tal vegada si la família o el defensor 
de Ferrer haguessin disposat de les declaracions de Borrell haurien pogut utilitzar-les com 
a prova exculpatòria en el consell de guerra, però dubto que els hagués servit de res, ja que, 
a ulls dels vencedors, un rabassaire, que a més era catalanista i republicà i que havia estat 
del comitè i regidor de l’ajuntament durant la guerra, tenia un estigma imperdonable. 
Té una certa rellevància que Dolors Sala Vivé de cal Freixenet -a qui, recordem-ho, havi-
en assassinat el marit, el fill gran i el cunyat- enviés una carta de desgreuge al tribunal  
explicant que Jaume Ferrer els havia facilitat a tota la família un salconduit que els va 
permetre desaparèixer de Sant Sadurní durant els dies més conflictius. Aquesta carta, 
que en principi s’hauria d’interpretar com a favorable per a la defensa de Ferrer, el fiscal  
la va tergiversar afirmant que si l’acusat havia pogut emetre un salconduit era perquè 
gaudia d’una posició d’autoritat en el sí del Comitè de Milícies Antifeixistes local i, en 
consequència, era culpable de la resta d’atrocitats.

Lluís Ferrer Armengol, conegut com el Lluís 
d’Abastos 
Nascut el 1892 a Vallirana (Baix Llobregat) 
Estat civil: casat
Professió:  pagès
Domicili:  Sant Isidre, núm. 11 
Afiliació: ERC i Unió de Rabassaires (President) . 
Membre del Comitè de Milícies Antifeixistes i re-
gidor de l’Ajuntament durant la guerra. 
Judici i sentència: 20 de juliol de 1939
Data  i lloc de l’execució: 18 de novembre de 1939 
al Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós)

Francesc Tubella Rosell, conegut com el Negrets
Nascut el 1876 a Sant Sadurní d’Anoia
Estat civil: casat 
Professió:  pagès
Domicili: Anselm Clavé, núm. 2 
Afiliació: ERC  i Unió de Rabassaires. Membre del 
Comitè de Milícies Antifeixistes i regidor de l’Ajun-
tament durant la guerra. 
Judici i sentència: 20 de juliol de 1939
Data i lloc de l’execució : 18 de novembre de 1939
al Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós)

 Jaume Ferrer Carbó, Lluís Ferrer Armengol 
i Francesc Tubella Rosell pertanyien al Sin-
dicat Agrícola  sadurninenc de la Unió de 
Rabassaires. SEGELL DEL FONS DE L’AUTOR 

Lluís Ferrer Armengol 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Francesc Tubella Rosell
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Jaume Ferrer Carbó, conegut com el Batista o el Sogas.
Nascut el 1883 a Sant Sadurní d’Anoia
Estat civil: casat 
Professió:  pagès
Domicili:  Sant Antoni, 33
Afiliació: ERC i Unió de Rabassaires. Membre del Comi-
tè de Milícies Antifeixistes i regidor de l’Ajuntament 
durant la guerra.
Sumari núm. 10.129
Judici i sentència: 18 de maig de 1940
Data  i lloc de l’execució: 31 de juliol de 1940
al Camp de la Bota ( Sant Adrià de Besós) 

Jaume Ferrer Carbó.
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

Carta que la senyora Dolors Sala 
Vivé de cal Freixenet va presentar  
davant el tribunal del Consell de 
Guerra a instàncies de la família  de 
l’acusat Jaume Ferrer Carbó. Allò que 
en principi s’havia plantejat com un 
desgreuge va ser tergiversat pel jut-
ge que dictà la sentència de pena ca-
pital per aquest veí de Sant Sadurní. 
REPRODUCCIÓ DE LA CARTA QUE 
FIGURA AL SUMARI  DEL CONSELL 
DE GUERRA CONTRA JAUME FER-
RER CARBÓ, DEL FONS DE L’AUTOR 

