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Segona part (1764 – 1898)
La primera part (1899-2013 ) es va publicar en el programa de Fires de l’any passat.

C om a continuació i complement a l’article apa-
regut en el programa de Fires de l’any passat 

sobre els alcaldes i l’alcaldessa sadurninencs (1899-
2013), publiquem enguany la segona part, que en 
realitat correspon al període anterior (1764-1898). 
És una mica enrevessat, però ens ho hem fet venir 
bé per tal que coincidís amb el 250è aniversari del 
primer batlle que va tenir la vila després d’indepen-
ditzar-se del municipi de Subirats. És en l’etapa que 
transcorre de 1764 a 1820 quan més es troba a fal-
tar la corresponent documentació històrica a l’arxiu 
municipal, a causa de tres saqueigs ocorreguts el 
1808 (dos) i el 1822, que van provocar la destrucció 
o desaparició dels llibres d’actes del consistori. A la 
primera pàgina del llibre d’actes més antic que es 
conserva a l’Arxiu Municipal es pot llegir: “El día 9 
de agosto de 1822 entraron los facciosos de la Divi-
sión intitulada de Romagosa en este pueblo de San 
Sadurní y permanecieron en él hasta el día 10, a las 
10 de la mañana. Y durante su permanencia en ésta 
destrozaron la Casa de la Villa, rasgaron muchos 
papeles y los restantes los echaron a la calle. Y el 
mismo dia se mandó al portero: recoger los papeles 
de la calle y ponerlos dentro de la Casa de la Villa 
[...]”. (Tot i això, existeix un quadernet escadusser 
del període 1820-1822 que es devia salvar del sa-
queig i que després es va cosir al començament del 
primer llibre d’actes). Ironies del destí: quinze anys 
després, l’onze de setembre de 1837, un sentinella 
de la vila va disparar el seu fusell contra una partida 
de facciosos que intentaven assaltar-la i va matar-
ne el cap, que va resultar ser, ves per on, el citat 
Romagosa.

L’arxiu ja havia estat malmès amb anterioritat, con-
cretament el 22 de desembre de 1808, quan les tro-
pes franceses van saquejar-lo i llençar-lo al bell mig 
de la plaça de la Vila, on quedà a la intempèrie du-
rant tots els dies que durà l’ocupació de Sant Sadur-

ní. El dia anterior les tropes espanyoles en retirada 
també l’havien intentat destruir.

En un article publicat al programa de Fires de 1982, 
l’historiador Ramon Bosch de Noya Casanovas trans-
criu una cita notarial que ens permet deduir com es 
trobava l’arxiu a principis del segle XIX: “ El dia 9 de 
maig de 1805 [...] tragueren els papers vells [es re-
fereix als documents de l’Ajuntament] que estaven 
guardats en un caixó situat a la sagristia de l’església 
parroquial de Sant Sadurní i tot posant-los en un 
cove foren traslladats a la Casa de la Vila de Sant 
Sadurní [...]”. Francament deplorable. Vés a saber 
què hi havia en aquest cove i en quin estat de con-
servació es trobava! 

En contrapunt, el període 1822-1898 està molt ben 
documentat gràcies, principalment, als llibres d’ac-
tes del plenari, a la correspondència municipal i al-
tres lligalls, documents que van servir de base per al 
treball de recerca realitzat ara fa 18 anys per l’his-
toriador local Antoni Romeu Alemany, que va ser 
publicat en el llibre Sant Sadurní, entre el Sexenni i la 
Restauració (1867-1904). Era la primera vegada que 
algú feia un buidat tant sistemàtic de l’Arxiu Mu-
nicipal d’aquesta etapa històrica. Així mateix, s‘han 
consultat altres llibres i revistes locals. 

Vaig fer les recerques corresponents a l’Arxiu Naci-
onal de Catalunya, a l’Arxiu General de la Subdele-
gació del Govern a Catalunya (abans Govern Civil), 
a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona i a 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès per saber si dispo-
saven de documents amb els noms dels alcaldes de 
Sant Sadurní anteriors a 1820. Res de res. En canvi, 
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fons de la Real Au-
diencia de Cataluña) he localitzat aquest 2014 els 
Nombramientos de Bailes, Sosbailes y Regidores de 
los 12 corregimientos de Cataluña (1764-1819), en-
tre els quals, òbviament, els de Sant Sadurní. 
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S’ha intentat suplir el buit existent entre 1764 i 1820 
a base, principalment, d’aquests nomenaments de 
la Real Audiencia, de documents escadussers i di-
versos lligalls que sortosament encara es conserven 
a l’Arxiu Municipal, i també amb informació proce-
dent dels arxius familiars d’alguns alcaldes (com el 
dels Mir de can Guineu, el Raventós de can Codor-
niu, els Viader de la farmàcia, els Casanovas de cal 
Milà de la Roca o els Puigmartí de cal Ferrer Nou). 

Malauradament, d’altres o no s’han pogut consul-
tar (com el dels Mestres de la plaça de la Vila) o no 
se n’ha trobat el rastre perquè segurament es van 
destruir el 1936 (com el dels Romeu, de can Romeu 
dels Borrulls). Amb tot, no sempre s’ha pogut enri-
quir la cronologia dels alcaldes sadurninencs amb 
les realitzacions i esdeveniments importants que es 
van produir durant els seus respectius mandats, ni 
amb algunes mínimes referències biogràfiques. Tot 
això, sumat a les limitacions d’espai en aquest pro-
grama de Fires, ha provocat que algunes referències 
a determinats alcaldes hagin quedat reduïdes a la 
mínima expressió. Aquests dèficits, caldrà corregir-
los en el futur.

Un darrer esdeveniment de la política municipal ha 
provocat el juny d’enguany el relleu de l’alcaldes-

sa Susanna Mérida López per una nova alcaldessa, 
Maria Rosell Medall (CiU). A través d’una moció de 
censura orquestrada per Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència i Unió, es va posar fi al 
pacte convingut el 2011 entre ERC i els socialistes, 
gràcies al qual, en el període 2011-2013, va exercir 
d’alcalde el republicà Josep Maria Ribas Ferrer, es-
sent substituït aleshores per Susanna Mérida, que 
va haver d’abandonar l’Alcaldia a la meitat del seu 
mandat. 

Enguany, a més de celebrar-se el CCL aniversari de 
l’autonomia municipal de Sant Sadurní i del seu 
primer alcalde, es commemora el tercer centenari 
dels esdeveniments militars de 1714. Fa setanta cinc 
anys, les tropes feixistes van ocupar Sant Sadurní i 
van posar fi a l’etapa de la Segona República i de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes dues darreres 
efemèrides, de caràcter similar i bèl·lic, s’escauen 
precisament l’any en què es pretén dur a terme un 
procés pacífic i democràtic perquè Catalunya deci-
deixi si es vol independitzar d’Espanya, de la ma-
teixa manera que Sant Sadurní ja es va separar de 
Subirats el 1764. I no es pot dir -si ens ho mirem 
amb una mica de perspectiva i rigor- que a les veïnes 
i veïns de Sant Sadurní ens hagi anat malament. I a 
les subiratenques i subiratencs tampoc! 

Segons s’explica en una crònica d’Isidre Mata del Racó, aquells primers tres dies de la separació de Subirats (28, 29 i 30 de maig de 
1764), enmig d’una gran joia i alegria, les veïnes i els veïns de Sant Sadurní van encendre llums a les portes i a les finestres i van cre-
mar teies col·locades sobre un pi tallat i palplantat després en una plaça o un carrer del poble. DIBUIX DE JOSEP GUAL TUTUSAUS. 
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Des del 1673 aquesta era la Casa del 
Comú de les quatre parròquies de Sant 
Sadurní, Sant Pau d’Ordal, Sant Pere de 
Lavern i Sant Pere de Subirats. El 1885 
es va enderrocar i s’inicià la construcció 
de l’actual. GRAVAT D’ÈPOCA, DEL FONS 
DE L’AUTOR.

Primera pàgina de l’edició de la Concòr-
dia signada el 1724 pels regidors de les 
quatre parròquies de la Universitat de 
Subirats. El procés de separació de fet 
s’havia iniciat l’any 1717 i es va materia-
litzar el 1764. FONS DE L’AUTOR.

 1764. Isidre Riba Ferrer    

El darrer alcalde de Sant Sadurní 
de Subirats i de les altres tres par-
ròquies unides va ser Josep Mata 
del Racó Milà, de Sant Pau d’Ordal, 
el qual havia estat nomenat l’1 de 
gener de 1763. El seu successor, 
Isidre Riba Ferrer, exercí ja d’alcal-
de exclusivament de Sant Sadurní 
d’Anoia amb caràcter provisional, 
del 28 de maig al 26 d’agost de 
1764, només tres mesos. 

Aquest fragment d’una crònica 
que es transcriu tot seguit del 
subiratenc Isidre Mata del Racó 
ens permet situar-nos el 28 de 
maig de 1764, fa 250 anys, i en-
tendre l’eufòria que va provocar 
la separació de la parròquia de 
Sant Sadurní de les altres tres de 
Sant Pau d’Ordal, Sant Pere de La-
vern i Sant Pere de Subirats, que, 
juntes, integraven el municipi de 
Subirats: “La nit de la separació de 
justícia, que fou dit dia vint-i-vuit 
de maig del dit any mil set-cents 
seixanta-quatre, los habitants de 
la Vila de Sant Sadurní, en ma-
nifestació del contento i alegria 
los causà dita separació, posaren 
llums a les finestres i a les portes 
de les cases i plantaren un pi i de 
sobre hi posaven teies enceses. 
Tota la nit durà la lluminària i los 
homes i dones a les portes i car-
rer no tenien altra conversa que 
parlar de la separació. Duraren 
tres nits contínues la lluminària.” 
El nou municipi s’estrenava amb 
una població d’unes 800 perso-

nes. El cultiu de la vinya, que el 
1717 ocupava només el 28’8% 
dels terrenys agrícoles, ja compe-
tia d’igual a igual amb els cereals. 
Un segle després, el 90% ja eren 
vinyes. 

Tot i que des del 1845 Monistrol 
es va incorporar a Sant Sadurní, 
que el 1864 es va plantejar sen-
se èxit una eventual reunificació 
amb Subirats, i que durant la Se-
gona República es va intentar que 
el barri de Sant Joan (a l’indret 
de Torre Ramona) s’afegís a Sant 
Sadurní, els límits definits el 1764 
s’han mantingut inamovibles fins 
ara i no hi ha cap descontenta-
ment o reivindicació que pugui 
fer pensar en alguna modificació 
amb caràcter immediat. DIBUIX DE 

JOSEP GUAL TUTUSAUS.

 1764. Joan Notó 

Es pot considerar el primer alcal-
de de Sant Sadurní d’Anoia des-
prés de l’etapa de provisionalitat 
del seu predecessor. Notó, que va 
prendre possessió el 26 d’agost 
de 1764, havia estat un dels artí-
fexs de la segregació, com també 
ens explica Isidre Mata del Racó a 
les seves memòries amb una cer-
ta animadversió pròpia d’un res-
sentit veí de Subirats de l’època: 
“L’origen principal de dita separa-
ció de justícia amb breus parau-
les ho diré: i era la malícia o odi 
se portaven los de la Vila de Sant 
Sadurní amb los de les tres parrò-
quies d’esta part d’alguns anys i 
d’esta mala voluntat o malícia se 
portaven ne resultava que, quan 
los tres regidors de la Vila de Sant 
Sadurní se convocaven i congre-
gaven a la Casa de la Vila de Sant 
Sadurní, i casi sempre tenien dis-
putes i raons i eren rares les vega-
des que concordaven l’assumpto 
que tractaven amistosament i, 
encara més, si lo batlle era de les 
parròquies, los de la Vila de Sant 
Sadurní tenien doble malícia per-
què no volien que los de les par-
ròquies governessin los de la Vila 
de Sant Sadurní. Esta mala volun-
tat com ja hi havia alguns anys 
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que durava, Joan Notó i Joan Bat-
lle, tots de la mateixa Vila de Sant 
Sadurní, amb companyia d’alguns 
altres de dins de la mateixa Vila i 
contra la voluntat de casi tots los 
pagesos de fora la Vila, s’empren-
gueren el dia 7 de juliol de l’any 
mil set-cents seixanta-u d’acudir 
formalment al Real Consell Supre-
mo de Madrid sol·licitant la sepa-
ració, limitant la demanda només 
que [a] la separació de justícia , 
alegant, entre altres motius i est 
lo més poderós, que quan lo bat-
lle era en una de les tres parròqui-
es era bastant distant de la Vila de 
Sant Sadurní i estos, quan anaven 
a demanar justícia al senyor batlle 
per algun excés [que] succeís a la 
Vila digne de castigar-se, succeïa 
moltes vegades que no trobaven 
lo senyor batlle a casa i d’esta ma-
nera se quedaven sens justícia del 
batlle i los era precís, si lo cas era 
urgent, d’acudir al regidor decano 
[...]”. Joan Notó vivia al carrer de 
Montserrat en una casa construï-
da sobre el torrent de la Canaleta 
i orientada cap a llevant (a la foto 
adjunta s’hi veu la part posterior) i 
que es va enderrocar a la primera 
meitat de la dècada dels setanta 
del segle XX. 

