
 1 

 



 2 

 

En iniciar-se la dècada dels trenta, Codorníu,S.A. era de lluny l’empresa més important del municipi, amb uns 150 

treballadors poc qualificats en nòmina dels quals 24 éren dones, amb jornades laborals de nou hores diàries i amb una 

producció creixent d’ampolles de xampany. La incorporació de la marca més barata Alfred Delapierre havia permès la 

penetració del producte entres les classes més populars i Codorníu gaudia del lideratge indiscutible en el sector. El seu 

propietari, Manuel Raventós Doménech (1866 – 1930), havia constituït el 1926 la societat anònima amb un capital de 

cinc milions de pessetes repartides en 10.000 accions, de les quals ell era el titular de 8.400 i els seus vuit fills1 de dues-

centes cadascun. Quan va morir el 30 de gener de 1930 no es va produïr per tant el relleu generacional en la figura de 

l’hereu, Manuel Raventós Fatjó (1907 – 1977), sinó que la seva esposa, Montserrat Fatjó Tintorer, va heretar les accions 

del seu marit i va assumir la presidència de la companyia, i els seus quatre fills barons van ocupar diferents càrrecs dins 

l’empresa en condicions d’igualtat. A Sant Sadurní però, aquests intringulis interns no es percebien i en aparença 

Manuel Raventós Fatjó era la figura clau dins l’empresa. El fet de ser l’únic que frequentava habitualment al poble2 i que 

als altres germans només sel’s veia ocasionalment, accentuava aquesta percepció.  

    La figura del seu pare Manuel Raventós Doménech va marcar un hite familiar en tots els àmbits. A totes les seves 

virtuts d’emprenedor, visionari, auster, analític, polifacètic  i tenaç afegia unes conviccions religioses molt profundes, 

difícils d’entendre en aquest primer quart del segle XXI. Totes les seves decisions les prenia filtrant-les a través del 

prisma ètic i religiós. Tres de les derivades d’aquestes conviccions éren el paternalisme, la justicia i la caritat. A la seva 

                                                             
1  Manuel, Magí, Lluís , Jesús, Montserrat, Dolors, Teresa i  Maria  
2  Residia a la torre modernista  de Puig i Cadafalch,  de la seva propietat exclusiva, situada  a l’interior del recinte de Codorníu.  
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obra Flors i violes es troben incomptables cites com aquesta: “ Convé que siguis generós, a més dels motius 

sobrenaturals i de l’amor que deus als estimats germans, cóm són els pobres, perquè els beneficis que fas, és de 

suposar que són legals, però també és de suposar que no són ni han estat justos. Les lleis humanes són aproximacions a 

la justicia”. Un exemple pràctic d’aquesta filosofia de vida el va aplicar a la vaga de la seva empresa de 1919, quan 

després de recòrrer al lok-out va abonar els jornals complerts a tots els obrers. Prou que havia procurat que els seus fills 

compartísin aquestes creences, però cap d’ells va mantenir intacte l’escala de valors del pare i la mateixa intensitat, la 

qual cosa no vol dir que no practiquéssin també aquelles virtuts en major o menor grau.  

    Abans de la proclamació de la República la situació laboral a Codorníu es podia considerar estable. Feia dotze anys 

que no es s’hi declarava cap conflicte laboral, els jornals dels treballadors se situaven a la part alta de l’escala salarial 

de la comarca i només s’havia plantejat tímidament la reinvindicació de la jornada laboral de vuit hores, una menys de 

les que es venien treballant fins aleshores. L’auge de la Confederació Nacional del Treball (CNT) a tot Catalunya va 

arrelar particularment a Sant Sadurní i a can Codorníu i els seus afiliats �al capdavant dels quals se situava l’obrer 

metal.lúrgic de cal Benach Joan Girona Balaguer (1886 – 1945)�, van incorporar la doctrina anarco-sindicalista amb 

més voluntarisme que rigor.  

    Des de l’èxit de la manifestació del Primer de Maig de 1931, la CNT local va començar a considerar seriosament 

l’assoliment de la jornada laboral de vuit hores, principalment a can Codorníu, ja que els afiliats al sindicat creien amb 

bon criteri que el que s’aconseguís  en aquesta empresa xampanyista s’estendria ràpidament a les altres, talment com 

si es tractés de la caiguda d’una filera de fitxes de dòmino. A més, van aprofitar per plantejar qüestions salarials i altres 

de més trascendencia, d’acord amb els principis anarquistes de l’època. La direcció de Codorníu, anticipant-se als 
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previsibles esdeviments3 i per no haver d’anar a remolc del sindicat únic, va prendre la iniciativa i durant el mes de 

maig va presentar un Reglament de Treball que afectava els obrers dels cellers i les mines.  

    Els conflictes laboral de can Codorníu4 i el rabassaire de can Guineu, esdevinguts ambdós el 19315, els tenim 

perfectament documentats gràcies d’una banda a un bon amic, el qual va tenir l’encert de recuperar al darrer 

moment, a la dècada dels setanta del segle passat, unes carpetes plenes de documents que havien anat a parar a 

unes caixes de residus de l’immoble dels despatxos de can Codorníu; i, d’una altra, a una persona que va salvar unes 

carpetes molt similars procedents de l’arxiu de can Guineu que s’havien traspaperat després de la mort de Maria 

Teresa Mir Vidal ( 1906 - 2000)6 , la darrera resident a la casa pairal d’aquesta  històrica nissaga sadurninenca. Tant en 

un cas com en l’altre vaig poder aconseguir tot aquest material que darrerament he dipositat a l’Arxiu Comarcal de 

l’Alt Penedès. Ambdós personatges per separat, amb trenta anys de diferència, van considerar que jo era la persona 

adequada per preservar aquell 1llegat, i, tot i la meva insistència, prefereixen encara romandre a l’anonimat.  

   El nou Reglament de Treball tret a corre-cuita per la direcció de Codorníu a finals de juliol de 1931, adreçat als 151 

treballadors en nòmina, constava de vuit propostes: jornada laboral de vuit hores, regulació del consum de llet i de vi 

facilitats per l’empresa a l’hora de dinar; prohibició de les baralles, els renecs i fumar a l’interior dels cellers i les caves, 

regulació de les absències laborals i fixació d’un salari mínim de 7 pessetes per a tots els homes més grans de 18 anys i 

                                                             
3   Abans, durant i després de la vaga la direcció de Codorníu va disposar  en tot moment d’informació privilegiada sobre les intencions  
     del sindicat, gràcies a alguns confidents afiliats a la CNT que informàven puntualment a l’encarregat  de l’empresa Josep Montserrat. 
4   La primera versió d’aquest  conflicte, escrita per l’autor d’aquest post, va guanyar el 1982 el Xè Premi Sant Ramon de Penyafort 
    convocat pel Museu de Vilafranca.  
5   El conflicte  de can Guineu va continuar els anys 1932, 1933 i 1934.  
6   Una de les tres filles de Pere Mir Ràfols i  Maria Vidal, i néta  per tant de Marc Mir Capella.  
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de 5 pessetes per a les dones. Al local de la CNT del carrer Jacint Verdaguer (ben be al davant de la Font del Mingo) 

aquest reglament va ser rebut amb displicència ja que les reivindicacions que estaven debatent anaven molt més 

lluny. Així, el 4 d’agost,  la Secció de xampanyistes del Sindicat Únic de la CNT de Sant Sadurní va aprovar i presentar  

unes bases de negociació amb l’empresa Codorníu de dotze punts. Éren els següents: 1) Reconeixement per part de 

l’empresa del Sindicat Únic (CNT), 2) Intervenció sindical en la direcció del treball i en l’organització de l’empresa, 3) No 

coacció als treballadors que vulguéssin afiliar-se al sindicat, 4) Que l’admissió i acomiamadament del personal se 

supedités al Sindicat. Control rigorós de l’edat mínima de 14 anys per començar a treballar. Reserva dels llocs de 

treballs als joves que anéssin al Server militar obligatori, 5) Control del treball i la producció per part dels obrers de cada 

secció, 6) Jornal mínim de 7 pessetes per a les dones, 7) Jornal mínim de 10 pessetes per als peons, 8) Potenciació del 

Montepío perquè fos eficaç en casos de malaltia o accident, 9) Supressió de les festes intersetmanals, 10) Que 

l’empresa aparellés, acondicionés i mantingués en condicions dignes els menjadors i els lavabos dels treballadors, 11) 

Instal.lació d’un rellotge al celler Gran que anés a la mateixa hora que el de la Casa de la Vila de Sant Sadurní, per 

evitar que els encarregats de les secciions intepretéssin els horaris d’entrada i sortida segons els seus rellotges 

personals, i 12) Intervenció del Sindicat en el control dels llibres de l’empresa, en la comptabilitat i en l’administració.  