Lluís Ferrer Armengol , el Lluís d’Abastos, i Francesc Tubella Rosell, el Negrets, tingueren 
unes vides i uns destins gairebé paral.lels. Ambdós eren pagesos, dirigents locals de la Unió 
de Rabassaires, regidors de l’Ajuntament durant la guerra i membres del Comitè de Milícies 
Antifeixistes. L’1 d’abril de 1939 foren detinguts simultàniament a Sant Sadurní, jutjats i 
acusats dels mateixos càrrecs, condemnats tots dos a mort el 20 de juliol, empresonats a 
la Model, afusellats al Camp de la Bota el 18 de novembre d’aquell mateix any i enterrats 
l’un al costat de l’altre.
Junts es trobaren involucrats en els fets revolucionaris del 1936, si bé en cap cas es pot 
afirmar que intervinguessin en els assassinats d’aquells primers mesos de la guerra. La seva 
signatura figura efectivament en actes de confiscació com a membres del comitè i també 
hi hagué testimonis que els denunciaren per haver-los cobrat impostos revolucionaris. Les 
acusacions que determinaren la seva condemna a mort foren les de l’ajuntament, la del co-
mandante de puesto de la Guardia Civil, la del jefe local de la Falange i la de l’administrador 
de  la família Mir de can Guineu, el temut Pere Jan (Francesc Tubella portava a rabassa una 
vinya de can Guineu), basant-se simplement en el fet que, com a membres del comitè i de 
l’ajuntament, eren responsables de tot el que havia passat a Sant Sadurní i en particular 
de tots els assassinats. Culpables de tot i de tots. 
Com ja s’ha indicat, els seus noms no apareixen a la llarga llista dels membres del Comi-
tè de Milícies Antifeixistes que es dedicaven a les accions més violentes, facilitada pel 
delator Joaquim Borrell Pedrola. Tampoc en les denúncies ni en els testimonis dels seus 
respectius consells de guerra existeix una sola prova inculpatòria que els relacionés, no 
ja directament, sinó remotament, amb un sol d’aquells crims. Per això les condemnes a 
mort de Lluís Ferrer i Francesc Tubella, com també la de Jaume Ferrer -i  a diferència de 
les altres cinc-,  van provocar que tot un seguit de veïns de Sant Sadurní intercedissin per 
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Sant Sadurní

L'Ajuntament felicita Francisa Vilanova pels 100 anys

La setmana passada l’alcaldessa 
de Sant Sadurní, Susanna Méri-
da, i el regidor d’Acció Social, 
Francesc Sàez, van lliurar un 
ram de flors a la sadurninen-
ca Francisca Vilanova Oliver 
per celebrar els seus 100 anys. 

L'acte va tenir lloc a 'Cal Calet', 
el domicili de l’homenatjada, 
on la van acompanyar un gran 
nombre de fills, néts i besnéts. 
I és que la Francisca, que esta-
va contenta i emocionada, té 3 
fills, 12 néts i 17 besnéts.

Vilafranca

El Consell Regulador del Cava acull un tast a cegues or-
ganitzat per col·laboradors de la crítica Jancis Robinson

El Consell Regulador del Cava 
ha acollit aquests dies un tast 
a cegues organitzat pel som-
melier Ferran Centelles i el 
periodista Richard Hemming, 
col·laboradors directes de la 

crítica anglesa de vins i ‘Mas-
ter of Wine”, Jancis Robinson. 
El tast a cegues ha comptat 
amb 221 mostres de cava que 
les empreses vitivinícoles han 
remès al Consell Regulador. 



SOCIETAT

ells, la qual cosa, en aquells moments, fou tota una heroïcitat. És de justícia anomenar-los: 
mossèn Joan Salvans, el doctor Manuel Deó  Romeva, l’advocat Josep Oriol Marrugat  Cas-
tro, Jaume Canals Rigol, Francesc Coll  Santamans, Ramon Espinach  Vallès, Arseni Rosell  
Ferran, Antoni Notó i Josep Masana  Ferrer. 
Pel que es desprèn del sumari del consell de guerra en què foren condemnats a mort i pel-
que conec d’alguns dels qui convisqueren amb ells en aquells anys de la revolució, tinc la 
íntima convicció que tant Lluís Ferrer com Francesc Tubella foren condemnats arbitrària-
ment per la seva significació republicana, catalanista i sobretot rabassaire en defensa dels 
pagesos, més que per les seves responsabilitats directes en els tràgics esdeveniments de 
1936. Exactament el mateix que en el cas que també s’ha explicat en aquest reportatge de 
Jaume Ferrer Carbó. 