Immoble on va viure a mitjan segle XVIII 
el primer alcalde de Sant Sadurní, Joan 
Notó, al carrer de Montserrat. Les xeme-
neies ens indiquen les bòbiles del Vallde-
peres i del Serra. Al fons, el cementiri mu-
nicipal. Si l’haguéssim d’ubicar sobre el 
traçat urbà actual, el podríem situar ben 
bé al mig de la cruïlla de la rambla de la 
Generalitat amb el citat carrer de Mont-
serrat. Per sota d’aquest immoble s’havia 
canalitzat el torrent de la Canaleta. FONS 
DE L’AUTOR.

 1765. Joan Batlle 

Segons els mateixos textos d’Isi-
dre Mata del Racó “lo segon que 
tingué l’honor de ser batlle de 
la Vila de Sant Sadurní fou Joan 
Batlle, de la mateixa Vila, prengué 
possessió als 10 del mes de març 
de l’any 1765, amb acte rebut en 
poder del dit Francisco Lorens, no-
tari de Vilafranca, que fou batlle 
l’any mil set-cents seixanta-cinc i 
l’any mil set-cents seixanta-sis. Es-
tos dos [es refereix a Joan Notó i 
Joan Batlle] en premi i recompen-
sa d’haver sigut los autors de la 
separació, volgueren tenir la va-
nitat de ser los primers batlles de 
la Vila de Sant Sadurní. Dit Joan 
Batlle de Sant Sadurní, en aquell 
temps home ric, bestragué i gas-
tà, per gastos legítims i regalos 
per poder lograr la dita separació, 
la suma de mil vuit-centes lliures 
deu sous. Dita quantitat gastà la 
Vila de Sant Sadurní. Succeí lo cas 
digne de notar-se al dit Joan Bat-
lle que, quan volgué cobrar dels 
de Sant Sadurní, alguns contraris 
que tenia de la mateixa Vila que 
no volien se separà la Vila de les 
parròquies li impugnaren moltes 
partides de diners que portava 
amb los comptes i li pledejaren 
per no voler pagar-li. Aqueixes fo-
ren les gràcies que li donaren els 

contraris que tenia de la mateixa 
Vila”. Ja se sap que ningú és pro-
feta a la seva pròpia terra i que de 
desagraïts l’infern n’és ple.

El 27 de novembre de 1765 el rei 
Carles III ordenà la reconstrucció 
del pont sobre el torrent de la Ca-
naleta que s’havia destruït total-
ment feia temps “por su antigüe-
dad” i “ a causa de las impetuosas 
crecidas abenidas de agua”. De 
l’antiguitat del pont malmès, no 
se’n té cap referència fiable, però 
es pot descartar que fos d’origen 
romà. Entre l’esfondrament del 
pont antic i la construcció del nou 
es va utilitzar un pont de fusta 
provisional que, amb el temps, 
també es va malmetre. Joan Batlle 
era comerciant i posseïa 10,666 
mujades de vinya i quatre cases.

El 24 de juliol de 1766 un regi-
ment de cavalleria dels Dragons 
de Lusitània, amb un total de 245 
efectius, van pernoctar a la vila i 
l’Ajuntament els va proporcionar 
un àpat. Entre els seus regidors hi 
havia Raimon Domènech, Jaume 
Mir, Agustí Serra i Francesc Rovi-
ra. DIBUIX DE JOSEP GUAL TUTUSAUS.
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 1767. Sadurní Raventós 
Ferrer, de can Codorniu 

L’hereu de can Codorniu, Sadur-
ní Raventós Ferrer (1723-1789) 
–fill de Miquel Raventós Estruch 
(1699-1744) i besnét de la llegen-
dària Anna de Codorniu–, ja havia 
estat alcalde de les quatre parrò-
quies de la Universitat de Subirats 
el 1762. Tenia de regidors el sas-
tre Mateu Llopart, el pagès Pau 
Montserrat Llopart, Joan Canals i 
Agustí Font.

De la lectura dels successius do-
cuments de 1717, 1724, 1761 i 
1764, que van propiciar la sepa-
ració, se’n desprenen tres gran 
raons de fons per haver promo-
gut l’autonomia de Sant Sadurní. 
D’una banda, la qüestió fiscal o, 
dit en altres paraules, la contribu-
ció econòmica dels sadurninencs 
a la hisenda de les quatre parrò-
quies unides, que es considerava 
excessiva i desaprofitada. En se-
gon lloc, l’incompliment reiterat 
dels compromisos de les altres 
tres parròquies envers la de Sant 
Sadurní pel que feia al reparti-
ment de les despeses ocasionades 
per les tropes que transitaven pel 
camí ral; i, finalment, un seguit de 
greuges relacionats amb l’atenció 
a les necessitats dels veïns tant 
per l’absència física o llunyania 

de l’alcalde –quan aquest era de 
l’Ordal, de Lavern o de Sant Pau, 
distants 12,7, 6,5 i 8,5 quilòme-
tres respectivament– com per la 
manca de resposta a alguns pro-
blemes específics de Sant Sadur-
ní, com era el cas de l’ensenya-
ment. Podríem convenir que els 
sadurninencs es van anticipar 228 
anys al principi de subsidiarietat 
consagrat pel Tractat de Maas-
tricht (1992), més tard conegut 
com Tractat de la Unió Europea, 
segons el qual els assumptes han 
de ser resolts per l’autoritat (nor-
mativa, política o econòmica) més 
pròxima a l’objecte del problema.

Fou, en definitiva, un procés d’in-
dependència clàssic, de manual, 
per motius convencionals, i la re-
solució del contenciós totalment 
favorable a les tesis autonomistes. 
DIBUIX DE JOSEP GUAL TUTUSAUS. 

 1769. Pau Ferrer de la Torre 

Els seus regidors eren Joan Mas de 
la Riera, Josep Ferrer Surià, Jaume 
Notó i Jaume Grau. Un sadurni-
nenc de l’època, Antoni Francesc 
Josep Jorba Ferran (1743-1825) 
va pertànyer a la Primera Com-
panyia Franca de Voluntaris de 
Catalunya comandada per Pere 
Fages i Beleta. Sota les ordres de 
Gaspar de Portolà, es va convertir 
en caporal durant l’expedició co-
lonial espanyola a l’Alta Califòrnia 
de 1769. 

 1771. Sadurní Raventós  
Ferrer 

Segon mandat. El 1775 va ser 
nomenat síndic personer de Sant 
Sadurní, l’antecedent dels actu-
als síndics de greuges i defen-
sors del ciutadà. Després va tor-
nar a exercir d’alcalde en dues 
ocasions més. Era propietari del 
6,40% del terme municipal i no-
més el superaven Pere Mir Ros 
de can Guineu (amb el 10,36%) 
i Jaume Raventós de Can Ferrer 
del Mas (7,60%). Entre ells tres 

posseïen gairebé una quarta part 
de les terres sadurninenques. En 
aquest rànquing no hi comptem 
el marquès de Monistrol, ja que 
en aquella època encara no per-
tanyia al terme municipal de Sant 
Sadurní. Tenia de regidors Pere 
Joan Esteva, els pagesos Josep 
Romeu i Jaume Rovira i l’esparde-
nyer Antoni Vidal.

Creu de terme del Marxant (també ano-
menada Creu Trencada o Creu del Coll 
del Salt), situada al capdamunt del carrer 
de les Àrpies (l’actual carrer de Montser-
rat). Es podria haver estrenat el 1772, 
com indicaria aquesta data esculpida uns 
centímetres més amunt del cap de Jesu-
crist. Segons algunes informacions ver-
semblants, s’hauria enderrocat i destruït 
el 1936. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR , 
CEDIDA PER JOSEP MARIA ROSELL MIR.

 1773. Pau Ferrer de la Torre 

Segon mandat. Els regidors 
d’aquells dos anys van ser Sadur-
ní Mir de can Guineu, Joan Casa-
novas, Miquel Formosa, el pagès 
Joan Mir i el carboner Josep Ferrer. 

 1775. Llorenç Mir Petit, de 
can Guineu 

Fill de Pere Mir Ros (1701-1787), 
l’hereu de can Guineu, i de la seva 
segona esposa Josefa Petit. Havia 
nascut el 1737. L’any següent de 
deixar el càrrec de virrei del Perú, 
el marquès de Castellbell, Manuel 
d’Amat i de Junyent (Vacarisses, 
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1704-1782), va pernoctar a can 
Guineu els dies 16 i 17 d’octubre 
de 1777. La crònica de la visita 
del virrei Amat a Sant Sadurní, la 
va escriure un nebot seu, Rafa-
el d’Amat i de Cortada, baró de 
Maldà, i relata l’estada del perso-
natge i del seu seguici al poble. 

El propietari de can Guineu, Pere 
Mir i Ros (1701-1787); la seva se-
gona esposa Josefa Petit; l’hereu 
Josep Mir i Romaní (1732-1786) 
i la muller d’aquest, Magdalena 
Porta Castellà, i probablement 
l’alcalde Llorenç Mir amb la seva 
esposa, van acollir-los molt cor-
dialment. Van sopar junts i “[...] 
finit lo sopar tant bolliciós y do-
nadas grácias a Deu, quietonets 
nos hen anárem al llit, pués que 
teniam prou que matinejar. A mi, 
em lo bo de dormir me despertá 
un tro terrible del cel, que sem-
blava enforsar-se’m lo aposento. 
Me feu donar un surt, per ser 
cosa imprevista, y als demés pen-
so que poch o molt lus causá lo 
mateix efecte. Al mateix temps se 
ohi un fort xáfach d’aigua, que 
hom en lo llit suaba angúnia”. A 
les set del matí del 17 d’octubre 
emprengueren el viatge cap al 
castell de Vilalba on van arribar 
aquella mateixa tarda. Llorenç 
Mir tenia de regidors Pere Carbó, 
Fèlix Sendra, Josep Ferrer i el pa-
gès Agustí Serra. 

 1777. Sadurní Raventós  
Ferrer 

Tercer mandat de l’hereu de can 
Codorniu. Tenia de regidors en 
aquesta ocasió Sadurní Tubella, 
Antoni Domènech, Josep Sàbat i 
Joan Canals. Les ordenances mu-
nicipals de l’època, que l’agutzil 
repetia per les cantonades després 
d’alertar els veïns a tocs de trom-
peta, advertien “[...] que de aques-
ta hora en abant ninguna persona 
de qualsevol grau ó condició que 
sia no gosia ni presumesquia ju-
rar ni blasfemar de Déu ni del seu 
sant nom sots pena de 55 lliures 

per quiscuna vegada que jurara ó 
blasfemara [...] que ningu gosia ni 
presumia jugar ni tenir cartes ni 
daus ni altras qualsevols coses que 
se puguia jugar sóts pena de 3 lliu-
res per quiscuna jugaran”.

 1779.  Josep Ferrer Vadell 

Regidors: Joan Casanovas, Cli-
ment Corbins, Antoni Boers i 
Francesc Romeu. El nombre d’ha-
bitants del poble el 1780 era de 
1.022 persones. 

 1781. Francesc Romeu, de can 
Romeu del Borrulls 

Inaugura una nissaga d’alcaldes 
de la mateixa família. Can Romeu 
dels Borrulls era una casa pairal i 
una hisenda ubicada entre la bar-
riada de can Romeu i la Fortesa, 
a la carretera de Sant Sadurní a 
Sant Jaume Sesoliveres. Tenia de 
regidors Pau Trabuy (sastre), Mi-
quel Carbó (teixidor de lli), Joan 
Casanovas (pagès) i Antoni Do-
mènech de la Prua (pagès). El 27 
de gener de 1781 es va comunicar 
a l’Ajuntament el descobriment 
d’una mina de carbó de pedra. 

 1783. Joan Casanovas Simon 

Regidors Francesc Bou, Francesc 
Montserrat de les Alzines, el 
pagès Sadurní Farré i el sastre 
Francesc Cardús.

 1785. Sadurní Raventós  
Ferrer 

Quart i darrer mandat. Tenia de 
regidors Sadurní Mir, de can Gui-
neu, Antoni Boers i els sastres Mi-
quel Baladas i Pau Trabuy. La no-
tícia de l’any 1785 va ser la mort 
del rector de la parròquia, mossèn 
Joan Coroleu, el qual exercia a la 
vila des del 1727. 

 1787. Antoni Ferran, 
espardenyer 

Segons el cens de Floridablanca, 
el pobre tenia 1.019 habitants 
i Monistrol 46. Regidors: Joan 
Rosell, Francesc Regordosa i els 
pagesos Fèlix Cendra i Pere Bou. 
Mossèn Maurici Margarit va subs-
tituir el rector Joan Coroleu.

 1789. Agustí Rovira, de 
Prunamala

La Casa de la Vila de Sant Sadurní.

Era propietari de la masia de Pru-
namala, prop de Covides. Regi-
dors: Miquel Llopart, de Mas As-
peró, el teixidor de lli Josep Rosell 
i el llaurador Josep Sàbat.