  Aquestes bases van arribar a la direcció de Codorníu de Barcelona el 7 d’agost i les va llegir Magí Raventós Fatjó que 

va quedar perplexe. De forma inmediata i per guanyar temps va respondre també per carta al sindicat que les 

reivindicacions éren inacceptables, però que malgrat aixó esperéssin a la segona quinzena d’agost per obtenir un 

posicionament més definitiu ja que dos membres de la direcció de l’empresa éren a l’estranger7. Aquesta carta va ser 

                                                             
7  Podria tractar-se dels seus germans Jesús i Manuel.  
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discutida en asssemblea per la secció de xampanyistes i el dia 12 la Junta del sindicat va respondre8: “San Sadurní de 

Noya, dia 12 de Agosto de 1931. Sr. Don Magín Raventós: Acuso rebut la seva carta, en la que ens indica esperem la 

seva resposta fins a la segona quinzena d’aquest mes, pert trovarse actual-ment en el estranger els restants senyors que 

comparteixen en la Direcció de la Societat. Però a nosaltres ens es inaceptable aquest plas tan crescut. Nosaltres entre 

disapte [dia 15] i diumenge [dia 16] d’aquesta setmana esperem resposta de ditas bases en la que són presentades el 

dia 5 del corrent a la Codorníu, S.A. De vostès afectíssim, S.S. La Junta”. Magí Raventós va parlar telefònicament amb el 

seus dos germans i van decidir no moure peça a l’espera dels esdeveniments.  

   El dissabte 15 d’agost ja s’havia constituït un comitè de vaga que davant el silenci de l’empresa encara va optar per 

enviar una segona carta molt breu adreçada també a Magí Raventós. Deia així9: “ Mol Sr. Nostre. Reunit el comitè amb 

la secció de xampanyistes i representants de la Regional de Catalunya creu inacceptable la prorroga que V demana. 

Esperem que el diumenge dia setxe, , a les once del matí, V. es dignarà donar una contesta definitiva a la comissió que 

anirà en persona a casa de V.”Aquell mateix dia Manuel Raventós va rebre una altra carta personal enviada pel 

treballador  de la seva empresa Joan Mir Mora en la qual l’informava que “ Per la present li manifesto que degut a les 

exigències que han fet els dirigents del Sindicat d’aquesta Vila tin de dirli que un servido de V. no hi esta conforme amb 

les bases tan exagerades que li han presentat, ja estic conten de la forma de treball y tracte de la seva casa axís es 

que degut a les amenaces que ens han fet el Sindicat que som mols els quen som per força els obrers que tenim ganes 

de treballá y cumplí els deures de bons ciutadans y treballadors que com jó estimem els interesos patronals que jo 

                                                             
8  Transcripció literal respectant  la grafia original.  
9   Transcripció literal respectant  la grafia original. 
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sempre hi estat contrari d’anar a la vaga, jo he fet tot lo que he pogut per combatrela pero com que par hara som 

minoria tinc de dirli que si dilluns no ens permeten benir a treballar perque ens fan unes grans amenaces yo amb molt 

sentiment me haure de cadar a casa rabian de l’obra que fan aquesta gent perturbadora i pero que si les coses estan 

apaibagades yo si els meus conmpanys no hem queden malament em crec que serem un bon numero. Queda sempre 

çá la seva dispossició i mani del sel affm. Su s.s”. Aquesta carta és molt similar a una altra que Manuel Raventós va 

rebre el dia 19 amb aquest contingut: “El escriureli aquesta carta sols es pwer dirli que no presentar el dilluns el treball 

no es el nostre gust asino en contra la nostra voluntad, perquè nosaltres dons ya estem contens dels seus directors. Com 

li dic quel no venir el dilluns el treball dons es perque ya ens ban avissá dien que si es declaraba la guelga que no 

vinguessim el treball perque no ens asseguraben la vida. Estic a les seves ordres. Disposi del seu S.S. Pere Galofré”.  

    Una representació del comitè de vaga es va traslladar en va a can Codorniu el diumenge 16 d’agost, exactament a 

les onze del matí, i vist que no els van deixar entrar i que ningú els va atendre van retornar al local del sindicat on en 

asssemblea van decidir començar una vaga l’endemà mateix. El president de la secció de xampanyistes del sindicat 

Vicente Millán va enviar aquesta carta a l’empresa10: “Codorníu, S.A. Mui sr. nuestro. El motibo del presente no tiene 

otro objeto que manifestarle que la sección de champañistas reunida en junta general acuerda por unanimidad no ir al 

trabajo hasta solucionar el asunto entre las partes afectadas. Vida Vd. Muchos años”. No era la primera vegada que es 

convocava una vaga a can Codorníu; a l’octubre de 1917 ja se’n havia convocat una i un parell d’anys després una 

altra que es va acabar amb un lock-out per part de Manuel Raventós Domènech. 

                                                             
10  Transcripció literal respectant  la grafia original. 
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  En previsió del què podria esdevenir l’endemà a primera hora, Manuel Raventós Fatjó, que aquell diumenge ja es 

trobava a Barcelona, va telefonar a l’alcalde Miquel Bruna i al seu encarregat Josep Montserrat per tal que si es 

començava la vaga es redactés un acta de l’incident. A Josep Raventós en particular li va indicar a més que procurés 

deixar una porta oberta per on puguéssin entrar els treballadors més fidels a l’empresa.  

   Tal com s’havia anunciat, el dilluns 17 d’agost va començar la vaga. Em va donar fe efectivament un funcionari de 

l’Ajuntament de Sant Sadurní que va aixecar-ne acta: “En St. Sadurní de Noya a diez y siete de agosto de mil 

novecientos treinta y uno y siendo las seis horas de la mañana el Sr. Alcalde [Miquel Bruna]  se constituyó en la fábrica 

de alcohol vínico que Manuel Raventós posee en el despoblado y en presencia del encargado D. José Montserrat y los 

testigos infrascritos vecinos de la presente, declaran que han quedado interrumpidos los trabajos de destilación por 

haberse declarado en huelga el personal empleado”11. Malgrat aquest redactat tant erroni en el qual s’afirmava que el 

1931 Codorníu era una fàbrica d’alcohol vínic on es duien a terme treballs de destil.lació, s’entén perfectament que es 

referia als cellers i les caves del xampany d’aquesta marca. L’encarregat Josep Montserrat va informar immediatament 

Manuel Raventós per telèfon i van convenir mantenir obert aquest mitjà de comunicació permanent.  

    Aquell mateix dilluns, com era de preveure, van aparèixer els primers esquirols, un dels quals, Lluís Forns Ventura, en 

va presumir tota la vida, com va explicar gairebé setanta anys després en el llibre Codorníu, la obra de una familia12. 

                                                             
11  Arxiu de Codorníu. Correspondència i factures rebudes. Carpeta Manuel Raventós, carta 41. 
12 A la pàgina 312  d’aquesta obra editada per l’empresa a finals del segle XX, en una data indeterminada,  Lluis Forns explicà que “El dia de la 
huelga fui a buscar la correspondencia. Cuando llegué habia un piquete en la puerta. A pesar de él, pude entrar en la empresa. Quizás no me 
consideraban entonces una persona importante. Los dos kilómetros  que separaban Codorníu de la estación yo los pasaba leyendo. Así entré 
aquel dia en la empresa, leyendo, como si no pasara nada a mi aLLlRededor”.   
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No va ser l’únic ni el més important. Els dos germans Joan i Pere Bargalló Sonet, Jaume Notó13, Ramon Vilalta Miravitlles , 

Josep Montagut  i per descomptat l’encarregat Josep Montserrat, es trobaven també entre el grup d’esquirols d’aquella 

jornada. Per intentar frenar aquesta pràctica, els vaguistes �conscients que aquest era un dels seus punts febles atès 

que no s’havia pogut constituïr una caixa de resistència per per front a una vaga indefinida� van distribuir un pamflet,  

que a l’igual que els altres que es van difondre aquelles setmanes per part dels treballadors, es va haver d’imprimir a 