Un dels consells de guerra que mai no es va 
celebrar

Més d’una vintena  de veïns de Sant Sadurní que 
van participar en els tràgics esdeveniments re-
volucionaris locals del 1936, amb major o me-
nor grau de responsabilitat, i que van travessar 
la frontera francesa el gener i el febrer de 1939,  
van romandre a l’exili i per tant, no van ser jut-
jats. El sumari de Pere Esteve Llopart (Torrela-
vit, 1905 – Perpinyà, 1995) conegut amb el mal-
nom de Pere Valent , va ser un dels que mai no es 
va concloure, el judici  tampoc no es va celebrar i 
l’interessat es va acollir a l’amnistia general del 15 
d’octubre de 1977. Li va faltar temps per presen-
tar-se a Sant Sadurní on, de fet, ja hi havia estat 
mig d’incògnit uns anys abans. Fa de mal dir, però 
si l’haguessin capturat i jutjat, segur que l’hauri-
en condemnat a mort. Ell era el que n’estava més 
convençut ja que coneixia  millor que ningú el seu 
periple des del 18 de juliol de 1936, i per això va 
romandre a l’exili. 
El delator Joaquim Borrell Pedrola i un altre con-
demnat a mort, Francisco Sáez Carreño, entre 

d’altres, l’assenyalaren com el prin-
cipal responsable del Comitè de Mi-
lícies i alguns testimonis presencials 
el van vincular amb determinats  as-
sassinats, com és el cas els dels ger-
mans Joan i Pere Ferrer Bosch de cal 
Freixenet. En les converses que vaig 
mantenir amb una dotzena de sadur-
ninencs exiliats, també li atribuïen la 
categoria de màxima autoritat local i 
ell mateix -malgrat l’enorme discreció 
que em va demostrar durant les suc-
cessives entrevistes a l’exili i a l’inte-
rior d’Espanya- es col.locava en una 
dimensió superior a l’hora d’analitzar 
la situació que es va generar a Sant 

Sadurní després del cop d’estat fallit del 
general Franco contra la legalitat repu-
blicana, com si ell només n’hagués estat 
un espectador privilegiat de primera lí-
nia. Mai no em va  donar respostes sobre 

els  temes  més escabrosos. 
La llegenda sobre aquest personatge   -que va evolucionar des d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya fins al Partit Socialista Unificat de Catalunya, passant per Estat Català-, es barreja així 
amb la seva història i dóna com  a resultat la figura d’un republicà  comunista que es va trobar 
a l’epicentre del poder local en un context de guerra i revolució i que es va veure implicat en 
l’extrema violència i la crueltat que es desencadenà el 1936 a Sant Sadurní a l’igual que a cada 
poble i ciutat de Catalunya i d’Espanya, a un bàndol i a l’altre.

 

Entre l’heroisme i la ignomínia 

Si la causa que defensaven aquests vuit veïns de Sant Sadurní  -rabassaires, comunistes, anar-
quistes, republicans, federals, catalanistes, antifeixistes...-  hagués resultat vencedora haurien 
estat considerats uns herois (com tants d’altres en circumstàncies similars exitoses, comen-
çant pels mítics Ulisses i Aquil.les que van lluitar a sang i fetge a la Guerra de Troia -i no preci-
sament amb un lliri a la mà-, continuant pels  creuats a Terra Santa, els conqueridors castellans 
d’Amèrica i els  prohoms de la Santa Inquisició catòlica, apostòlica i romana;  els sans culottes 
de la Revolució Francesa i els seus homònims de les revolucions mexicana, soviètica, xinesa, 
cubana o vietnamita; i acabant, sense anar més lluny, per Franco i els militars colpistes de la 
Guerra Civil espanyola que van cometre tota mena d’atrocitats allí on el cop d’estat va triom-
far), però malauradament per a ells  van  perdre la guerra i la glòria.
Els vuit sadurninencs afusellats s’havien compromès a fons amb la revolta  del 1936 i n’hi 