 1791. Antoni Mestres 

Els regidors d’aquest primer 
mandat de Mestres eren Miquel 
Baladas (sastre), Francesc Font 
(paleta) i Josep Singla (fuster). 
Inicià una nissaga d’Antoni Mes-
tres de la plaça de la vila que van 
ser alcaldes de Sant Sadurní els 
anys 1805 i 1811 (podria ser ell 
mateix) i el 1850 i 1859. 

 1793. Francesc Romeu, de can 
Romeu dels Borrulls

Segon mandat. Regidors: Fèlix 
Sendra, el paperer Antoni Ribas, 
el pagès Joan Casas i Francesc Re-
gordosa, escloper. 
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 1795. Josep Raventós Petit 

El 4 de novembre de 1795 la ma-
rina espanyola talava arbres dels 
boscos de can Guineu per obtenir 
fusta destinada a la construcció 
de vaixells de guerra. Regidors: 
Miquel Baladas (sastre), Francesc 
Rovira, Jaume Martí (teixidor de 
lli) i Josep Mir de la Font (pagès). 

 1797. Francesc Romeu

Tercer mandat. Regidors: Francesc 
Petit (semoler), Francesc Montser-
rat (pagès), Francesc Font (paleta) 
i Pere Bou (pagès). Tots es deien 
Francesc menys el darrer. Durant 
el seu mandat es va traslladar el 
portal del carrer de Cavallers al 
capdavall del de l’església. FOTO 
DEL FONS DE L’AUTOR.

 1799. Josep Ferrer Vadell,  
pagès 

Segon mandat. Regidors: Miquel 
Batlle (cerer), Antoni Carbó (bas-
ter), Joan Domènech de la Prua 
(pagès) i Raimon Sendra (paleta). 

 1801. Joan Casanovas Simon

La població de Sant Sadurní va 
experimentar un fort creixement 
entre 1771 i 1809. En aquella pri-
mera data el nombre d’habitants 
era de 936, mentre que a finals de 

la primera dècada del segle XIX ja 
havia assolit els 1.500. Joan Casa-
novas, adroguer de professió, va 
haver de fer front a les exigències 
del rei Carles IV per tal que tots 
els municipis d’Espanya contribu-
ïssin econòmicament a les despe-
ses extraordinàries de les guerres 
en les quals el monarca es va im-
plicar a finals del segle XVIII. Del 
total de tres-cents milions de rals, 
a Sant Sadurní li correspongueren 
1535 lliures i quatre sous.

A l’igual que la resta de parròqui-
es de l’antiga Universitat de Subi-
rats (Sant Pere de Lavern, 952 
lliures i 16 sous; Sant Pau d’Ordal, 
441 lliures; i Sant Pere de Subi-
rats, 841 lliures), Sant Sadurní no 
disposava de recursos per atendre 
el requeriment reial a causa de la 
penúria ocasionada per la guerra, 
i per això decidiren desprendre’s 
de patrimoni comú. Totes quatre 
parròquies van procedir a la venda 
de l’immoble de la caserna militar 
que tenien en propietat a la plaça 
de la Vila de Sant Sadurní, on ara 
hi ha el Cafè de la Plaça, per un 
import de 1.240 lliures, les quals 
foren destinades al “cupo” reial. 
Els compradors van ser l’exalcal-
de Antoni Mestres i Jaume Carbó 
i l’operació es va signar el 25 de 
febrer de 1802.  

Tres mesos després, l’Ajuntament 
de Sant Sadurní va vendre a l’apo-
tecari Joan Ferrer de la Torre un 
solar a la plaça de la Vila per 700 
lliures, que també es va destinar 
al pagament de la contribució a 
la despesa militar. Aquest terreny 
havia estat un hort del propieta-
ri Francesc d’Argençola. El 1802 
van morir a causa de diverses ma-
lalties 116 sadurninencs, xifra for-
ça important si es té en compte 
que el cens del municipi se situava 
entre 1.300 i 1.400 habitants.

Regidors: Mateu Baladas (sastre), 
Francesc Rovira (pagès), Josep Sin-
gla (fuster) i Joan Mir Vila (pagès).

1803. Pere Mir Porta, de can 
Guineu

Fill de Josep Mir Romaní, de can 
Guineu. Pere Mir Porta (1762-
1834) es va casar amb Magdale-
na Viladoms en primeres núpcies 
i, després, amb Catalina Sagristà, 
i va tenir un total de sis fills. En-
tre 1800 i 1818 va encarregar a 
Pelegrí, mestre de cases, la cons-
trucció d’un edifici d’uns 1.200 
metres quadrats en dues plantes, 
destinat a l’elaboració d’aiguar-
dent –mitjançant la destil·lació 
contínua– i de vins comuns, que 
va estar en funcionament fins al 
1854. Per construir-hi aquesta 
fassina, Pere Mir i Porta va en-
derrocar les cases de Regordosa, 
Carrió, Sirvent, Pere Mir de la Pla-
ça, Maria Casanovas i Miquel Mir, 
així com dues de la seva propietat 
incorporades al patrimoni de can 
Guineu pels seus predecessors. 
També es van enderrocar dues 
cases comprades pel mateix Pere 
Mir Porta a Francesc Rossell i Pau 
Font Fusellé. Un dels pretextos, 
real o forçat, que es va donar per 
enrunar aquestes cases va ser que 
havien estat focus d’epidèmies i 
malalties infeccioses al llarg del 
darrer quart del segle XVIII.

Regidors: Josep Raventós (pagès), 
Josep Sàbat (carreter), Joan Carbó 
i Joan Canan. 

1805. Antoni Mestres 

Segon mandat. Regidors: Miquel 
Baladas (sastre), Joan Domènech 
(pagès), Antoni Petit (semoler) i 
Francesc Font (paleta). 

1807. Miquel Baladas, sastre 
de professió 

Regidors: Sadurní Notó, Sadurní 
Catasús, Francesc Font i Jaume 
Ferrer Font.
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1808. Valentí Puigmartí Rosell, 
de cal Ferrer Nou

Havia nascut a Monistrol de Cal-
ders el 1777, era ferrer de pro-
fessió, s’establí al municipi quan 
tenia 20 anys i va morir el 1853. 
Es va casar amb Teresa Font i va 
tenir quatre fills. 

L’estiu de 1808 la vila vivia tras-
balsada. El dia 5 de juny les tropes 
franceses comandades pel gene-
ral de divisió Schwarz, que havien 
sortit el dia abans de Barcelona, 
van travessar el municipi en direc-
ció a Vilafranca. L’endemà el so-
metent de Sant Sadurní es va mo-
bilitzar i es va desplaçar al Bruc. 
Segons el relat d’Isidre Mata del 
Racó, “[...] lo miraculós fou que lo 
minyó tambor acompanyà i per-
seguí els francesos fins a Marto-
rell, tocant per la carretera varios 
tocs d’ordenança. Alguns diuen 
que est minyó feia de general 
dels sometents”. L’onze de juny 
un grup de sometent va assassi-
nar l’alcalde de Vilafranca, Josep 
Guixer Sala, quan el va enxampar 
disfressat de trinitari entre el molí 
fariner i el molí paperer de Can 
Romeu dels Borrulls. Dos dies des-
prés es va constituir una junta de 
defensa sota el comandament de 
Josep Milà de la Gavarra, familiar 
del Sant Ofici d’Olesa de Bones-
valls, que agrupava els sometents 
d’aquesta població i els de Sant 
Sadurní, Font-rubí, Sant Pere de 
Ribes, Sitges, Sant Quintí i Terras-
sola i Lavit, entre d’altres. 

Entre 1808 i 1812 el nombre de 
defuncions locals va ser extraordi-
nàriament alt: 115 el 1808, 136 
el 1809, 82 el 1810, 96 el 1811 i 
210 el 1812. Mossèn Hilari Bros-
sosa Sanglà va ser rector de 1800 
a 1815.

1811. Antoni Mestres

El rei Ferran VII. 

Tercer mandat. Regidors: Josep 
Ferrer Vadell i Joan Nutó (page-
sos), Raimon Tubella i Jaume Cen-
dra (traginer).

El gener de 1813 l’Ajuntament va 
construir un pou a la plaça de la 
Vila. El 2 d’abril del mateix any, el 
rei Ferran VII, procedent de Fran-
ça, travessà el poble en direcció a 
Tarragona. El 24 de juliol de 1813 
el mariscal Louis-Gabriel Suchet 
va enviar un batalló de tropes 
italianes per apoderar-se del molí 
de Vilarnau, a la riba esquerra de 
l’Anoia, entre Can Catassús i can 
Codorniu, propietat aleshores de 
Pere Mir Porta, per tal d’aconse-
guir la farina necessària per ela-
borar pa per a tot l’exèrcit francès. 

Aquell mateix estiu, en plena 
Guerra del Francès, les mateixes 
tropes napoleòniques del mariscal 
Suchet s’havien instal·lat al serral 
de la Rigola de Sant Sadurní per 
tal d’assegurar-se el proveïment 
de farina del molí de Vilarnau. La 
crònica que es transcriu, escrita 
gairebé un segle després per Pele-
grí Torelló i Borràs en la seva obra 
Monografia històrica-pintoresca 
de la Vila de Sant Sadurní d’Ano-
ya, relata l’enfrontament entre les 
tropes napoleòniques i les del ge-
neral Josep Manso i Solà (1785-
1863). Aquest militar, amb només 
28 anys, estava al capdavant del 
Batalló de Caçadors Voluntaris de 

Catalunya i assolí diverses victòri-
es contra els francesos a Molins 
de Rei, Martorell i Sant Boi: “El 7 
d’agost de 1813, els francesos, 
manats pêl mariscal Suchet, ocu-
paven els punts de Sant Sadurní 
y Ordal amb cinc mil hòmens, y 
el poble de La Granada ab una 
caballeria y 4.000 soldats d’infan-
teria. En aytal situació, el gene-
ral Manso sortí ab ses forces de 
Castellar del Vallès, presentant-se 
de sorpresa a les avençades de 
l’exèrcit francès, que estava situat 
a cân Petit, prop de Vilarnau, pas-
sant per Tarrasa, Esparraguera, La 
Beguda y Masquefa, dés d’ahont 
se dividí en dues columnes, ata-
cant a la bayoneta, per la part de 
cân Ferrer del Mas y cân Codor-
niu, als francesos, situats al serral 
de la Rigola, pera protegir el molí 
de farina de Vilarnau, avuy del 
Recó; qual sorpresa causà tanta 
alarma als francesos, que fugiren 
desordenadament, deixant en dit 
serral y camins propers nombro-
sos morts y ferits. El poble, per 
consell del general Manso, anà a 
recollir els ferits y a donar sepul-
tura als morts, recurs a què s’acu-
lliren immediatament les autoriats 
y vehins [...].” Després de la Guer-
ra Civil (1936-1939), amb motiu 
d’unes obres de condicionament 
de camins de la zona es van de-
senterrar algunes restes d’aquells 
soldats francesos, les quals es van 
dipositar al cementiri municipal. 
GRAVAT DE FERRAN VII DEL FONS DE 
L’AUTOR.

1815. Josep Mestres Soteres

Regidors: Jacint Esteve Martínez 
(fondista), Miquel Romeu (pagès), 
Francesc Bou (fondista) i Josep 
Millet (traginer). El 1816 el nom-
bre d’habitants ja és de 1372. 
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1817. Antoni Petit, fideuer

El 17 de març de 1817 el rector de 
Sant Sadurní, així com els de Pie-
ra, Masquefa, Monistrol, Vallbona 
i Sant Llorenç d’Hortons, acom-
panyats de veïns de les respecti-
ves parròquies, van treure el Sant 
Crist de Piera en processó pels 
carrers d’aquesta població tot de-
manant a Déu que plogués. El dia 
anterior, el rector de Sant Sadurní 
mossèn Lluís Fontanilles n’havia 
organitzat una altra que va aca-
bar el seu recorregut a la plaça de 
la Vila, on el pare guardià dels ca-
putxins de Martorell va fer un ser-
mó. L’onze d’abril del mateix any, 
mossèn Fontanilles va organitzar 
una altra processó, encapçala-
da per l’Ajuntament, que es va 
traslladar a peu a Piera per resar 
davant el Sant Crist i demanar-li 
pluja. La tornada de l’Himne del 
Sant Crist de Piera feia així: “Rei 
crucificat / vostra mort és vida: / 
quan els pobles ploren / Vós els 
consoleu, / Vós obriu els braços 
/ i la pluja cau / i somriu en flor/ 
la terra agraïda.” Veiem la imatge 
gòtica del Sant Crist de Piera del 
segle XIII, que malauradament va 
ser destruïda el 1936.

Llista de regidors: Joan Ferrer Co-
melles, Jaume Raventós, Jaume 
Batlle i Pere Vias, tots quatre pa-
gesos. FOTO CEDIDA PER JORDI PARE-

RA CARDÚS.