Vilafranca per la impossibilitat de trobar un impresor local que s’hi volgués comprometre, i en el qual es delatava una 

colla de membres del sindicat que no havien secundat la vaga: “San Sadurní de Noya. Compañeros, ¡boicot a los 

traidores! Nosotros, compañeros, consideramos esquiroles a los hombres que, empujados por el hambre y la miseria, se 

avienen a ocupar el puesto de un compañero que mantiene conflicto con un patrono, pero nunco podemos considerar 

como tales a individuos que teniendo medios suficientes de vida para poder sostener un conflicto como el nuestro, se 

avienen a ir al trabajo. Por lo tanto, compañeros, declarad el boicot a todos los que teniendo establecimiento se 

prestan a la traición. Boicot a la tienda de comestibles del traidor por partida doble, José Gallart, tesorero de nuestra 

sección; boicot! Boicot al establecimiento conocido por casa la Regalada de la calle de la Iglesia; boicot! Boicot a la 

leche que se vende en la casa Alfonso; boicot! Boicot a la carniceria del Pisco; boicot! Boicot al establecimiento de 

Casa Licor por coaccionar sobre los trabajadores y meterse a dónde no le importa; boicot! Nuestra dignidad de 

trabajadores conscientes de nuestros deberes nos obliga a repudiar com bestias asquerosas a todos los que en la 

mañana del dia 17 nos traicionaron, y sostener con tesón y valentía los acontecimientos que se aproximan. La Junta de 

                                                             
13 Pàgines 312 i 313 del llibre Codorníu, la obra de una família. 
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sección”14. En aquesta vaga, com es veurà, tant l’empresa com el sindicat van saber informar opotunament als 

treballadors i al poble de com evolucionàven els fets i van imprimir i distribuir proclames i pamflets.  

  El matí del dilluns 17 d’agost,  després de la confirmació de l’inici de la vaga, s’havien reunit a Barcelona els tres 

germans Manuel, Magí i Jesús Raventós, més algun altre membre de la direcció de Codorníu15 i havien acordat 

respondre públicament les reivindicacions dels vaguistes, després de debatre la conveniència d’acomiadar 

immediatament als seus principals instigadors. Algú que prenia nota dels acords, però, va escriure a ma en una mena 

d’acta de la sessió “No és ocasió de treure el personal pertorbador”. Tot seguit ells mateixos van redactar el text que 

segueix amb el propòsit de fer-lo públic com més aviat millor16: “Codorníu, S.A. Escrivim aquestes ratlles baix l’impressió 

dolorosa que causa el desengany. La conducta dels nostres obrers declarant-se en vaga abans de rebre la resposta a 

les bases per ells presentades, la considerem un acte de descortesía que no mereixem. Tan malament estaven els 

nostres treballadors que no hajan pogut aguantar tres dies més? Ell saben, com ho sap tot-hom, que els nostres jornals 

són més alts que els que paguen tots els demés fabricants de xampany competidors nostres. Que els jornals dels 

nostres peons són superiors als que guanyen els de tota la comarca, i tinguis en compte que el rendiment de la majoria 

dels nostres peons és molt reduït. Que el tracte humanitari que havem donat sempre als nostres treballadors, dispensant 

faltes i perdonant abusos als uns, auxiliant en casos de necessitat a altres, atenent reclamacions particulars sempre que 

aquestes han estat de raó, no justifica de cap manera el séu procedir que considerem equivocat i poc digne. 

                                                             
14  Transcripció literal respectant la grafia original. 
15  Per les notes manuscrites d’aquesta reunió sembla que podria haver assistit  també algun  lletrat o assessor extern de l’empresa. 
16  Es va distribuïr a partir del 20 d’agost. Transcripció literal respectant la grafia original.  
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   Tenim en estudi la contesta a les bases presentades i un projecte de reforma en els salaris que consideravem 

acceptables, perque crèiem que les demandes eren fetes de bona fé, però davant de l’ocorregut duptem molt de la 

solució del conflicte, perquè entenem que la finalitat que es persegueix és trencar tota relació de concòrdia i si no fos 

perquè ja haviem donat paraula de contestar després de passades les dugues festes, no contestaríem res. 

   Reunida la Direcció de la Societat Codorníu, S.A., ha examinat les bases de treball que l’hi han sigue presentades pel 

Sindicat de Treballadors de Sant Sadurní de Noya, Secció Xampanyistes, en escrit que porta data de 4 d’agost corrent, i 

havem acordat contestar en la forma següent: Aprovem la resposta de D. Magí Raventós, que en data del 7 corrent i en 

absència dels altres membres d’aquesta Direcció, va manifestar, que al séu criteri dites bases eren inacceptables; ara 

als ratificarnos en la seva manera de pensar, volem posar en coneixement de tots els nostres benvolguts treballadors 

els motius que tenim per a justificar la nostra no acceptació.  

  A la base Primera, que es refereix al reconeixement del Sindicat, ens plau poder contestar que a n’aquesta Societat li 

mereixen consideració y respecte per igual totes les organitzacions constituïdes o que es constitueixin pel nostre 

personal, i per tant, les representacions directives d’aquestes organitzacions. A les bases Segona, Quarta, Cinquena i 

Dotzena, que presuposen una intervenció sindical dintre la nostra indústria, com també sobre l’administració i 

acomiadament del personal, són un escull insuperable per a la disciplina i bona marcha de la Casa; aquesta Direcció 

es reserva el dret de dirigir el treball per mediació dels seus encarregats, acatant en tot moment les lleis establertes per 

la República; però no accepta l’intervenció de comissió sindical de cap mena, que el sentit comú i l’experiència 

d’altres cases en demostra que és perturbadora i que porta moltes vegades com a conseqüència el tancament de 

fàbriques i tallers. 
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  Sobre la base Tercera havem de contestar que respectuosos nosaltres amb les llibertats individuals no havem fet ni 

farem presió de cap mena per a que els nostres obrers se sindiquen o deixi n de sindicar-se. A les bases Sisena i Setena, 

hem de manifestar que aquesta Companyia no s’ha quedat mai enrera amb els salaris, sinó que sempre ha procurat 

sostenir els dels seus obrers a un nivell superior als jornals similars de la comarca. Desde temps inmemorial la Casa 

Codorníu s’ha anticipat en els augments sense esperar que esls seus obrers els demanessin. El jornal mínim de deu 

pessetes que demana el Sindicat és exagerat per quant s’aparta dels preus corrents que regeixen en la comarca pels 

peons. La base Vuitena, fa referència als accidents del treball; sobre aquest punt ha de contestar que la Societat, que a 

igual que ha fet sempre, s’atendrà a lo que hagi legislat sobre el particular.  

   Contestades la major part de les bases que han sigut presentades, aquesta Companyia, desitjant anar d’acord amb 

els seus treballadors en tot quant li permet la possibilitat econòmica de la seva indústria i la llibertat d’actuació per a 

mantenir la disciplina i l’ordre en el treball dintre la més perfecte harmonia, ofereix les condicions següents, amb les 

quals quden indirectament contestades les bases restants. 

  Primera. Submissió a totes les Lleis Socials i Obreres i sobre Higiene i Accidents de Treball promulgades o que 

s’estableixin en l’avenir. Segona. Els jornals es fixen de la forma següent: Supressió del pagament de l’hora no 

treballada que fins ara havíem abonat. Jornal mínim pels homes de 18 anys en amunt, 8 pessetes. Jornal mínim per a 

les dones, 5’50 pessetes.Els salaris que fins el 14 del corrent eren superiors a set pessetes per jornada legal de vuit hores, 

seran augmentata en una octava part en compensació del valor de l’hora no treballada que es suprimeix en l’apartat 

primer d’aquesta condició. Augment d’una pesseta per jornal a tots els obrers especialitzats en diferentes feines que ja 

cobraven darrerament jornals superiors al mínim i a tots els que faci més de tres anys que son a la Casa. Aquest 
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augment és aplicable sols per aquesta vegada i únicament sobre els obrers que actualment porten més de tres anys 

de servei a la Casa sens que això estableixi una escala d’ascens per als demés. Els jornals dels menors de 18 anys , així 

com els dels homes que passin de 45, la Companyia els asenyalarà segons les aptituds i els rendiments de cada ú. 

Conservació de preufets i primes a remanadors i degorjadors, amb la facultat d’aigumentar-les i crear-ne de noves. 