ha molts que per això, setanta cinc anys després i  amb algunes ferides encara per cicatritzar, 
els segueixen considerant com uns simples delinqüents, o encara pitjor, com uns criminals. 
Entre l’heroisme i la ignomínia, aquest és el judici polièdric que la història  els atorga... i re-
sulta impossible fer-ne una síntesi malgrat que t’hi escarrassis. Segur que no era això el que 
ells haurien desitjat.
Ja veurem com evolucionarà la consideració pública d’aquestes víctimes de la Guerra Civil en 
particular, però ara com ara ens haurem de quedar aquí ja que -com ens va ensenyar fa molt 
temps el poeta Kavafis- el futur  només el coneixen els déus. Potser el secret estigui en  esperar 
que s’interposi una generació més, o valorar cada cas en particular per poder destriar entre les 
víctimes i els botxins, o mantenir un esperit crític per tal d’intentar entendre i salvar  potser 
una part i no el tot... en definitiva, fer la justícia que no es va fer quan tocava. Sembla una 
missió gairebé impossible, però només així podríem evitar tancar altra vegada en fals aquest 
tràgic capítol de la nostra història contemporània. 
     

Una recerca respectuosa
Com que en aquesta matèria sóc un gat vell, li manllevo literalment un fragment del 
pròleg del llibre L’holocaust espanyol a l’amic Paul Preston, que en aquesta oportunitat 
em ve com anell al dit: “ [...] No cal dir que aquesta és, evidentment, una obra cientí-
fica [es refereix al llibre citat, però es podria extrapolar  -salvant totes les distàncies 
que vulgueu- al present reportatge]  i que els fets del passat pertanyen a la història. Per 
tant, la divulgació documentada i veraç dels innombrables casos esmentats d’actes de 
violència durant la repressió [i també els de l’estiu de 1936] no pot ofendre l’honor dels 
familiars, el sentiment dels quals  respectem. La missió de l’historiador rau en cercar la 
veritat, independentment dels sentiments que els seus treballs puguin provocar. Tots 
els parents d’uns i altres tenen el nostre respecte i la nostra simpatia”. Ho subscric de 
la primera a la darrera paraula. 
Els sis reportatges d’aquesta sèrie sobre el final de la Guerra Civil espanyola han estat els 
següents: La fatalitat d’un jove de Vilobí, víctima d’una bomba de Mussolini, publicat el 15 
de març de 2013; Turistes a la reraguarda, el 23 d’agost; Hemingway de pas pel Penedès, el 
31 d’octubre; Quan la llegenda esdevé història, el 20 de desembre; Vint històries d’exiliats, 
el 28 de febrer de 2014 (primera part) i el 7 de març  (segona part) , i finalment Llums i 
ombres de vuit afusellaments, aquesta mateixa setmana.
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Pere Esteve Llopart, més conegut com el  
Pere Valent. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

Pere Esteve va evolucionar d’Esquerra Republicana de 
Catalunya al Partit Socialista  Unificat de Catalunya, 

passant per Estat Català.
SEGELL  DE FONS DE L’AUTOR 
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Vilafranca

Creu Roja organitza pel dia 30 d’abril la xerrada ‘Pots 
canviar el món donant forma al teu caràcter’

La psicòloga vilafranquina 
Rosa Rabbani introduirà els 
assistents al projecte virtuts, 
que relaciona l’estat actual 
del món amb la crisi de valors. 
En finalitzar la part del fòrum 

es projectarà la pel·lícula de 
comèdia ‘El Exótico Hotel 
Marigold’. L’entrada és total-
ment gratuïta però cal portar 
un brick de llet pel rebost so-
lidari.

Vilafranca

El periodista Jaume Clotet parla del tricentenari de 
1714 en l’acte institucional de la diada de Sant Jordi

Clotet va explicar les mesures 
que va prendre Felip V per tal 
d’esborrar la memòria i que els 
catalans “no recordessin que 
havien estat una nació políti-
ca” anul.lant les institucions i 

el sistema polític propi, rele-
gant la llengua catalana i ofe-
gant la població fiscalment. 
“Sense la Renaixença no tin-
dríem consciència nacional”, 
va dir Clotet. 