1819. Pere Carbó 

Marxant de professió. Podria trac-
tar-se de Pere Carbó Valls, que va 
néixer cap al 1769 a Sant Sadurní. 
Es va casar el 1791 amb Madro-
na Rovira Julià, nascuda també a 
Sant Sadurní, i van tenir quatre 
fills varons, Pere, Francesc, Pau i 
Miquel. Regidors: Salvador Gra-
mona (fuster), Josep Mir (pagès), 
Agustí Oliver i Fèlix Lleó (esparda-
nyer). 

1820. Sadurní Mir Porta, de 
can Guineu

Fill de Josep Mir Romaní i Mag-
dalena Porta Castells, nascut el 
1770. A Sant Sadurní, el primer 
Ajuntament constitucional estava 
format per un hisendat, dos pa-
gesos, dos comerciants i un con-
fiter. L’onze de maig de 1820 es 
va inaugurar la pedra que donava 
nom a la plaça de la Constitució, i 
quatre dies després se celebrà una 
missa solemne amb l’assistència 
de l’Ajuntament, amb la lectura 
de la Constitució per part del rec-
tor de la parròquia. Després, els 
assistents van jurar fidelitat a la 
Constitució i es va cantar un te-
dèum. 

El 28 de juny de 1820 es va es-
trenar l’era d’en Guineu amb una 
batuda de favolins i una de blat, 
de la qual resultaren 62 quarteres 
i 6 quartans de favolins i 16 quar-
teres i 6 quartans de blat. 

1821. Miquel Casanovas

Miquel Casanovas era un dels 
vuit fabricants d’aiguardent que 
hi havia a la vila el 1821. Existien, 
a més, dos molins fariners i tres 
de paperers, set telers de fil, nou 
marxants, setze revenedors, tres 
constructors de carros, quatre 
calderers i serrallers, quatre fus-
ters, tres flassaders, dos apoteca-
ris, dos metges, tres barbers, dos 
hostalers, dos fideuers i quatre 
negociants de garrins. DIBUIX DEL 
FONS DE L’AUTOR. 

1822. Josep Figueras

Durant el seu mandat l’Ajunta-
ment es va compormetre que “los 
pobres enfermos tengan el posi-
ble asistimiento y sean provistos 
de todo lo necesario por lo que 
pertenece a la Medicina, la Ciru-
gía y Farmacia...” Els quatre regi-
dors eren Ramon Domènech, Jau-
me Raventós, Pere Carbó i Isidre 
Montserrat. 

1823. Agustí Oliver Font

Un dels esdeveniments més singu-
lars del seu mandat va ser l’assas-
sinat de mossèn Lluís Fontanilles, 
rector de la vila, el dia 2 d’abril de 
1823, a l’indret del serral de les 
Roquetes de can Ferrer del Mas. 



FIRES I FESTES Sant Sadurní d’Anoia 201461 VUITANTA-SET ALCALDES I DUES ALCALDESSES. SEGONA PART

Fou afusellat per un escamot de 
tropes constitucionals i enterrat al 
fossar adjunt al temple parroqui-
al. Nou mesos i deu dies després 
el seu cadàver va ser traslladat a 
la capella del Sant Crist a l’interior 
del temple.

Del 1823 al 1825, amb motiu de 
la invasió de l’exèrcit de la Santa 
Aliança (França, Àustria, Prús-
sia i Rússia), els Cent Mil Fills de 
Sant Lluís, contra l’Espanya libe-
ral, i aprofitant que la família Mir 
s’havia refugiat a Vilanova, molts 
propietaris dels carrers de l’Hos-
pital i Sant Antoni van decidir 
obrir accessos al camp pels darre-
res de llurs cases, que donaven a 
finques rústiques de can Guineu. 
Consta que almenys en una oca-
sió es va allotjar a Sant Sadurní 
un batalló francès d’un regiment 
de l’Armée des Pyrenées, amb 40 
efectius. 

El 1861 li va comprar un solar del 
carrer Nou a Jaume Mir Molins de 
can Guineu i hi va construir una 
casa. Regidors: Pere Carbó, Isidre 
Montserrat, Josep Nicolau i Mi-
quel Torras. 

1825. Josep Mir Miret

Es va tramitar la llicència absoluta 
del convilatà Josep Rosell, un sol-
dat de la Sisena Companyia, del 
primer Batalló del Regimiento de 
Infantería Ligera número 5. Joan 
Ferrer, Jaume Llopart. Jaume Ro-
sell i Josep Montané eren els re-
gidors. 

1826. Jaume Raventós

Amb data 7 d’abril de 1826 
l’Ajuntament va sol·licitar a Jo-
sep Olzinellas, del Corregiment 
de Vilafranca, l’autorització per 
poder vendre’s “unas puertas que 
fueron edificadas en el tiempo de 
la Constitución...” i dedicar els 
recursos obtinguts a la reparació 
d’un pont que amenaçava ruïna 
al capdavall de la vila, a la carre-

tera de Barcelona. Una setmana 
després es va rebre la correspo-
nent resposta afirmativa.

1827. Jaume Guilamany

L’acompanyaven els regidors Jo-
sep Tort, Joan Romeu, Agustí To-
relló i Pau Esteve. El 4 de febrer 
de 1827 va convocar més de 170 
veïns per demanar-los que apor-
tessin una tretzena part de totes 
les seves collites per atendre les 
despeses ocasionades per un plet 
contra Ramon de Ramon i Ramon 
de Dalmau, ambdós de Subirats, 
en concepte de reclamació de 
delmes pendents. Entre els assis-
tents només hi havia una dona, 
Magdalena Baladas. Gairebé tots 
hi varen estar d’acord. 

1828. Antoni Petit

Segon mandat. Aquest any 
l’Ajuntament va aprovar una as-
signació per al campaner parro-
quial, Agustí Mir: 8 duros anuals 
i l’exempció de la meitat dels seus 
impostos municipals. Els regidors 
de 1828 eren Antoni Manobens, 
Andreu Llopart, Joan Ferrer Esteve 
i Joan Rosell, 

1829. Josep Santacana

Alcalde des del 25 de febrer. Re-
gidors: Jaume Batlle, Francesc 
Rovira, Josep Rosell i Josep Ca-
pellades. Va acordar concedir 
l’arrendament de la carnisseria 
municipal al veí de la vila Francesc 
Montaner pel preu de 300 lliures 
catalanes l’any. L’acord determi-
nava el preu de venda de la carn. 

1830. Joan Singla

Alcalde des del 23 d’abril. Tenia 
de regidors Antoni Torelló, Jau-
me Raventós, Joan Cas i Francesc 
Morera. 

1831. Jaume Guilamany

Regidors durant el seu mandat: 
Antoni Nutó, Jaume Montserrat, 
Miquel Balades, Francesc Bou.

1832. Antoni Petit

Ja havia estat alcalde en dues 
ocasions, el 1817 i el 1828. El 
1832, l’apotecari Narcís Viader 
va ser nomenat recaptador d’im-
postos sobre herències, millores 
i drets d’hipoteques. Els regidors 
que van acompanyar Antoni Petit 
eren Joan Serra, Joan Domènech, 
Josep Cardús i Antoni Esteva. 

1833. Valentí Puigmartí Rosell 

Segon mandat. Gràcies a la seva 
Carta de seguridad (el DNI de 
l’època) emesa el 1834, sabem 
que aquest alcalde era d’estatu-
ra regular, el cabell blanc, els ulls 
marrons, la cara afable i el color 
de la pell com el blat. Vivia al nú-
mero 28 del Raval. Durant la seva 
etapa d’alcalde, l’Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona 
es va interessar per les aigües ter-
mals del Torrent de la Font Santa 
(Subirats), a tocar de Sant Sadur-
ní, les quals havien deixat de bro-
llar el 1811. El 1834 hi va haver 
un brot de còlera i el 1835 el co-
mandant d’armes de Sant Sadurní 
va perseguir un escamot encapça-
lat pel facciós Degollat.
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1835. Miquel Formosa

Alcalde des del 16 d’abril de 
1835. Tenia de regidors Perer Mir 
Viladoms de can Guineu, Esteve 
Romeu de can Romeu dels Bor-
rulls, Agustí Oliver i Pere Carbó. 
El 8 de febrer es va rebre un ofici 
signat pel Caballero Gobernador 
y Presidente de la Comisión del 
Partido (s’entén judicial) dient 
que quedava constituïda la Co-
misión del Pueblo en substitució 
de l’Ajuntament. No consten els 
noms dels integrants d’aquesta 
comissió. El 16 d’abril de 1835 
van nomenar Baudilio Monmany 
mestre de l’escola local. 

1835. Valentí Puigmartí Rosell 

Tercer mandat a partir del 6 de 
novembre de 1835. El 12 de ge-
ner de 1836 el comandant d’ar-
mes de Sant Sadurní ordenà que, 
donat l’estat de setge de la pobla-
ció, l’Ajuntament procedís a tapi-
ar totes les portes de les cases que 
tinguessin accés al camp. Men-
trestant, s’habilità un antic camí 
de ferradura, d’una amplada su-
ficient per passar-hi un cavall, i un 
camí carreter, de l’amplada ade-
quada per a un carro, perquè els 
qui transitaven pel camí ral, de La 
Llacuna a Martorell i a la inversa, 
poguessin realitzar el seu despla-
çament per un itinerari alternatiu 
sense travessar per l’interior de 
la població quan es tancaven les 
portes d’accés. 

El 10 de maig de 1836 el jutge de 
primera instància de Vilafranca li 
ordenà que iniciés un expedient 
d’incautació de béns als pares, tu-
tors o caps de família que tingues-
sin germans, parents o menors en 
el bàndol carlí per tal d’atendre 
les reclamacions dels qui, essent 
lleials a Isabel II, haguessin sofert 
danys i perjudicis per part dels re-
bels. 

L’expedient en qüestió incloïa els 
sadurninencs manifestament fa-
vorables a les pretensions carlines. 

El primer de la llista era Pau Esteve 
Cadiraire en tant que pare de dos 
joves, Isidre i Pau. (Ell mateix o un 
dels seus fills, al capdavant d’un 
escamot d’una cinquantena d’in-
surrectes locals i foranis, prota-
gonitzaria, dotze anys després, ja 
durant la Segona Guerra Carlina, 
l’intent d’enderroc del portal del 
cap d’avall de la vila i la pedra de 
la Constitució. El famós Cadiraire 
no era, per tant, un foraster, com 
se sospitava, sinó un veí de Sant 
Sadurní).

Seguien els noms de Joan Cerdà, 
Antoni Gibert, dos fills de Maria 
Morera (vídua de Pere Morera), 
Josep Armador, Pau Raventós, 
Joan Dulset, Miquel Poch, un fill 
de Pau Font Guilera i un fill de Llú-
cia Gallego, vídua de Pau Gallego, 
que era un pagès de Monistrol. 
En aquesta primera relació no 
s’hi van incloure el fuster Anton 
Masachs, el manyà Font, el fuster 
Joan Riba, el serraller Miquel Sin-
gla, i els pagesos Esteve i Anton. 
En un escrit del 14 de setembre 
de 1836 del fiscal del Consell de 
Guerra ordinari del Corregiment 
de Vilafranca, s’ordenà a l’alcalde 
que retornés els béns que li havi-
en estat embargats a la veïna del 
municipi Maria Vendrell, per la 
seva suposada vinculació amb els 
rebels carlins. DOCUMENT DEL FONS 

DE L’AUTOR.

1836. Josep Santacana 

Va prendre possessió el 16 d’oc-
tubre de 1836. A principis de 
1937 es proposà la creació d’una 
patrulla de vigilància dels camps 
de conreu, camins i masies, inte-
grada per un mínim de 40 homes, 
que es desplaçaria de dia i de nit 
per tots els municipis de la comar-
ca degudament proveïda d’arma-
ment. El cost s’hauria de repartir 
segons el cens de població.

El 30 d’agost de 1837, el jove ti-
nent sadurninenc Salvador Mir 
Sagristà (1815-1860) –fill de 
Pere Mir Porta (1762-1834). de 

can Guineu, i de la seva segona 
esposa Caterina Sagristà–, quan 
traslladava quatre canons per a la 
defensa de la vila fou atacat per 
una partida carlina a l’indret d’Es-
piells. Dels dotze rebels, dos van 
ser abatuts i la resta es van retirar. 

L’onze de setembre del mateix 
any, un sentinella de la vila va 
disparar el seu fusell contra una 
partida de facciosos que intenta-
ven assaltar-la i va matar el seu 
cap, que va resultar ser, el carlí 
anomenat Romagosa. Ell mateix 
va saquejar l’arxiu municipal el 9 
d’agost de 1822.