Tercera. La direcció del treball, l’admissió i acomiadament d’obrers, les primes i retribucions voluntàries així com 

l’organització i control de la feina, serà de la l’exclusiva incumbència de la Companyia que l’exercirà  per mitjà dels 

seus representants o encarregats. Cuarta. Un reglament fixat en les diferents seccions donarà les normes del treball, al 

que deuràn subjectarse tots els obrers. Cinquena. S’estudiarà de comú acord i una vegada reintegrats al treball la 

manera de suprimir festes intersetmanals. Sisena. Per cada jornal efectuat per un treballador que porti quants menys 

tres mesos de Server en la nostra Casa de Sant Sadurní, la Companyia abonarà deu cèntims en el Montepío que tenen 

establerts els seus treballadors, quina quantitat se satisfarà setmanalment. Encara que el repetit Montepío queda en 

complerta llibertat, la Casa s’ofereix a fer de caixer, fent els pagos que vinguin ordenats amb la signatura del President i 

el Secretari i abionant en concepte d’interessos el 6% anyal.  

    Tenint en compte que el jornal de peó en la comarca oscil.la entre 6 i 7 pessetes, no és estrany que de 10 kms. de la 

rodalia vinguin contínuament demandes de treball, i per tant creiem que el jornal mínim que ara establim en 8 pessetes 

serà ben rebut, altrament nosaltres havem dit l’última paraula. L’empresa, en virtud de no haver comparegut a la feina 

el seu personal obrer el dilluns dia 17 del corrent, ha tancat la Casa. Tant prompte cuant els nostres treballadors ens 

donguinj la seva conformitat a les condicions que oferim i nosaltres considerem suficient el nombre d’inscrits, 

senyalarem dia per a reprendre el treball.” 
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   El dijous 20 d’agost aquest document va ser distribuït a cada casa dels 151 obrers de Codorníu i els vaguistes el van 

poder discutir al local del sindicat. L’endemà mateix, en una reacció fulminant, aquests van imprimir i distribuïr el text 

següent , sota les sigles CNT i AIT17: “ El Sindicat de treballadors de Sant Sadurní a l’opinió pública, en particular, i a tots 

els obrers, en general: Els obrers de la casa Codorníu,S.A., elaboradora de xampany, considerant que els salaris que 

cobrem la gran majoria són irrisoris i tant mesquins que adhuc no permeten satisfer les necessitats més elementals de la 

vida actual varem trovar a bé presentar unes bases de millores morals i materials. Dites bases són del domini i 

aprovació de la gran majoria de trevalladors de dita casa. Una vegada, doncs, presentades dites bases i pròxim a finir 

el plaç que exigeix la Llei, ens contestà demanant que esperem fins a la segona quinzena del mes que corre per 

trovar-se dos dels socis a l’extranger i que ja contestarà novament. 

    Com siga que el temps passa i el plaç de declaració de vaga fineix ens trovem en el cas d’una nova presentació de 

demanda o per al contrari la vaga seria declarada ilegal per haver transcorregfut el temps reglamentari que estableix 

la Llei. I això és lo que es pretenia. Però la casa Codorníu, S.A. per a captar-se la simpatia dels incauts diu: que 

considera una descortesia el no haver esperat els dies que demanava. ¿Qui parla de descortesia quan la casa 

demanà al Sindicat que l’autoritzés per a trevallar 15 díes, nit i dia, per a fer un trevall de molta necessitat i urgència i el 

Sindicat li donà el permís? ¿Qui parla de descortesia quan la casa Codorníu, S.A. per a despedir a un obrer, en comptes 

de donar-li els vuit dies com marca la Llei, com és natural i llógic, fent un alarde de les moltes pessetes que té, li paga 

quinze dies i el tira al carrer en sec?  

                                                             
17 AIT és l’acrònim d’Associació Internacional de Treballadors, constituïda a Berlín el 1922 per diversos grups anarcosindicalistes i  
   sindicalistes revolucionaris.  Transcripció literal respectant la grafia original. 
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   Diu la casa Codorníu, S.A. que s’ha vist en el cas d’auxiliar a molts obrers en cassos de necessitat: precisament això 

demostra la mesquinesa del jornal que la majoria dels obrers disfruten. També diu la casa Codorníu,S.A. que la finalitat 

que’s persegueix és trencar tota relació de concórdia, quant precisament lo que perseguim és la verdadera concòrdia  

i consolidació armónica entre tots els explotats. És per això, precisament, que arreu del món els obrers s’han vist 

obligats a organitzar-se per evitar aquesta repugnant explotació de l’home per l’home, perquè se’ns respecti i poguer 

conviure com sers humans. I és per això també que a Sant Sadurní s’ha constituït un Sindicat de trevalladors reconegut 

per la principal autoritat civil de la província després d’haver complert tots els requisits legals que estableix la Llei 

d’Associacions vigent. 

   Com sigui, doncs, que les bases que ha presentat la casa Codorníu, S.A. als obrers per a donar solució al conflicte són 

en gran part inacceptables, ens plau dir-li que per a nosaltres el conflicte està com el primer dia. I si la casa 

Codorníu,S,.A. persisteix en aquesta tessitura, nosaltres també, doncs farem ús i ens valdrem de tots els obrers associats, 

no ja de Sant Sadurní, ni de la comarca, sinó de tot Catalunya i Espanya, perquè s’abstinguin de venir a trevallar per 

dita casa. Aixís, doncs, asssebentem a tots els explotats que, cumplint com un sol home, fassin causa comú als obrers 

en vaga de la casa Codorníu,S.A. de Sant Sadurní. Que no’ns traicionin. Que no vingui ningú a trevallar per dita casa. És 

preferible que‘ls raïms es pudreixin al cep abans que fer d’esquirol. El cas més repugnant d’un home és el d’ocupar un 

lloc d’un altre qui està en vaga. Visca la Vaga ! Visca la C.N.T. La Junta de Xampanyistes”18.  

    Amb data 24 la Junta de la secció de xampanyistes va respondre la proposta de l’empresa amb aquesta carta: “A la 

direcció de la Societat Codorníu,S.A. Present. Acusem rebut á les bases que Vds. s’han dignat contestarnos i de dirlos-

                                                             
18 Transcripció literal respectant la grafia original. 
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hi: Que els obrers de ésta societat trovarem há bé y creguerem convenient en presentarlos-hi unas bases de treball que 

responguéssin á llurs necesitats económicas pera fer front a les necesitats actuals de la nostra vida. La secció de 

xampanyistes creu que no s’aparta de la raó en lo que demana en ditas bases.Per lo tant baix l’efecte espectacular de 

la manera de procedir de Vds. en repartir individualment les bases que han trovat a bé en contestar; y considerant 

nosatres els obrers de dita Societat que l’obrá d’aquesta manera més que una contesta es una coacció moral lo que 

s’ha fet ens havem reunit i acordat retornar-los-hi ditas cartas perque creiem que no és pas aquesta la manera de 

contestà una demanda feta per uns obrers que estan legalment constituits i ab domicili social. Si Vds. creuen 

convenient persistí amb la seva acitud de no volguer negociacions amb el sindicat ens veurem obligats a pendre 

també altres actituts. Amb tot lo degut respecte li desitja Salut i Emancipació Social”. Com es desprén d’aquest 

redactat la carta del sindicat anava acompanyada de més d’un centenar d’exemplars de les missives que l’empresa 

havia fet arribar individualment als empleats en nòmina de Codorníu. Aquests les havien lliurat al sindicat, 

comprometent-se a mantenir la vaga.  

   Però no tots van seguir les consignes sindicals. Una minoria dels treballadors de Codorniu van preferir acceptar les 

bases de l’empresa i així ho van manifestar enviant cartes individuals a Manuel Raventós19: 1) “Honorable Sr. Havent 

tingut el goig de llegir el contingut de les bases que voste ens va trametre, pel qual motiu em plau comunicar-li les 

acceptem en la seva totalitat. Així mateix devem expresar-li nostre reconeixement mes profon per les atencions que ha 

tingut envers nosaltres. Esperan la normalització complerta del conflicte mani dels seus affs. Joan Martí. Jaume Martí”. 2) 

“S. Sadurní de Noya, dia 23 de 1931. Jó hobrer d’esgorxado de can Codorniz, S.A. a’tes baix les bas-ses que – em pas-

                                                             
19  Transcripcions literals respectant la grafia dels  originals. 
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sá, el dia 22 de Agost a d’omis-.sili l’i contesto que estic conforme en-tot i per-tot, donan-li l’es corresponens grasies i 

salud. Antonio Ramos”. 3) “Sr. D. Manuel Raventos. Las bases que Vd. presenta les accepto. José Domingo Parellada. Sn 

Sadurni 23 Agost 1931”. 4) “Acceptem les bases de la Casa Codorniu. Miquel Martí. Vicens Pago”. 5) “Me conformo en 

las bases que presenta Codorniu,S.A. ingresan el treball el primer avís. Ciriaco Gestoso. 21 d’agost 1931”. 6) “Sr. 