 

1838. Pere Mir Viladoms, de 
can Guineu

Fill de l’alcalde Pere Mir Porta i, a 
la vegada, pare de Jaume Mir Mo-
lins, també alcalde. Pere Mir Vila-
doms (1793-1853), hisendat i in-
dustrial, es va casar amb Antònia 
Molins Fatjó. A Pere Mir li devem 
la construcció de la casa pairal de 
can Guineu, que encara es con-
serva. Va exercir d’alcalde només 
sis mesos, massa poc temps per 
tenir una perspectiva del seu man-
dat. En canvi, disposem d’un relat 
amb pèls i senyals de la seva ago-
nia i mort, escrit pel seu fill Jaume 
Mir Molins: “Avuy 31 de Janer de 
1853, a la una menos cuart, ha 
passat a millor vida lo Pare Pere 
Mir y Viladoms, fill de Pere Mir y 
Porta y Magdalena Viladoms y Jor-
ba. A mitx Octubre li sobrevingué 
mal a la cama que se li ba resoldra 
per los Reys del aquest mes de Ja-
ner, e immediatament lo dia 12 li 
sortí un bluvoneu o vespré en lo 
cap, compareixent igualment dos 
guants que portantli una docsena 
de sangoneras, tingué de anarsen 
al llit per lo gran desasosego que 
tenia, lo endemà tenia un coll ex-
tremament inflat que daba horror 
mirarlo, com que los metges que 
vinguerent a consulta notaren ser 
un carbuncle o postura maligna 
(àntrax terme facultatiu) se li ad-
ministrá lo Viàtic lo dia 19 vigília 
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de S. Sebastià, per lo molt perill 
que corria, tinguérem una ventu-
ra que nos causà alegria a tots, y 
no féu sinó allargarli més los dias 
de patir, pues havent sortit lo Vi-
àtic se li rebentà, com que con-
tàban tots tenirlo salvat però és 
el cas que los humors se li espar-
gírent per lo cos y cuant nos an-
donàrem tenia dañat la freixura, 
cor, pulmó y recayent últimament 
en lo cap. Morí a gran desconsol 
de tots, deixant una falta o vuit 
de may omplit. Déu lo tingui en 
la sua Sta. Glòria. Per lo molt que 
ha patit fas memòria de 200 san-
goneres que se li han posat en lo 
coll, ara manxiulas.” 

El darrer quadrimestre de 1838 
el poble va ser assetjat, es van 
produir tiroteigs i víctimes, es van 
segrestar veïns i es van pagar res-
cats, mentre l’alcalde demanava 
contínuament i inútilment refor-
ços. 

 

1839. Josep Santacana

El 2 de maig de 1839 va recuperar 
l’Alcaldia i hi va romandre fins a 
l’11 d’agost del mateix any. El lli-
bre d’actes del plenari es fa ressò 
dels sorteigs periòdics de les lleves 
dels soldats mitjançant un sistema 
que atorgava un número d’ordre 
a cada jove, el qual era determi-
nant a l’hora de concretar el seu 
destí a l’exèrcit. Un parell de nens 
de dotze anys extreien les boles 
numerades d’un bombo giratori. 

1839. Joan Ricart 

De 1833 a 1840 la vila es va veu-
re afectada per la Primera Guerra 
Carlina, o Guerra dels Set Anys. 
Una de les conseqüències més 
greus va ser la crisi agrícola a cau-
sa de les partides carlines que so-
vint saquejaven els conreus. Tan 
greu era la situació que els alcal-
des Josep Santacana i Joan Ricart 
van decidir anul·lar la celebració 
de les tradicionals Fires els anys 
1835, 1836, 1837, 1838 i 1839. 

El 1840, un cop superada la si-
tuació, es van recuperar les Fires, 
però es van traslladar als dies 14, 
15 i 16 de setembre. El 17 d’oc-
tubre de 1840 l’alcalde va enviar 
aquest missatge a la Junta Provin-
cial de Gobierno de la Provincia 
de Barcelona: “Sant Sadurní ha 
estat potser el primer poble del 
Penedès que tancà les portes als 
dèspotes, armant-se, fortificant-
se i artillant-se voluntàriament a 
les seves costes [...].”,L’any ante-
rior l’Ajuntament va haver de fer 
front a la reclamació del Govern 
de Sa Majestat de la meitat dels 
delmes corresponents a l’exercici 
de 1838 que havien estat ajor-
nats perquè una pedregada havia 
malmès la collita de gra i de vi de 
1837. 

1841. Josep Figueras Muner 

Segon mandat. Després de mesos 
de negociació, el 16 d’agost de 
1841 s’acordà autoritzar a Pere 
Mir Viladoms i Marià Garriga la 
construcció d’una claveguera per 
abocar les aigües residuals de la 
fassina de can Guineu. Es van 
concedir llicències d’armes a Jo-
sep Giró (1); Joan Roig, de Monis-
trol (2); Joan Riba (1); Esteve Ro-
meu (2); Joan Romeu (1); Jaume 
Raventós (2), i Sadurní Montserrat 
(2). 

1842. Josep Formosa

El mes de setembre de 1842 
l’Ajuntament va treure a con-
curs una plaça de mestre amb 
una dotació anual de 3.200 rals 
de billó pagats per mensualitats. 
Formosa va iniciar un expedient 
contra Pere Mir Viladoms, de can 
Guineu, perquè aquest havia obs-
truït el camí que circulava entre la 
muralla i uns terrenys de la seva 
propietat a l’indret del carrer de 
Sant Pere, de forma que no hi po-
guessin transitar els carruatges. 
La conversió d’aquest camí de 
ferradura en camí carreter havia 

estat permesa com a mesura de 
seguretat per Pere Mir mentre va 
durar la Primera Guerra Carlina 
per tal que els qui transitaven en 
direcció a Martorell o Vilafranca 
ho poguessin fer per l’exterior de 
la població. Per resoldre el con-
tenciós, hi va haver d’intervenir 
el “jefe político de la provincia de 
Barcelona”. 

1843. Josep Santacana

El seu quart mandat va abraçar 
del gener del 1843 al febrer de 
1844. Sabem que el distintiu de 
l’alcalde era una vara amb pom 
de plata, en el qual hi havia una 
creu gravada, i el dels regidors, 
una banda vermella amb un escut 
brodat al mig. 

El 16 de juliol de 1843 l’Ajun-
tament va fer un pagament de 
15.026 rals de billó als 199 efec-
tius del batalló de les Milícies 
Nacionals número 1, Partit de Vi-
lafranca, Companyia de Sant Sa-
durní, en concepte de 26 jornals 
de promig. Durant el seu mandat 
es va fundar l’Orquestra Escolans 
i es va nomenar mestre local An-
dreu Pujol, amb un sou de 360 
lliures catalanes i un habitatge. Es 
va ordenar una primera recollida 
d’armes als integrants de la Mi-
lícia Nacional amb el resultat se-
güent: 48 fusells i dues caixes de 
munició, 36 baionetes, 41 pisto-
les i 3 peces d’artilleria amb dues 
caixes de munició. 

1844. Antoni Escayola

Aquest alcalde era metge cirurgià 
i tenia 55 anys. Tenia un fill de 25 
anys que es deia Josep i que tam-
bé era metge. El 28 de febrer de 
1845 es va dissoldre i desarmar la 
Milícia Nacional de Sant Sadurní. 
L’inventari del seu material inclo-
ïa 115 pistoles, 115 fusells, 109 
baionetes i 115 baquetes. El dia 
de Nadal de 1845 el municipi de 
Monistrol d’Anoia es va integrar 
al de Sant Sadurní, com a con-
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seqüència de la Reial Ordre del 
24 de gener d’aquell mateix any 
que obligava tots els municipis de 
menys de 150 habitants a fusio-
nar-se amb un poble veí més po-
blat. Monistrol en tenia aleshores 
74. El darrer alcalde de Monistrol 
es deia Miquel Canals.

El pressupost municipal de 1846 
preveia uns ingressos ordinaris de 
5.440 rals de billó, uns d’extraor-
dinaris de 2.176 i unes despeses 
obligatòries de 9.358. La partida 
pel mestre local Andreu Pujol, de 
47 anys, era de 3.840 rals. 

1846. Miquel Ferrer

Alcalde des del 2 de febrer de 
1846. Les nenes i els nens de 
Monistrol en edat escolar van co-
mençar el curs a l’Escola Pública 
de Sant Sadurní. Es va proposar 
que abonessin a l’Ajuntament el 
cost corresponent, talment com 
si fossin forasters. Els majors con-
tribuents del municipi eren Pere 
Mir, de can Guineu (5.111 rals 
de billó); Jaume Raventós, de 
can Codorniu (2.398); Esteve Ro-
meu, de can Romeu dels Borrulls 
(1.285); Miquel Ferrer (1.175); 
Josep Formosa (1.028); Pere Rovi-
ra Carbó (853); Sadurní Montser-
rat (752); Sadurní Catasús (730); 
Josep Santacana (584); Pere Car-
bó (508); Andreu Llopart (506); 
Josep Mas de la Riera ( 476); Sa-
durní Corbins (436); Pere Esteve 
Casanovas (429); Narcís Viader 
(274); Antoni Escayola (255), i 
Joan Ferrer (244). Els equivalents 
de Monistrol eren Pau Raventós 
(488); Joan Roig (480), i Antoni 
Cols (464). El pressupost munici-
pal d’aquest any comptava amb 
uns ingressos de 7.117 rals de 
billó, unes despeses de 17.607 i 
, per tant, un dèficit de 10.490 
a càrrec de l’Estat. Durant aquest 
any Agustí Oliver Font va exercir 

uns mesos d’alcalde accidental. 
SIGNATURA DEL FONS DE L’AUTOR.

1848. Pere Rovira Carbó

El pressupost municipal de 1848 
preveia uns ingressos de 7.493 
rals de billó, unes despeses de 
22.900 i un dèficit de 15.407. 
El 21 de maig de 1849 va caure 
una pedregada que va destruir la 
quarta part de la collita de gra i 
de vi. Tenia de regidors Joan Ro-
sell Carbó, Francesc Tubella, Josep 
Capellades i Sadurní Montserrat. 
SIGNATURA DEL FONS DE L’AUTOR.

1850. Antoni Mestres Mir

Aquest alcalde va sol·licitar bene-
ficis fiscals per als pagesos perju-
dicats l’any anterior a causa de la 
pedregada que ja s’ha comentat. 
Els seus regidors eren Pere Marja-
neda, Francesc Montserrat, Jau-
me Ramogosa i Pere Rovira.

En aquesta aquarel·la de mitjan 
segle XIX destaca la senzilla forti-
ficació de la vila. En primer terme, 
la timba sobre la riera de Laver-
nó i la masia del Mas de la Riera, 
construïda el 1716; l’església i el 
campanar a la dreta, l’antiga torre 
del rellotge a la plaça de la Vila, 
i la silueta de les muntanyes de 
Montserrat a l’horitzó. La imatge 
s’hauria captat des de la Torre de 
la Pubilla. DIBUIX REALITZAT PER JAU-

ME MIR MOLINS, DEL FONS DE L’AUTOR.

1852. Miquel Vivé Mas

Era un comerciant oriünd de Ca-
brera d’Anoia. El primer any del 
seu mandat es va produir l’intent 
d’assalt de 50 homes encapçalats 
pel Cadiraire, que pretenien en-
derrocar el portal del capdavall de 
la Vila i la pedra de la Constitu-
ció. Durant el seu mandat Miquel 
Martorell va exercir de sereno, 
amb un sou de 120 rals de billó 
més les almoines dels veïns. FOTO 

DEL PORTAL DEL CAP D’AVALL DE LA 

VILA, DEL FONS DE L’AUTOR.

 

1854. Narcís Viader Seguí

Es tracta de l’apotecari que va 
iniciar a Sant Sadurní la nissaga 
de cal Viader. Narcís Viader Seguí 
havia nascut a Girona el 1801. 
Quan va obtenir el títol acadèmic, 
es traslladà a Sant Sadurní, on va 
adquirir la farmàcia Millet. La seva 
curta etapa d’alcalde (només vuit 
mesos) va transcórrer sense cap 
esdeveniment digne de ressenyar. 
Es va casar amb J. Janer Masca-
ró i el matrrimoni va tenir quatre 
fills, un dels quals, Antoni Viader 
Janer, va accedir a l’Alcaldia el se-
tembre de 1873. Sembla que era 
maçó. FOTO CEDIDA PER NARCÍS VIA-

DER GUIXÀ.
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1854. Salvador Sendra

Cinc anys després de l’acaba-
ment de la Segona Guerra Carlina 
(1846-1849) o Guerra dels Ma-
tiners, es va viure un rebrot carlí 
que va provocar alguns incidents 
a la vila i rodalies. El 1854 es 
constituí la Milícia Nacional, amb 
batallons formats per veïns civils 
armats. Pau Font Nogués encap-
çalava la de Sant Sadurní, la qual 
estava integrada per uns 400 in-
dividus.

L’any següent, aquesta tropa mi-
liciana va participar en la captura 
d’un escamot de carlins format 
per 24 rebels, capitanejats per Tò-
fol de Vallirana, a la població de 
Masquefa. Va ser precisament en 
aquest mateix terme municipal on 
els carlins van afusellar dos veïns 
de Sant Sadurní anomenats Xur-
riu i Oliva, als quals van intercep-
tar quan es disposaven a lliurar 
un missatge a les tropes reials. El 
desembre de 1854 es va tornar 
a col·locar a la plaça de l’Ajunta-
ment la làpida de la Constitució 
que s’havia retirat. 