Codorniu. Muy Sr. mio. Acepto las bases por Vd. presentadas por el cual le doy mi conformidad. Mariano Escolano. S. 

Sadurní 22 – 8 – 31”. 7) “ Me conformo amb les bases que precenta la casa Codorniu, S.A per ingresar al treball en el 

primer avís. Juan Martí Arasa”. 8) “Sant Sadurni de Noya 24 de agost de 1931. Sr. D. Manuel Raventós, Les bases que 

empresenta V. estoy conforme. José Gallart”. 9) “Acepto las bases. Antonio Rovira”.10) ”Si. José Domingo”.11) ”Sant 

Sadurní de Noya 22 Agosto 1931. Esta conforme colasbasas que presenta la Casa Codorniu, S.A. Próspero Pavia”. 12) 

“Conforme. Pedro Creixell”. 13) Sr. D. Manuel Raventos a hem rebut las basas i tin de dirli que es tic conforma en tot lo 

que em diu com ya es tava antes tambe estic disposat a tornar el traball tan pronte com li conbingui. Luis Morató. 24 

agost”. 13) Sr. D. Manuel Raventós. Per la present comunico conformitat amb les bases que presenta y de rependre el 

treball cuan V. cregui oportú. Joan Ferré. 28 – 8 – 1931”. 14) Sr. D. Manuel Raventós. Present. El motiu de la present es per 

asebantarli que per l’interes que tinc en treballa a la casa CodorniuS.A. d’ la cual vosté forma part, dec dirli que no 

estic conforme en el conflicte que se li plantxa, puix jo soc contrari de la vaga com crec que seran mols que es 

trobaran com jo que no es presentaren al treball baix la amanasa de se coaccionats pel grupo que formen els 

vaguistes, jo sempre estic a les ordres de vosté si es protegéis la anavad l travall. Resta agraït de vosté el seu afm. Joan 

Solà”. 15) “San Sadurní de Noya 22 – 8 – 31. Srt. Don Manuel Raventós. Casa Codorniu, S.A. Molt señor meu: Li participo 

que estic molt satisfet y de conformitat per les atencions que V. me ha tingud sempre y que yo li agraexo moltd, y que 
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sempre que les meves forces mu permetin estic a la disposició de servirlo amb V. y tota la seva familia per obstacles y 

impusicions que es presentin contra la Casa Codorníu y Compañia S.A. Li dono les gracias anticipadas y disposi: S.S. 

Jacinto Boquera”. 16) He rebut las sebas basas de traball i estic conforme esparan obrir el treball. Jaume Urpí. Monistrol 

de Noya, 23 – 8 – 1931” i 17) “Sr. En Manuel Raventós. Present. Molt Sr. meu he rebut les condicions del traball que 

aquesta casa vol establir per els seus traballadors i cual condicions les acepto amb mol gust y al mateix temps dec dir-

li que en aquests breus moments de perill en que estem pasan m’ofereix incondicionalment a la seba disposició com a 

treballador y per lo que vostè cregue necesari. Mani y disposi de son affm. Josep Rosell, 24 – 8 – 31”. Caldria afegir les 

cartes de Jaume Urpí, Pere Galofré, Joan i Jaume Martí Gibert i Joan Mir Mora. En total, vint-i-dos treballadors. Podria ser 

que alguns altres haguéssin donat la seva conformitat de paraula, però en cap cas la xifra superava la quarentena.  

   El comitè de vaga es va anar radicalitzant i el dilluns 24 d’agost va fer una tramesa molt nombrosa de cartes 

adreçades als collidors que habitualment es traslladaven el setembre a aquesta empresa per la verema, demanant 

que no acudíssin a treballar i que boicotegéssin els productes de Codorníu20: “Sindicato Único de oficios varios. CNT. 

Sant Sadurní de Noya, 24 de Agosto de 1931. Compañeros trabajadores, salud. Nos complacemos comunicaros que 

estando el huelga en Cudurniu,S.A. no bengais a trabajar á dicha casa ni bebáis el champán de la misma marca sino 

se soluciona el asunto y le declaréis el boicot á su marca por no querer atender las justas demandas de los 

trabajadores. Boicot a Cudurniu, S.A. y a la popular marca de Alfred de la Pierre por ser elaborado en la misma casa. 

Boicot. Os saludan los compañeros del sindicato de Sn Sadurni de Noya. Vuestros y de la causa libertaria. El Comité”. 

                                                             
20 Transcripció literal respectant la grafia original. 
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   En resposta a la carta que La Junta de la secció de xampanyistes va enviar el 24 d’agost a la direcció de Codorniu, 

tres dies després aquesta els va trametre la resposta següent21: “Molt Srs. Nostres: Havem rebut la seva atenta carta del 

24 corrent en la que ens acusen de les condicions que nosaltres oferim als nostres obrers per reingressar al treball. Es 

lamenten vostès pel fet d’haver repartit individualment la nostra contesta i en això hi volen veure una coacció moral, 

cosa ben lluny de la nostra intenció. Nosaltres justifiquem la nostra manera de procedir amb les explicacions següents: 

Que tenint interès en que tots els nostres treballadors i el públic en general s’enteressin del nostre escrit i no existint en 

aquesta localita premsa diària, varem creure procedent fer-lo imprimir i repartir-lo amb profussió. Que supossant que 

una gran part dels nostres obrers afiliats al sindicat no acudeixen cada dia al domicili social,i ademés sapiguent que 

aqueixa entitat no representa a tot el nostre personal obrer, és altre motiu pel qual varem creure convenient i correcte 

fer participants a tots de les nostres bases. Els preguem que no vulguin veure amb la nostra actitut la més petita 

malevolença envers el Sindicat, que tal com diem en la contesta a la base primera del seu escrit data del 4 corrent, ens 

mereixen tota consideració i respecte les organitzacions constituïdes pel nostre personal.i tant admetem negociacions 

amb ell amb forma individual com en forma col.lectiva. Séus afectíims S.S.”  

 

    El dissabte 29 d’agost els 151 treballadors de Codorniu tampoc van poder cobrar els jornals i ja portaven dues 

setmanes sense ingresos. Algunes botigues de queviures locals que en principi s’havien solidaritzat amb els vaguistes 

acceptant un ajornament de l’import de les compres, van començar a fer el ronso ja que el deute acumulat els estava 

ofegant. El sindicat no podia fer gran cosa, perquè, com ja s’ha comentat, no disposaven d’una caixa de resistència, 

                                                             
21 Transcripció literal respectant la grafia original. 
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però com a mesura de xoc va recòrrer a la solidaritat entre els seus afiliats. Va ser en aquest context a instàncies del 

comitè de vaga que es va convenir mantenir una reunió entre les dues parts a les oficines de can Codorníu per intentar 

arribar a un acord. Així, el dilluns 31 d’agost, a les 5 de la tarda, els representants sindicals acompanyats d’un parell 

d’assessors van mantenir una primera reunió amb la direcció de l’empresa que no va fructificar. Ambdues parts es van 

mantenir en les seves respectives posicions sense més concessió per part de la direcció de l’empresa que l’acceptació 

de l’edat mínima de 14 anys per incorporar-se a l’empresa, la millora dels lavabos i l’increment salarial d’una pesseta. 

Manuel, Magí i Jesús Raventós, conscients que calia actuar amb contundència i rapidesa ja que la verema no podia 

esperar, els van comunicar que pretenien obrir l’empresa el 10 de setembre i recòrrer a la força pública per protegir els 

que voluntàriament acudíssin a treballar. L’endemà, tres quarts del mateix, però en aquesta segona ocasió la direcció 

de Codorníu va avançar que de forma immediata s’enviaria una carta personal a tots i cadascun dels obrers de 

l’empresa conminant-los a respondre per escrit si acceptaven o no reincorporar-se al treball. Ningú va plantejar tornar-

se a reunir.  

  Per tal d’intentar aclarir alguns dels punts conflictius de les negociacions, Codorníu va distribuïr immediatament dos 

fulls informatius. En el primer, amb data 1 de setembre, es podia llegir22: “La Companyia Codorníu,S.A. fa a les Bases 

presentades als seus obrers data 20 d’Agost d’aquest any, les aclaracions i adicions següents: A la condició primera fa 

constar que al dir que se subjecte a les Lleis sobre Higiene, vol dir que procurarà que esls seus obrers tinguin 

degudament endressat i il.luminat el seu estatge-menjador, així com els llocs comuns. Quan es refereix a les Lleis 

Obreres vol dir que cumplirà ço que hi ha establert sobre els menors d’edat i no admetrà al treball obrers de menys de 

                                                             
22 Transcripció literal respectant  la grafia original. 
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14 anys. A la condició tercera, manifesta que l’apartat que parla dels 45 anys es refereix únicament a l’augment d’una 

peseta als obrers especialitzats i es reserva la llibertat de no donar-la a algun que creu que no la mereix, si bé no li serà 

disminuït el jornal que fins ara ha vingut guanyant. Afegeix que per regla general, tal com ha fet sempre, reservarà la 

feina a aquells que deguin abandonar-la per anar a cumplir el servei militar. La Casa Codorníu, amb bon esprit de 

concòrdia admet a tots els treballadors que reprenguin el treball dintre del termini de 10 dies, i promet no guardar 

rencor ni mala voluntat a cap dels seus obrers, oblidant faltes passades sempre que ells procuin esmerar-se cumplint el 

seu deure”.  

  Dos dies després l’empresa va distribuïr també aquest manifest23: “La Societat Codorníu, S.A. als seus treballadors. Per 

aquells de vosaltres que ja desde bon començament estiguereu disconformes en que es plantejés la vaga abans de 

prèvies negociacions; que una vegada plantejada i conegudes les nostres contrabases les haveu trobades conformes i 

ens ho haveu així manifestat, vos havem de dir que estigueu completament tranquils, que els vostres interessos ens 

mereixen tota consideració i estima. En particular [és] als altres treballadors nostres que ens dirigim en aquesta ocasió. 

Estat de la vaga. No sabem si teniu coneixement de les bases que ens foren presentades. Sens dubte coneixeu la nostra 

resposta que per això la férem pública, procurant fer-la arribar a cada u de vosaltres. Després de la segona setmana 

de vaga i a instàncies del Comitè de la “Sección Champañistas”, tinguérem dos entrevistes amb els vostres 

representants, entre els quals hi havia dos senyors que no eren treballadors de la casa, ni tampoc xampanyistes24. En 

                                                             
23 Transcripció literal respectant  la grafia original. 
24  Un d’ells podia ser  el president del sindicat Joan Girona Balaguer, que era un obrer metal.lúrgic. 
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aquestes converses, no arribarem a cap acord i ens feu l’efecte que la desavinença radicava particularment en els dos 

punts següents: 1. Reconeixement del Sindicat. 2. Jornal mínim. 

    Sobre el primer exposàrem el nostre punt de vista que l’obrer és lliure de sindicar-se o de no fer-ho, i que per a 

nosaltres tanta consideració i respecte ens mereix l’un com l’altre. Sobre el jornal mínim, tothom sap que el de 8 ptes. 

que oferim, és superior al corrent de la comarca. Referent als altres punts de que parlàrem, donàrem les següents 

aclaracions a les nostres condicions de data 20 d’Agost. A la condició primera fem constar que al dir que ens 

subjectem a les Lleis sobre Higiene, volem dir que procurarem que els nostres obrers tinguin degudament endressat i 

il.luminat el seu estatge-menjador, així com els llocs comuns. Quan ens referim a les Lleis Obreres volem dir que 

cumplirem ço que hi ha establert sobre els menors d’edat i no admetrem al treball obrers de menys de 14 anys. A la 

tercera, manifestem que l’apartat que parla dels 45 anys es refereix únicament a l’augment d’una peseta als obrers 

especialitzats i ens reservem la llibertat de no donar-la a algun que creiem que no la mereix, si bé no li serà disminuït el 

jornal que fins ara ha vingut guanyant. Afegim que per regla general, tal com havem fet sempre, reservarem la feina a 

aquells que deguin abandonar-la per anar a cumplir el servei militar. 

    Solució. Ni a la majoria dels nostres treballadors ni a nosaltres convé allargar més la vaga, de manera que havem 

acordat obrir novament la casa el prop-vinent dijous dia 10 de Setembre, tenint la més complerta confiança de que, 

per les autoritats, serà garantida la llibertat de treball”.  

   Durant aquella primera setmana de setembre va començar la desfilada de treballadors per anar-se a inscriu-re, 

sense haver arribat encara a cap acord laboral. Tornàven a casa amb diners a la butxaca ja que la direcció havia 

previst abonar una quantitat a cada obrer que hagués manifestat la seva voluntad de reincorporar-se al lloc de treball. 



 23 

Aquesta iniciativa de la direcció de Codorníu va desconcertar el comitè de vaga, ja que desconeixia realment quants 

s’havien inscrit. Va intentar fer un recompte a través dels seus afiliats sindicals, però aviat va sospitar que alguns dels 

que manifestaven amb vehemència que no havien anat a inscriure’s se’ls havia vist entrar d’amagat a can Codorníu. 

Aquest va ser el moment psicològic que la direcció de Codorniu va saber aprofitar. Va fer còrrer la veu que el nombre 

d’obrers inscrits havia superat el centenar, amb la qual cosa s’evidenciava que una gran majoria del personal 

acceptava les condicions patronals i que només una minoria s’hi oposava. El dirigent sindical Joan Girona no es podia 

creure la xifra donada per la direcció de l’empresa i la va desafiar amb molta murrieria dient que fés públic els noms 

del treballadors inscrits. Sabia perfectament que no ho farien per no posar en evidència els que figuréssin eventualment 

en aquella llista. Simultàniament es va treure de la màniga la xifra de 50. O se la va inventar o algú el va informar sota 

ma, ja que el nombre exacte d’obrers de Codorníu que s’havien anat a registrar era només de 66. 

   El dissabte 5 de setembre feia exactament tres setmanes que les famílies de treballadors de Codorníu no ingressàven 

els seus jornals. La situació per a elles era insostenible i a més s’havia agreujat anímicament a mesura que era de 

domini públic que els treballadors inscrits per tornar a treballar havien estat recompensats amb una quantitat de diners 

que els havia permès pagar deutes i posar-se al dia. A partir d’aquesta data van començar a arribar algunes cartes de 

collidors residents al Montsià, al Baix Maestrat i a altres municipis de Castelló i de l’Aragó que habitualment viatjàven a 

can Codorníu per treballar a les vinyes i a les premses, manifestant la seva inquietud: “Bel25, a 1 de Septiembre de 1931. 

Querido amigo. Me alagrare que al recibo de estas dos mis cartas letras te alles con la mas perfecta salud como la mia 

                                                             
25 Bel és un dels set pobles de la Tinença de Benifassà, subcomarca natural situada al nord de la província de Castelló que, actualment, està 
integrada en la comarca castellonenca del Baix Maestrat. 
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es buena. El motivo de escribirte esta carta es para manifestarte que nos an escrito una carta el sindicato de Sant 

Sadurní y nos dice que no benga ningun hombre a trabajar en esta casa. Ya nos contestaran y nos diran como está la 

cosa de modo en que ya nos contestaran porque yo tengo los hombres buscados y lo quieren saber. Porque si benimos 

aquí y no podemos trabajar nosotros no lo 

podemos hacer. Ya nos contestaras a buelta de correo y ya nos diras si podemos Benir. Ya nos diras si tenemos que 

apuntarnos al sindicado”26. L’autor d’aquesta carta es va oblidar de signar-la. Una altra carta rebuda per Manuel 

Raventós deia així 27 “Por estos pueblos de por aquí por todos an escrito que no benga ningun hombre a trabaja en 

esta casa yan embiado muchas hojas. No inviamos ninguna porque haria bastante bulto ya imbio la carta que te 

enteres de ella. Sin nada mas por hoy se despide tu amigo. Ramon Sabaté.” 

    Les Fires de Sant Sadurní, els dies 7 , 8 i 9 de setembre del 1931 no van trencar la tònica festiva habitual. La parròquia i 

les dues societats locals, l’Ateneu i el Centre,  havien programat els actes litúrgics i laics com si no pasés res i tot va 

esdevenir força festiu. Però el tema de conversa i de preocupació a les sobretaules familiars i als cafès no era només la 

vaga en curs de can Codorníu, sinó també que els rabassaires de can Guineu s’estaven plantejant una acció de força 

contra el propietari Pere Mir Ràfols, reduïnt substancialment la part de la collita que li lliuraven anualment ( el 33’33%).  