Una iniciativa important del man-
dat de Salvador Sendra va ser la 
captació d’aigües subterrànies 
per al proveïment del municipi, 
donada la sequera de l’estiu de 
1855. Jaume Mir i Molins, de can 
Guineu, va explicar en una llibreta 
personal titulada Totum revolu-
tum. Libro de notas y observaci-
ones importantes, una reunió que 
es va celebrar a la Casa de la Vila, 
a la qual ell va assistir, per a inten-
tar resoldre el problema.

La transcripcó literal (respectant 
l’ortografia original) diu així : “Dia 
2 de Setembra del any 1855. Avuy 
Diumenge he sigut cridat a la casa 
de la Vila [...]. Igualment ha sigut 
cridat Anton Mestres de la Plaça. 
Lo motiu ha sigut per dirnos que 
vista la gran sequetat del terreno 
aquest any que tot los pous del 
Pobla,no hi ha aygua estan secs 
tots y trovantse també lo Pou 
dels Albets enfrente casa Notó 

també sec, que habian determi-
nat ubrir un pou més ansá del 
Torrent de la Canaleta (y al altra 
part, prop també del dels Albets) 
sota lo Cap de Vila primer camp 
meu a la part de cens de la Vila 
[...]. Com aquest tros ahont vo-
lent edificar lo pou nos pertenei-
xia antes de edificar lo meu Pare 
la pared, pero desde allavors ha 
quedat abandonat, yo per ma 
part los he dit que si algun dret 
hi tenia los hu condonaba con tal 
que no me perjudiquesint en res 
lo camp y la pared, y que hi edi-
fiquesint un Pou baix lo nom del 
Comú per satisfer les necessitats 
del Pobla, quedant lo Comú pro-
pietari y lo mateix ha dit Anton 
Mestre que no hi trovaba incon-
venien [...].” 

 

1856. Antoni Puigmartí Font, 
de cal Ferrer Nou 

Fill de l’alcalde Valentí Puigmar-
tí Rosell. Es va casar amb Teresa 
Mas i va tenir set fills. Entre 1855 
i 1856, l’alcalde Antoni Puigmartí 
(1805-1872), d’acord amb la Real 
Cédula de 3 d’abril de 1787, inicià 
l’expedient d’expropiació forçosa 
d’uns terrenys de Josep Raventós, 
de can Codorniu, per tal de tras-
lladar-hi les restes dels sadurni-
nencs enterrats al cementiri situat 
al costat del temple parroquial. 
El 1857 s’iniciaren les obres del 
nou cementiri a càrrec del con-
tractista Antoni Planas i el 1859 
es va estrenar. El preu de licita-
ció de les obres va ser de 15.758 

rals de billó. El primer difunt que 
s’hi va enterrar va ser l’esposa 
d’Ignasi Casanellas, de cognom 
Roca, germana de Francesc i Jero-
ni Roca. El 1868 hi van traslladar 
les restes de Pere Mir i Viladoms, 
de can Guineu. Antoni Puigmartí 
va cessar el 12 de març de 1857. 
A la fotografia adjunta, de finals 
del segle XIX, veiem el castell de 
Subirats i, al fons a la dreta, el ce-
mentiri municipal de Sant Sadur-
ní pintat de color blanc. FOTO DEL 

FONS DE L’AUTOR.

1857. Jaume Mir Molins, de 
can Guineu

Jaume Mir Molins (1826-1874) 
va ser l’hereu de can Guineu i era 
fill de Pere Mir Viladoms (1793-
1853) i Antònia Molins Fatjó 
(1794-1871). Es va casar amb 
Anna Cristina Capella Sabadell, 
i el matrimoni va tenir set fills: 
Marc, Antoni, Pere, Jaume, Magí, 
Elisenda i Antònia. A la mort del 
seu pare, quan ell tenia 26 anys, 
es féu càrrec de la hisenda i del 
patrimoni familiar. 

Probablement va ser la defensa 
i millora d’aquest patrimoni la 
raó que el va portar a l’Alcaldia 
el 1857, i va anar per feina sen-
se contemplacions. Podria ser 
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que s’hagués passat més temps 
al despatx del notari escripturant 
vendes de solars per edificar que 
assegut a l’Alcaldia intentant re-
soldre els problemes de la vila. 
Per posar només un exemple, di-
rem que, mentre va ser alcalde, 
i també els anys immediatament 
posteriors, es van construir en 
terrenys seus del carrer Nou (l’ac-
tual carrer de Montserrat) 36 im-
mobles, i s’hi establiren censos a 
perpetuïtat. Abans, entre 1855 i 
1856, havia fet una operació simi-
lar al carrer de Josep Rovira. 

Una altra actuació es va concretar 
a la peça de terra lo Cap de Vila, 
també propietat de can Guineu, 
on s’hi va obrir el carrer de Sant 
Isidre i s’hi van instal·lar quatre fa-
mílies. En aquest mateix indret, es 
va continuar el carrer de Provença 
pel darrere de les cases del Raval 
i s’hi van establir censos perpetus 
de tretze veïns.

Per arrodonir la seva gestió al cap-
davant de l’Ajuntament va cedir 
gratuïtament un terreny de 5.625 
pams quadrats per fer-hi la plaça 
Nova, revalorant de pas els solars 
confrontants de la seva propie-
tat, la qual cosa demostra que ser 
intel·ligent no ha de ser incompa-
tible amb ser generós. Deien els 
seus contemporanis, irònicament, 
que Jaume Mir “havia regalat una 
gla per fer cagar un roure”. 

Va ser alcalde menys de dos 
anys, però renoi com se’n va sa-
ber aprofitar! Fins a les acaballes 
del segle XX, molts dels descen-
dents d’aquelles famílies que es 
van establir a mitjan segle XIX en 
terrenys de can Guineu encara 
pagaven els corresponents censos 
anuals. DIBUIX DE JAUME MIR MOLINS, 
REALITZAT PER ELL MATEIX, DEL FONS DE 
L’AUTOR.

1859. Antoni Mestres Mir

Durant el seu mandat va procurar 
seguir l’estela de Jaume Mir, però 
es va quedar a meitat de camí, ja 
que només disposava de 22 hec-

tàrees al terme de Sant Sadurní, 
enfront les 182 de can Guineu.

El 14 d’abril de 1859, el fuster sa-
durninenc Joan Poch Palet acon-
seguí una cèdula de privilegi de 
la reina Isabel II d’Espanya, una 
mena de patent, per una màqui-
na que ell havia inventat, “con-
sistente en exprimir el zumo de 
la uva separando la misma del 
escobajo”. La màquina inventa-
da per Joan Poch s’exposà aquest 
any de 1859 a l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre, a Barcelo-
na. L’alcalde Antonio Mestres Mir 
(1808-1879) certificà el 21 de 
setembre de 1859 que “practica-
das que han sido varias pruebas, 
todas, indistintamente han me-
recido la general aprobación de 
los circunstantes allí presentes del 
modo más satisfactorio para el in-
ventor”.

El 7 de març de 1860 l’alcalde va 
presidir un seguici laic pels carrers 
de la vila, amb una orquestra i un 
cor de joves i nens demanant al-
moines per socórrer els ferits de 
la Guerra d’Àfrica. La tornada de 
la cançoneta deia així: “ Pels nos-
tres germans d’Àfrica, caritat per 
amor de Déu”.

Panoràmica dels Quatre Cantons (conflu-
ència del carrers Montserrat, Raval i Ca-
vallers) a mitjan segle XIX, des d’un indret 
indeterminat del Raval. DIBUIX DE JAU-
ME MIR MOLINS, DEL FONS DE L’AUTOR.

1861. Miquel Vivé Mas 

Tercer mandat de Miquel Vivé. El 
1867 va formar part de la Junta 
Administrativa de l’escola de les 
Germanes Terciàries del Carme, 
que es va veure obligada a dema-
nar una subvenció de 220 escuts 
a l’Ajuntament pel manteniment 

del centre. Ell i un fill seu, Joan 
Vivé Morera, sastre de professió, 
van ser dos dels cent signants sa-
durninencs de l’anomenat Mani-
fest d’Irlanda de caràcter catala-
nista. 

1863. Josep Madurell Vinyals

Feia quatre anys que aquest advo-
cat residia a Sant Sadurní quan va 
ser proclamat alcalde. Havia nas-
cut el 1832 a Sant Martí de Pro-
vençals i es va casar amb la pubilla 
de la hisenda de Prunamala, Maria 
Rovira Fusté. 

La seva decidida intervenció va 
evitar que els treballadors que 
construïen la línia del ferrocarril 
provoquessin incidents o distur-
bis al municipi. Per aquesta raó li 
va ser concedit el 15 de gener de 
1864 el diploma i l’espasa de Ca-
ballero de la Real Orden America-
na de Isabel la Católica. El tinent 
general D. José Manso, comte de 
Llobregat, li va lliurar personal-
ment aquesta distinció. 

El 1864 va estrenar la casa del 
carrer Església on va viure fins la 
seva mort, el 1909. El 12 de març 
d’aquell mateix any va presidir la 
rebuda de les Germanes Terciàries 
del Carme que venien per instal·lar-
se a Sant Sadurní. En un informe 
policial sobre els esdeveniments 
revolucionaris de 1867 s’indica-
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va que Madurell era d’idees molt 
avançades, que excitava la rebel-
lió, i que era membre del comitè 
democràtic i conspirador. FOTO CE-

DIDA PER MARIA ROSA JUNKERT.

1867. Esteve Romeu Cardús, 
de can Romeu dels Borrulls 

Va néixer a la hisenda de can Ro-
meu dels Borrulls el 1811 i només 
va ser alcalde tres mesos, quan 
tenia 56 anys. D’entre les restes 
del saqueig de can Romeu dels 
Borrulls el juliol de 1936 per part 
del Comitè de Milícies Antifeixis-
tes i de l’ocupació de la casa pai-
ral per part de refugiats republi-
cans durant la Guerra Civil, algú 
va recollir el daguerreotip adjunt, 
emmarcat en un petit quadre de 
fusta amb ribet de llautó daurat 
(9’5 x 8 cm). 

Podria tractar-se d’Esteve Ro-
meu, ja que la tècnica emprada 
per a retratar-lo i el suport de la 
imatge corresponen a finals de 
la dècada dels quaranta i prin-
cipis dels cinquanta del segle 
XIX, quan el protagonista sem-
bla com si tingués uns trenta 
o quaranta anys. O era ell o es 
tractava d’algun familiar o per-
sonalitat de l’època. El seu be-
savi Francesc Romeu havia estat 
alcalde en tres ocasions i el seu 
nét, Josep Romeu Bolet, també 

ho va ser el 1928. DAGUERREOTIP 
DEL FONS DE L’AUTOR. 

1867. Josep Giné Pallejà

Alcalde imposat el 26 de març pel 
governador civil de Barcelona. El 
mateix governador el destituí 25 
d’agost del mateix any a causa de 
la revolta local dels dies 17 i 19 
d’aquell mateix mes. Trenta-tres 
veïns de la vila es va unir a la parti-
da carlina d’Escoda, van confiscar 
armes, van recaptar diners i van ta-
llar la línia del telègraf. Tots menys 
un es van acollir a l’indult reial. 

1867. Miquel Poch Palet

Tercer alcalde en el mateix any im-
posat també pel governador civil. 
Va ocupar el càrrec un any i un 
mes. Entre els seus regidors hi ha-
via Josep Raventós Fatjó, de can 
Codorniu; Joan Casanovas Prats, 
de cal Milà de la Plaça Nova, i Es-
teve Romeu, de can Romeu dels 
Borrulls. Miquel Poch es va casar 
amb la pubilla de la hisenda de 
can Catassús, Maria Anna Catas-
sús Bou. Un germà seu, Josep, 
fuster de professió, havia patentat 
el 1858 una trinxadora de raïm.

Li va tocar viure com a alcalde 
un any de greu crisi econòmica 
al municipi: la sequera havia pro-
vocat la pèrdua de gairebé tota 
la collita de blat. De res va servir 
que ell i el rector de la parròquia 
organitzessin conjuntament una 
romeria al Sant Crist de Piera per 
demanar-li que plogués. Anys 
després, el seu nét Pere Poch Car-
bó també seria alcalde de la Vila. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA 
PELS SEUS DESCENDENTS.

1868. Joan Nepomucè Folch 
Capella

La revolució de setembre de 
1868, coneguda com La Glorio-
sa, que va forçar a la reina Isabel 
II a marxar cap a l’exili, va desen-
cadenar el canvi a l’Ajuntament. 
Des del 2 d’octubre de 1868 Joan 
Nipomucè Folch va presidir la 
Junta Provisional Governativa. El 
dia 20 del mateix mes es va cons-
tituir l’Ajuntament presidit també 
per Folch. La retirada de la sub-
venció a l’escola de les Germa-
nes Carmelites indicaria la laïcitat 
consistorial.