    En una carta manuscruita28 que Manuel Raventós va enviar el 8 de setembre a l’encarregat Josep Montserrat li 

explicava que “Avui a les 11 i mitja he estat al Govern Civil i he parlat amb el secretari del Gobernador sobre lo de la 

                                                             
26   Transcripció literal respectant  la grafia original. 
27   Transcripció literal respectant  la grafia original. 
28  Transcripció literal respectant  la grafia original. Els tres fulls d’aquesta carta  personal  i manuscrita de Manuel Raventós Fatjó  
    porten uns ribets negres  ja que  encara portava dol per la mort del seu pare, Manuel Raventós Domènech, esdevinguda  
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força. M’ha promés que demà l’enviarà, ha dit que lo que no podia fer era enviar-me 10 parelles29 com li demanava; 

diu que amb molt menys n’hi ha d’haver prou, a lo menos ho creu ell així i em deia que per si cada vaga hagués de fer 

aquest envio de força és trobarien sense guàrdies civils. De modo que no sé el nombre que enviarà, segons vegis el 

dimecres (demà la tarda) fes-me avissar amb la forma que hem parlat. Cas de que no haguéssin de venir encara a 

treballar potser fora convenient enviar diners a compte (50 o 100 ptes a cada un). Jo no vindré si tu no m’ho dius, pot-

ser per qualsevulga reclamació que puguin fer els collidors o premsadors estic més bé aquí, ja que sempre tindràs el 

temps de poguer-ta rumiar la resposta mentres m’ho consultes, de tots modos et telefonaré diariament una o dos 

vegades. En qualsevulga  moment que creguis que convé que vingui m’ho dius ja que de temor no en tinc gaire i de 

feina a Barcelona encara menys. Amb tot l’afecte. Manuel”.  

   A l’alcalde Miquel Bruna, un home de tarannà conciliador, aquesta situació de bloqueig de la negociació el devia 

preocupar i es va oferir d’intermediari al comitè de vaga i a Manuel Raventós per intentar reprendre-la. El dia 9 es 

traslladà a Barcelona per entrevistar-se amb el Governador Civil i va insistir en què e en què es convoqués una reunió 

allí mateix per l’endemà. En sengles telegrames foren tots convocats pel dia següent. La reunió del dia 10 durà tres 

hores. Hi assistiren, per part del Sindicat, Joan Girona Balaguer30, Jaume Baqués Font i Vicens Millán; en representació 

de l’empresa Manuel Raventós; per l’Ajuntament, l’alcalde Miquel Bruna, Ernest Roca Guilera i Pelegrí Frons; i per part 

del Govern Civil, un tal Ugarte que tenia instruccions molt precises del governador. Manuel Raventós recordava a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    el 30 de gener de  l’any anterior.  
29  Parelles de Guàrdies civils. 
30  Nascut a Vilafranca el 1886. No era empleat de Codorníu, sinó el president local de la CNT. Treballava al taller metalúrgic de  cal  
    Benach. Estava casat amb Josefa Sala Roca i tenien tres fills, Carme Joan i Maria. Es van exiliar  tots cinc el 1939. Va morir a Vilafranca  
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aquella reunió amb molta recança ja que els representants dels vaguistes van buidar el pap. L’acció moderadora de 

l’alcalde i la presió del delegat del governadoer civil van propiciar el següent acord: “ Reunidos la Sociedad Codorníu, 

S.A. representada por su apoderado D. Manuel Raventòs y por otra parte el Sindicato de Trabajadores de Sant Sadurní 

de Noya (Sección Champañistas) representado por D. Juan Girona, Presidente del Sindicato, D. Jaime Baqués y D. 

Vicente Millán champañistas31, , de común acuerdo establecen las siguentes Bases de arreglo en el conflicto que tenia 

existente la Sociedad con sus obreros. Primera. La Sociedad Codorníu, S.A. reconoce la existencia legal del Sindicato 

de Trabajadores de San Sadurní de Noya, como de cualquier otra organización obrera, siempre que estén reconocidas 

por los poderes públicos , con sujeción a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, actualmente vigente. Sin que 

este reconocimiento implique ninguna intervención del Sindicato ni de sus representantes en la libre dirección, 

organización y administración de los talleres, lo que compete únicamente al patrono o sus legales representantes. 

Segunda. Codorníu,S. A. se reserva el derecho de admitir o despedir el personal con arreglo a lo que dispongan las 

leyes del trabajo. Tercera. La jornada del trabajo será la legal de ocho horas y las horas extraordinarias que se trabajen 

de común acuerdo las pagará con un recargo del 50%. Cuarta. Las dos partes contratantes se someten a todas las 

leyes sociales y obreras sobre higiene y accidentes del trabajo, etc.etc. promulgadas o que se establezcan en lo 

sucesivo. Quinta. El jornal mínmo para los hombres de 18 años para arriba será de 8 pesetas y el correspondiente a las 

mujeres sera de 5’50. Sexta. Los salarios que hasta el 14 de Agosto eran superiores a siete pesetas por jornada legal de 

ocho horas, serán aumentados en una octava parte. Séptima. La Sociedad aumentará en una peseta a todos los 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    el 1945.   
31  Tots dos obrers a sou de Codorníu. 
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obreros especializados en distintos trabajos que hasta el presente percibían ya jornales superiores al mínimum y a 

todos los que llevan más de tres años trabajando en la casa. Este aumento es aplicable por esta vez. Octava. Por cada 

jornal devengado y que lleve tres meses trabajando en la Casa de San Sadurní la Compañía abonará diez céntimos en 

el Montepío que tienen establecido sus trabajadores; esta cantidad se abonará semestralmente. Aunque el repetido 

Montepío queda en completa libertad, la Casa se ofrece a hacer de cajero verificando los pagos que vengan 

ordenados con la firma del presidente y del secretario y abonando en concepto de intereses el seis por ciento anual. 

Novena. Ambas partes se comprometen a no ejercer coacciones ni represalias entre si, quedando los obreros en 

libertad de sindicarse o asociarse o no, según se dispone en las leyes sociales. Décima. La Casa Codorníu, S.A. se 

compromete al arreglo en debidas condiciones del cuarto comedor y de los retretes, conforme habian solicitado en su 

demanda. Undécima. Todos los obreros de la Casa que después de las presentes bases sean firmadas ganen un jornal 

mínimo de nueve pesetas, la Sociedad se reserva el derecho de aumentarlos o no. Duodècima. La Casa se obliga a 

readmitir a todo trabajador que salga para el servicio militar. Décimotercera. Los jornales superiores existentes a los 

jornales mínimos establecidos en las presentes bases no podrán ser rebajados. Décimocuarta. Continuará en vigor el 

reglamento interior de la Casa en todo aquello que no varie las presentes bases. Décimoquinta. Readmisión del todo el 

personal con todos los derechos que tenían antes de plantearse el conflicto. Mañana dia 11 de Septiembre se 

reingresará todo el personal al trabajo a la hora acostumbrada y a todos los que concurran se les abonará esta 

semana completa. En prueba de coformidad se firman por ambas partes las presentes bases en Barcelona a 10 de 

Septiembre de 1931”.  
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  Com s’havia pactat, el divendres 11 de setembre a les 8 del matí32 la totalitat del personal es va incorporar a la feina. 

Uns i altres van respectar els acords signats, l’endemà tots van cobrar la semanada complerta i la situació es va 

començar a normalitzar. Els collidors de raïms i els peons de les premses van anar arribant i la verema va poder 

comencar sobre sobresalts. La valoració que va fer la direcció de l’empresa sobre el desenllaç de la vaga va ser 

positiva, més encara, el van considerar favorable als seus interessos. En canvi els membres del comité sindical de la 

CNT no estaven gens contents. El reconeixement sindical que la CNT pretenia de forma exclusiva va quedar diluït en un 

declaració genèrica. La jornada laboral de vuit hores anunciada per l’empresa abans de convocar-se la vaga es 

considerava una consequência de la manifestació del Primer de Maig i no s’atribuïa a una conquesta del conflicte 

laboral. Si analitzem els acords que vàren signar podrem constatar en primer lloc que, pel que fa referència als jornals, 

el sindicat demanava que fos del mínim de 10 pessetes diàries pers als homes i 7 per a les dones i l’empresa havia 

mantingut de sortida que fos d’un mínim de 7 pessetes i de 5’50 respectivament. L’acord el xifrava en vuit pessetes per 

als homes i de 5’50 per a les dones. Hi havia una clàusula afegida que contemplava un augment addicional d’una 

octava part del jornal i també d’una pesseta diària en determinats casos, sembla que només per als homes, 

impossibles d’identificar i quantificar. En qualssevol cas la xifra mitja d’un jornal d’un treballador no especialitzat se 

situava segons l’acord en 8 pessetes, amb un 14% d’augment, molt per sota del mínim de les 10 reclamades pel 

sindicat. Les dones, que cobraven 5 pessetes,  van gaudir d’un augment del 10%, el mateix que l’empresa havia ofert 

des del primer moment de la vaga. Per tant, des d’aquest punt de vista, podríem convenir precipitadament que el 

desenllaç de la reivindicació de l’increment de sou hauria pogut decebre les expectactives generades. Caldria matisar 

                                                             
32  En aquesta etapa l’horari laboral es va establir de 8 a 12  al matí i de 2 a 6 de la tarda.  
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i potser qüestionar però aquesta afirmació ja que els obrers que ja cobràven més de 7 pessetes abans de la vaga, els 

treballadors especialitzats i els que portaven més de tres anys a l’empresa van assolir uns jornals mínims superiors. 