Joan Nepomunè Folch Capella 
(1819-1873), nascut a Barcelona, 
havia obtingut el doctorat en la 
Facultat de Farmàcia de la Univer-
sitat d’aquesta ciutat i també va 
exercir de catedràtic a la facultat 
homònima de Granada. També va 
ser regidor de Barcelona. Es va ca-
sar en terceres núpcies amb una 
sadurninenca, Rosa Esteve Raven-
tós, molt més jove que ell, i va 
residir esporàdicament al poble. 
Podria tractar-se d’un maçó d’una 
certa rellevància a l’època. FOTO 

DEL FONS DE L’AUTOR.
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1869. Josep Madurell Vinyals

El febrer de 1869 Madurell va 
restablir la subvenció municipal a 
l’escola de les Germanes Carme-
lites. Sota la seva presidència, el 
consistori va jurar la nova Cons-
titució Espanyola aprovada per 
les Corts el 6 de juny. Aquest se-
gon mandat de Madurell va du-
rar només 10 mesos. Sembla que 
ell també era maçó, a l’igual que 
dos alcaldes de l’època que s’ha-
vien instal·lat al poble procedents 
d’altres municipis, Narcís Viader 
Seguí i l’esmentat Joan Nipomucé 
Folch, tots tres llicenciats univer-
sitaris. Després n’hi hauria més, 
d’alcaldes maçons, com Anto-
ni Viader Janer, Joan Casanovas 
Prats i Modest Casanovas Romeu, 
entre d’altres. Això no pot ser ca-
sual. SIGNATURA DE JOSEP MADURELL, 

DEL FONS DE L’AUTOR.

1869. Pere Carbó Font

El governador civil va nomenar al-
calde Pere Carbó Font el 21 d’oc-
tubre de 1869 i aquest va guanyar 
després les eleccions municipals 
celebrades a principis de 1870 i de 
1872. En alguna ocasió va exercir 
de confident del governador que 
l’havia nomenat. El 13 de setem-
bre de 1871 el rei Amadeu I de 
Savoia (1845-1890) es va aturar 

en algunes estacions del Penedès 
durant un viatge en ferrocarril, on 
l’esperaven les autoritats locals, i 
es va interessar pels productes i 
per les indústries autòctons. Feia 
deu mesos que havia estat pro-
clamat per les Corts. El 1872 és 
l’any en que Manuel Raventós 
Domènech, de can Codorniu, va 
embotellar les seves primeres tres 
mil ampolles de xampany. Aquell 
mateix any una gran pedregada 
va destruir bona part de la collita 
de raïm. 

L’alcalde sadurninenc va rebre 
Amadeu I a l’estació de forma 
protocolària, però sense massa 
entusiasme. Tot el contrari del 
que el mateix alcalde va prota-
gonitzar setze mesos després, el 
febrer de 1873, quan va procla-
mar la Primera República entre 
visques, cercaviles i repic de cam-
panes . Va canviar el nom de la 
plaça de l’Ajuntament per plaça 
de la República Democràtica Fe-
deral. FOTO DE L’ESTACIÓ LOCAL DEL 

FERROCARRIL, DEL FONS DE L’AUTOR.

 

1873. Simó Mestres Mir

Era el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament presidit per Pere 
Carbó, i quan aquest va ser nome-
nat alferes de la Junta de Defensa 
Local, va assumir l’alcaldia el 12 
de març de 1873. Simó Mestres 
Mir (1820-1883), fundador de la 
xocolateria de cal Simón estava 

casat amb Rosa Torres Montser-
rat. Posteriorment es va tornar a 
casar amb Maria Domènech Car-
reras i d’aquest segon matrimoni 
va néixer, el 1861, Lluís Mestres 
Domènech, el qual va construir 
una casa modernista al Raval de 
Sant Sadurní, obra de Santiago 
Güell, a l’actual número 25 del 
carrer. Durant el seu mandat en el 
camí ral de Monistrol d’Anoia es 
va assassinar Emili Alguer, regent 
de la parròquia de Sant Jaume Se-
soliveres, el rector de Torrelavit i 
dos vicaris de Piera. FOTO CEDIDA 

PER XAVIER COLL ROSELL.

1873. Antoni Viader Janer

Alcalde de setembre de 1873 a 
març de 1874. Fill de Narcís Viader 
Seguí i pare, a la vegada, de Narcís 
Viader Escayola, tots farmacèutics 
i alcaldes. Ambdós van ocupar l’Al-
caldia només durant uns mesos. 
Durant el seu primer mandat, An-
toni Viader Janer (1836-1910), va 
exercir d’alcalde set mesos (de se-
tembre de 1873 a març de 1874), 
període corresponent a la Primera 
República Espanyola i al setge de 
Sant Sadurní per part de les tropes 
carlines. Per aquest motiu va dimi-
tir del càrrec i es traslladà a viure a 
Barcelona. El mateix camí van fer 
les famílies de Manuel Raventós 
Domènech, de can Codorniu, i de 
Jaume Mir Molins, de can Guineu. 
Vint-i-dos anys després va ser al-
calde una altra vegada. 
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Amb motiu de la Tercera Guerra 
Carlina s’endegaren, a l’agost de 
1873, unes importants obres de 
fortificació que no pogueren evi-
tar que al març de 1874 els car-
lins s’apoderessin de la població. 
D’aquesta època destaca l’edi-
ficació de les torres fortificades 
de la font del Mingo –que s’ha 
restaurat fa uns anys a l’actual 
carrer de Jacint Verdaguer– i de 
la que estava situada al costat del 
camí a Sant Pere de Riudebitlles, 
a ponent de la Vila, així com la 
construcció de merlets a la teu-
lada del campanar de l’església, 
ara desapareguts, on s’instal·là 
un canó. FOTO CEDIDA PER NARCÍS 

VIADER GUIXÀ.

1874. Francesc Domènech Mir 

Alcalde només durant nou me-
sos, nomenat pel governador ci-
vil després de la dissolució de la 
Primera República. L’octubre de 
1874 els carlins comandats per 
Tristany es va passejar pels carrers 
de la vila amb sis batallons, els 
corresponents músics i 50 cavalls. 
Es va produir un incident també 
amb els carlins capitanejats per 
Mariano de la Coloma, els quals 
van sorprendre alguns pagesos 
quan anaven a la vinya i van exi-
gir bescanviar-los per 22 preso-
ners. Francesc Domènech era un 

comerciant que el juny de 1875 
també va ser segrestat per una 
partida carlina prop de l’estació 
del ferrocarril de Gelida. El van 
alliberar al cap d’uns dies i s’igno-
ra si es va pagar algun rescat. Va 
ser un dels sadurninencs que el 
1888, aprofitant la visita de la rei-
na regent a Barcelona amb motiu 
de l’Exposició Universal, va signar 
l’anomenat Manifest a la Reina 
Regent, en el qual es demanava 
l’autonomia política per Catalu-
nya. Ja fa exactament 126 anys. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

1874. Agustí Oliver Rovira

El seu pare ja havia estat alcalde 
del poble. Aquest propietari local 
i sastre va ser designat pel capi-
tà general el novembre de 1874, 
però només va exercir tres mesos i 
mig. Entre el 17 i el 19 d’agost de 
1867, quan tenia 25 anys, va for-
mar part de la partida de veïns sa-
durninencs que van protagonitzar 
una sublevació favorable als car-
lins. A principis de novembre de 
1874 l’Ajuntament va demanar 
a la Diputació de Barcelona que 
li facilités un enginyer de ponts 
i camins per redactar el projecte 
d’una carretera que permetés ac-
cedir a la gran via estatal (l’actual 
N-340) de Barcelona a Tarrago-
na per l’Ordal, sense necessitat 
de desplaçar-se fins a Vilafran-
ca. L’obra es va enllestir el 1883 
i actualment se l’identifica com a 

BP-2427. El 1875 va ser president 
del Casino Sadurninenc. FOTO DEL 

FONS DE L’AUTOR. 

1875. Josep Madurell Vinyals

Primer alcalde de la Restauració 
borbònica i tercer mandat de Ma-
durell. El reconeixement del Con-
sistori a Alfons XII es va concretar 
en un repartiment de menjar per 
als pobres, focs artificials i un se-
guici musical pels carrers. El dar-
rer trimestre de 1876 es va esta-
blir a la vila el Tercer Tercio de la 
Guardia Civil, Cuarta Companyia, 
Puesto de S. Saturnino de Noya. 
El comandament va recaure en el 
caporal Manuel Suárez, el qual te-
nia a les seves ordres els guàrdies 
Jaume Aymerich i Josep Mayans. 

S’inicià una etapa en la qual als al-
caldes no els nomenava ja per de-
cret el governador civil o el capità 
general de torn, sinó que sorgien 
d’unes eleccions democràtiques. 
Aquesta pràctica es va veure in-
terrompuda el 9 de setembre de 
1909, el 2 d’octubre de 1923, el 
10 d’octubre de 1934, en l’etapa 
convulsa de la la Guerra Civil, i 
des del 25 de gener de 1939  du-
rant els 40 anys de la dictadura 
franquista.

El 6 de setembre de 1875 es 
va proposar recuperar les dates 
dels dies 6,7,8 i 9 de setembre 
per a la celebració de les Fires. 
Els dies 11, 12 i 13 de març de 
1876 se celebrà festa grossa en 
acció de gràcies pel final de la 
Guerra Civil amb tedèums i ofici 
de difunts a l’església, focs arti-
ficials i música als carrers i do-
massos als balcons. 
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1877. Joan Grau Brugueres

Va ser escollit a les primeres elec-
cions municipals de la Restaura-
ció, per sufragi censatari. Feia tres 
anys que el governador civil l’ha-
via nomenat regidor de l’Ajunta-
ment i en feia dos que havia estat 
segrestat pels carlins a les rodalies 
de Gelida. Va instal·lar diverses 
fonts en alguns indrets de la vila, 
amb aigua procedent de la Mina 
de la Salut. 

Durant el seu mandat es va tra-
mitar la constitució de la Societat 
Casino de la Fraternitat (l’actual 
Ateneu Agrícola Noia), que te-
nia els seus locals socials al Raval, 
número 33 i al carrer Montserrat, 
número 1. Es tractava d’un lloc de 
lleure, de fraternitat i de relacions 
socials, d’inspiració maçònica, en 
el qual la lectura i el teatre tenien 
un paper molt rellevant. El 1886 
va canviar la seva denominació i 
va passar a dir-se Casino Alianza 
de la Fraternidad. El 1894 Joan 
Grau, la seva esposa i els seus dos 
fills es van traslladar a viure al bar-
ri de Gràcia de Barcelona. DIBUIX 
DE JOAN ANTON MASCARÓ FU-
ENTES, DEL FONS DE L’AUTOR.

1879. Joan Casanovas Prats, 
de cal Milà 

S’havia instal·lat a Sant Sadurní, 
procedent de la casa pairal de cal 
Milà de la Roca a Lavern (Subi-
rats), en un immoble de nova 
construcció a la plaça Nova. Es 
va empadronar a la vila el 1871. 
El 15 de febrer de 1880 es va ce-
lebrar a la vila una conferència 
sobre l’amenaça de la fil·loxera a 
càrrec de Jose Presta, director de 
la Granja Experimental de Barce-
lona, de la Diputació Provincial. 
El primer dels assistents va ser 
l’alcalde Joan Casanovas i entre 
el públic hi havia Antoni Viader 
Janer (alcalde el 1873), Marc Mir 
Capella (alcalde el 1881) i Antoni 
Escayola Font (alcalde el 1885). 
D’un total de 66 assistents entre 
propietaris i parcers, 21 no sabien 
ni llegir ni escriure. El 1881 va di-
mitir, al·legant el trasllat de la seva 
residència habitual a Barcelona. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

 

1881. Marc Mir Capella, de can 
Guineu

El seu nom i la seva epopeia s’en-
senyen a les escoles locals i for-
men part de l’imaginari popular 
sadurninenc. Marc Mir Capella 
(1851-1903), un altre dels Set Sa-
vis de Grècia, era l’hereu de can 
Guineu, fill de l’alcalde Jaume Mir 
Molins i d’Anna Cristina Capella 
Sabadell. Des del 1879 era regi-
dor de l’Ajuntament i va accedir a 
l’Alcaldia amb caràcter provisional 
arran la dimissió de Joan Casano-
vas Prats. Durant els dos anys que 
va ostentar el càrrec va impulsar 
el projecte de construcció de les 
escoles municipals en un solar de 
la seva propietat, a la plaça Nova. 
També va donar una empenta al 
projecte de construcció de la nova 
Casa de la Vila, en el mateix so-
lar que l’existent des del 1673. La 
construcció del nou escorxador 
municipal també es va projectar 
en un solar propietat de Marc Mir. 
Cap d’aquestes tres iniciatives es 
va enllestir i inaugurar durant el 
seu mandat. Tot i haver-hi col-
locat la primera pedra el 25 d’abril 
de 1882, tampoc va estrenar una 
de les obres públiques locals més 
importants de la segona meitat 
del segle XIX: la construcció, per 
part de la Diputació de Barcelona, 
del pont sobre la riera de Laver-
nó i la carretera de l’Ordal a Sant 
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Quintí de Mediona que transita 
per sobre aquest viaducte. 

Va ser diputat provincial, com 
ho serien al segle XX els alcal-
des Claudi Casanovas Santacana 
i Joan Amat Solé. Marc Mir va 
ser el darrer alcalde de la nissaga 
dels Mir de can Guineu, la més 
nombrosa de totes: Llorenç Mir 
(1775), Pere Mir Porta (1803), Sa-
durní Mir Porta (1820), Pere Mir 
Viladoms (1838), Jaume Mir Mo-
lins (1857) i el mateix Marc Mir. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

 

1883. Pere Rovira Cañameres 
de la Foradada

Pere Rovira Cañameres (1851-
1908), un dels anomenats dels 
Set Savis de Grècia, vivia a la pla-
ça Nova i era propietari de la fin-
ca de la Foradada. El 15 de juny 
de 1883, el servei telegràfic, que 
havia arribat a la vila amb el ferro-
carril (1864) i que permetia al go-
vernador civil comunicar-se amb 
els ajuntaments de la línia fèrria, 
es va posar a l’abast del públic, 
de forma que les veïnes i els ve-
ïns de Sant Sadurní poguessin 
també comunicar-se amb la res-
ta del país i l’estranger. El 28 de 

novembre de 1883 es va procedir 
a la inauguració del pont sobre la 
riera de Lavernó i del tram cor-
responent de la carretera de Sant 
Boi de Llobregat a la Llacuna per 
l’Ordal. Després de la inauguració 
del ferrocarril, el 1865, aquesta va 
ser l’obra pública més important 
del segle XIX a la vila. Pelegrí To-
relló, en la seva obra Monografia 
històrica-pintoresca de la Vila de 
Sant Sadurní d’Anoya, li atribu-
eix la reforma i dinamització de 
les festes del Rengle i els Barris. 
L’obertura del pont de l’estació, 
com se’l coneix popularment, 
va desencadenar la construcció 
de cases i magatzems a banda i 
banda del carrer de la Diputació. 
Va posar en marxa les obres de la 
nova Casa de la Vila. A l’octubre 
de 1884, onze anys després d’ha-
ver marxat de Sant Sadurní com 
a conseqüència de la proclamació 
de la Primera República, les Ger-
manes Carmelites van tornar a la 
vila. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR. 

1885. Antoni Escayola Font

Aquest metge local tenia 41 anys 
quan va accedir a l’alcaldia per 
primera vegada. Anteriorment, 
entre 1875 i 1879, havia estat jut-
ge municipal. Va ser president del 
Centre Català, del Círcol del Noya 
i de l’Elèctrica del Noya (la compa-
nyia que va electrificar el municipi 
a partir del 1900). També va diri-
gir la revista local La Comarca del 

Noya i era també un dels Set Savis 
de Grècia. L’escriptor local Jaume 
Raventós i Domènech, a la seva 
obra Memòries d’un cabaler, ens 
va llegar una descripció molt en-
tranyable d’aquest metge i alcal-
de sadurninenc “Muntat en el seu 
cavall el senyor metge jo no diré 
que sigui una silueta heroica com 
la de Sant Jordi o la de Napoleó, o 
la d’Atila o la del Caupolican arau-
cà. Té les cames curtes que poc li 
serveixen si les hagués de clavar 
al ventre de l’animal [...]. El met-
ge del meu poble, el senyor An-
tonet Sayol [pseudònim d’Antoni 
Escayola] és tot un senyor. No li 
mireu la indumentària, que ell no 
s’hi ha parat pas mai: la trobaríeu 
poc elegant, de colors begudes 
pel sol i per l’aire; més jo no he dit 
pas que fos un elegant, sinó que 
és tot un senyor. Amb el caminar 
se li veu ben bé que l’avi ja porta-
va sabates [es refereix a l’alcalde 
del 1844, Antoni Escayola], i el 
seu cap alt indica no solament la 
seva baixa estatura corporal que 
l’obliga a estirar-se, sinó també el 
costum que té de conservar en-
tre els seus convilatans un aire de 
superioritat, que per altra banda 
ningú li regateja.” 

Del 21 al 27 d’agost de 1885 es 
va produir una epidèmia de cò-
lera que va provocar tres morts. 
Aquell mateix any el sadurninenc 
Pere Massana Casanellas va ser 
l’exportador més important de vi 
blanc amb destinació a la Cham-
pagne (França). DIBUIX DE JOAN AN-

TON MASCARÓ FUENTES, DEL FONS DE 

L’AUTOR.
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1887. Pau Raventós Vallès, de 
cal Pau Francesc

Va exercir d’alcalde a partir de l’1 
de juliol de 1887, després de dos 
anys de regidor. Quan encara no 
havia tingut temps de situar-se al 
capdavant de l’alcaldia de Sant 
Sadurní, va haver d’afrontar l’ar-
ribada de la plaga de la fil·loxera 
(octubre de 1887). Aquest propi-
etari de cal Pau Francesc, mem-
bre de Partit Liberal, tot i residir a 
Sant Sadurní, tenia la seva hisen-
da agrícola a Lavern (Subirats), a 
l’igual que el seu segon al consis-
tori sadurninenc, Modest Casano-
vas Romeu, de cal Milà de la Roca. 

El 1887 l’Ajuntament va donar 
suport a la petició dels socis del 
Círcol del Noya que van demanar 
a la Diputació de Barcelona la cre-
ació d’una Granja Escola a Sant 
Sadurní per estudiar la millor ma-
nera de combatre la fil·loxera. A 
l’Exposició Universal de Barcelona 
de 1888, dos elaboradors locals, 
Codorniu i el Marquès de Monis-
trol, van obtenir una medalla d’or 
pel seus productes. Aquest ma-
teix any la reina regent va convi-
dar l’alcalde a una recepció que 
va oferir el 26 de maig a Barce-
lona “con las insignias y traje que 
usa en los actos oficiales”. El 1899 
tornaria a ser alcalde. FOTO DEL 

FONS DE L’AUTOR.

1890. Modest Casanovas 
Romeu, de cal Milà

Subiratenc de la hisenda de cal 
Milà de la Roca, prop de Lavern. 
Modest Casanovas Romeu (1859-
1926) era fill de l’alcalde Joan Ca-
sanovas Prats i pare del president 
del Parlament de Catalunya de la 
Generalitat republicana, Joan Ca-
sanovas Maristany. Tots tres eren 
maçons. El juny de 1892, a les 
seves finques de Lavern (Subirats) 
i el Pla del Penedès, li van tallar 
i destruir entre 800 i 1.000 ceps 
qui sap per quin motiu. A l’hivern 
de 1890 es va originar un brot de 
l’epidèmia anomenada dengue, 
que assolí el seu moment més àl-
gid el 6 de gener de 1891 amb 
214 afectats. La xifra va anar ca-
ient en picat al llarg d’aquest mes 
fins a arribar a 7 el 26 de gener, i 
la xifra de morts es va situar en set 
veïnes i veïns. Modest Casanovas 
va tornar a ser alcalde el 1910.
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR. 

1891. Antoni Escayola Font

Va tornar a l’Alcaldia quatre anys 
després del seu primer mandat. 
És un dels anomenats Set Savis de 
Grècia, i d’aquests, un dels quatre 
que van ser alcaldes del municipi 
el darrer quart del segle XIX (Marc 
Mir, Pere Rovira i Modest Casano-
vas). Va intentar, sense èxit, que el 
lloguer de la caserna de la Guàr-
dia Civil no l’hagués de pagar el 
municipi amb càrrec al seu pres-
supost. Li van respondre que, si 
no assumien aquella despesa, ja 
trobarien un altre poble que els 
acolliria. 
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1894. Joan Tarrida Bonet 

Va guanyar les eleccions munici-
pals i fou nomenat alcalde el ge-
ner de 1894. Va ser l’alcalde que 
més va bregar contra la plaga de 
la fil·loxera.

Alfons Romeu Sabater, a les se-
ves Memòries i divagacions d’un 
futbolista discret, publicades el 
1959, explica una anècdota il-
lustrativa de la personalitat de 
Tarrida: “El senyor Tarrida era 
un alcalde federal. Era un home 
molt tocat i posat que parlava 
escoltant-se. Una de les seves in-
novacions quan ocupà el càrrec 
municipal, fou de celebrar exà-
mens a les escoles al finalitzar el 
curs. Ell presidia el Tribunal. Un 
any, un infant que s’examinava 
escriví hora sense la lletra h. L’al-
calde corregí al nen, “Hora està 
malament”. El nen no es dona-
va per assebentat. No capia que 
una paraula, de tan poques lle-
tres i tan clara com hora, pogués 
ésser escrita defectuosament. El 
nen estava impacient i negui-
tós i el senyor alcalde, amb veu 
sentenciosa i emfàtica, el tragué 
de dubtes: “Hora se escribe con 
H porque es del verbo ¡horar!”. 
No s’acaba d’entendre ben bé si 
es tractava d’una broma, d’una 
boutade o què. Joan Tarrida Bo-
net (1845-1914) era veterinari i 
ferrador d’animals. 

A l’Exposició Universal d’Anvers 
(Bèlgica) de 1894, Codorniu ob-
tingué un diploma i una Meda-
lla d’Or i començà a exportar el 
seu xampany. DIBUIX DE JOAN AN-

TON MASCARÓ FUENTES, DEL FONS DE 

L’AUTOR.

1895. Antoni Viader Janer

Segon mandat d’Antoni Viader, 
que recuperà l’Alcaldia per als pro-
pietaris locals. Ell mateix era pro-
pietari de finques agrícoles amb 
una extensió total de vuit hectàre-
es i una àrea. Entre el seu primer 
mandat (1873) i el segon no es va 

desvincular dels afers municipals, i 
va ser interventor de l’Ajuntament, 
regidor i primer tinent d’alcalde. En 
aquesta segona ocasió la seva es-
tada al capdavant del municipi va 
durar exactament dos anys ( juliol 
1895-juliol 1897) .

Un dels projectes més reeixits del 
seu mandat va ser l’enderrocament 
de l’antic campanar de la plaça de 
l’Ajuntament i la construcció de la 
torre metàl·lica que corona la Casa 
de la Vila. FOTO CEDIDA PER NARCÍS 

VIADER GUIXÀ I DIBUIX DE JAUME GUIX, 

DEL FONS DE L’AUTOR.

 

1897. Miquel Mestres Torres 

Fill de l’alcalde Simó Mestres Mir. 
Miquel Mestres Torres (1845-
1914), al qual podríem batejar 
com l’efímer, perquè va exercir 
d’alcalde només una estona, ja 
que, durant el ple municipal de l’1 
de juliol de 1897 que el va escollir, 
es va trobar malament i va aban-
donar precipitadament la Casa de 
la Vila. Va dimitir i mai més no va 
tornar a trepitjar l’Ajuntament, i, 
per si un cas, va traslladar la seva 
residència a Subirats. Abans, en-
tre 1895 i 1897, havia exercit de 
regidor. Regentava una pastisseria 
al carrer Hospital. FOTO CEDIDA PER 

XAVIER COLL ROSELL.
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1897. Salvador Costa Martí 

Va arribar a Sant Sadurní a l’en-
torn de 1883 i tres anys després 
va ser un dels fundadors del Cen-
tre Català. El 1897 havia assistit 
a l’assemblea de la Unió Catala-
nista de Girona, en companyia 
de Joan Sala Tubella i Rafael Mir 
Deàs. Després de l’efímer període 
d’alcalde del seu predecessor, el 
regidor electe Salvador Costa va 
prendre possessió de l’Alcaldia el 
5 d’agost de 1897. El seu consis-
tori era un popurri d’oficis. Estava 
format per un carnisser, un ciste-

ller, un fuster, un ferrer, un paleta, 
dos comerciants, un propietari, 
un farmacèutic i ell, que era sa-
bater. Quan va plegar de l’Alcal-
dia, va fer de jutge de pau durant 
cinc anys. Al tombant de segle la 
població de Sant Sadurní era de 
2.671 habitants, exactament el 
doble que el 1800. 

L’abril de 1897 i el juny de 1898 
es van celebrar a la vila un con-
curs agrícola i un congrés agrícola 
respectivament, en l’organització 
dels quals l’Ajuntament va tenir un 
paper rellevant. El 1897 Codorniu 

i Marquès de Monistrol van obte-
nir diplomes i medalles a l’Expo-
sició Internacional de Brussel·les i 
l’any següent els vins del marquès 
van obtenir en Diploma Grand Prix 
d’Honneur a la de París. 

El 1899, Pau Raventós Vallès es 
va tornar a fer càrrec de l’Alcaldia 
i amb ell es va estrenar el segle 
XX. (Els comentaris sobre el segon 
mandat de Pau Raventós i els al-
tres alcaldes dels segles XX i XXI 
es poden llegir a la primera part 
d’aquest article publicat l’any pas-
sat en aquest mateix mitjà.)

L’alcalde Salvador Costa Martí, al fons de la imatge, amb els operaris i l’aprenent de la 
seva sabateria. IMATGES DEL FONS DE L’AUTOR.  