Malauradament no disposem de la informació relativa als integrants d’ aquests tres epígrafs i no podem precisar per 

tant, quin augment concret van aconseguir. Tampoc sabem si el jornal mínim de 7 pessetes propossat per la direcció 

de l’empresa a finals del mes de juliol representava un augment  impprtant en relació als mesos anteriors. Sí que és lícit 

imaginar que una immensa majoria de la plantilla de Codorníu portava més de tres anys en nòmina i que podrien 

haver superat les 8 pessetes de salari mínim. La valoració final de l’èxit o el fracàs d’aquesta reivindicació de la qüestió 

salarial �tant per part de l’empresa com per part dels obrers� l’haurem de deixar en una nebulosa, amb un jornal 

mínim situat entre 8 pessetes i un topall de 9 per als homes i 5’50 clavades per a les dones.  

    Totes les reivindicacions que comportàven la intervenció sindical en l’admininistració, organització, direcció de 

l’empresa i en la contractació i acomiadament de personal van ser neutralitzades, com no podia ser d’altra manera en 

aquella circumstància històrica. Prou que responien literalment al programa sindical anarquista de la CNT, però es 

tractava d’unes propostes utòpiques i extemporànies que la part contrària no estava disposada a cedir de cap manera 

i que no tenien cap mena de suport legal, ni tampoc cap perspectiva legislativa; un brindis al sol. Ho sabien 

perfectament els dirigents de la CNT local i tot i així ho van incloure en les negociacions i ho van mantenir fins al final. Ni 

en somnis podien haver pensat que les propostes en aquest sentit podrien prosperar.  

   L’acord escrit de reservar el lloc de treball als joves que haguéssin marxat de l’empresa per anar a complir el servei 

militar obligatori va legalitzar una pràctica habitual que ja s’estava aplicant abans de la vaga. Tal vegada en alguns 

casos concrets no s’havia respectat, però haurien estat l’excepció que confirmava la regla. Per tant, cap avenç 
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tangible en aquest sentit. En el document signat per ambdues parts no es va fer cap al.lusió a la reivindicació de l’edat 

mínima de 14 anys per començar a treballar, però l’empresa l’havia assumit en el seu comunicat del dia 10 de 

setembre, atenent-se a la legislació vigent. Pel vaguistes aquest era un principi de caràcter ideològic que van celebrar 

haver assolit; però per a la direcció de Codorníu es tractava d’una qüestió purament funcional , sense cap cost 

econòmic, que no va ser interpretada com una concessió. L’assignació de deu cèntims al Montepio de treballadors per 

cada jornal devengat no la podem valorar perquè desconeixem quant s’abonava abans de la vaga, però cal tenir en 

compte que representava només el  1’11 % del jornal dels homes i el 1’81 % del de les dones. Sembla irrellevant.   

   En l’acord final va aparèixer el tema de les hores extres que no s’havia plantejat en cap moment de les negociacions 

prèvies. Que s’establís pagar-les amb un augment del 50% no ens explica si això representava una millora real en 

relació a la situació anterior o simplement es van limitar a deixar constància de la pràctica habitual. En canvi, de la 

supressió de les festes intersetmanals i de la instal.lació d’un rellotge al celler Gran per sincronitzar l’horari laboral, ni 

mitja paraula. L’arrenjament dels lavabos i del menjador, així en abstracte, tampoc sembla una qüestió substancial. 

   Pel que fa al compromís per part de l’empresa de no prendre represàlies admetent tots els obrers en nòmina abans 

de plantejar-se el conflicte va ser una aposta per a la normalització de les relacions entre l’empresari i els treballadors 

que va funcionar fins el 1936. Ni Jaume Baqués Font ni Vicente Millán, els dos representants dels obrers que van signar 

l’acord, no van tenir cap problema laboral. Va esdevenir exactament el mateix després de la Guerra Civil, amb la 

diferència però que alguns dels treballadors més implicats en la col.lectivització de Codorníu van romandre a l’exili ( 

com Francesc Viladoms Sabater i Esteban Vinaixa Serres, entre d’altres) o van morir durant o immediatament després 

d’aquest conflicte bèlic ( com Manuel Vinaixa Serres, afusellat el 1939). En resum, no es pot afirmar que l’empresa vagi 
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guanyar aquella vaga per golejada, però amb la informació disponible sí va que se’n va sortir força airosa. Tampoc 

sembla que en aquest cas es pugui aplicar aquella cita famosa de Karl Marx: “ El resultat més important d’una lluita 

obrera no és la victòria econòmica que es pugui aconseguir, sinó el progrés en la organització dels treballadors” , 

senzillament, perquè els mesos i anys següents, malauradament, no es va fer visible cap progrés en aquest sentit. 

    Vaig tenir oportunitat de conèixer personalment molts anys després dos dels principals protagonistes d’aquesta vaga 

del 1931  �l’empresari Manuel Raventós Fatjó i el treballador de Codorníu Jaume Baqués Font�, i entrevistar-me també 

amb la filla d’un tercer, Carme Girona Sala, veïna de la Pobla de Claramunt (Anoia). Com ja s’ha explicat, el seu pare, 

Joan Girona Balaguer, era el president de la CNT local en aquella època. Comentaré breument tres anècdotes 

individuals que em sembla que alguna cosa ténen a veure amb aquesta història de la vaga, encara que només sigui 

d’esquitllada. La primera relacionada amb Manuel Raventós. Després de la Guerra Civil el meu pare va entrar a 

treballar de peó a can Codorníu i era un dels obrers més poc qualificats. Quan va ser l’hora de començar el batxillerat 

els hermanos del col.legi Sant Josep van considerar que jo tenia aptituds... però la meva família no tenia diners per 

pagar els estudis. Algú devia informar la meva mare que don Manuel Raventós Fatjó concedia beques als fills dels seus 

treballadors que despuntàven una mica. Recordo perfectament totes les succesives entrevistes amb don Manuel i 

podria descriure en detall la decoració del seu despatx on predominava la fusta de color fosc i imitar com parlava una 

mica papissot a consequência d’un problema de salut esdevingut el 1949. Abans d’entrar-hi, el seu secretari personal, 

Francesc (Cisco) Alemany s’encarregava de donar les instruccions protocolàries pertinents, a saber: 1) Saludar don 

Manuel amb una lleugera inclinació del cap, 2) no asseure’s fins que ells ho indiqués, 3) respondre les seves preguntes 

amb sinceritat i claredat, i 4) abans de marxar, acomiadar-se amb educació. Cap problema, em sortia tot que ni 
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brodat. Manuel Raventós, després de revissar les notes del curs anterior, em va concedir les beques oportunes i em 

consta que no vaig ser l’únic beneficiat. Simultàniament dedicava una xifra important de diners a la parròquia per 

obres de caritat i iniciatives socials a més d’un assignació pel manteniment d’un vicari més del que li corresponia, 

posava el seu Mercedes Benz de color negre i el seu xofer, un cop a la setmana, a disposició del rector mosèn Lluís 

Maria Vidal Bosch perquè aquest pogués traslladar-se a Barcelona i dur a terme tota mena de gestions amb comoditat 

i rapidesa, i finançava sense reverves el col.legi Sant Josep dels hermanos gabrielistes que el seu pare havia promogut 

el 1905. La construcció a la dècada dels seixanta de l’equipament parroquial de La llar, ja amb l’aquiescència i 

compromís del seu fill Josep Maria Raventós Blanc, podria considerar-se la seva obra més emblemàtica, que encara 

perdura i que va ser crucial en la vida cultural, juvenil, lúdica, artística, musical, associativa, política i cívica dels darrers 

anys del franquisme i dels primers de l’etapa democràtica actual.  

  Amb tot això vull dir que Manuel Raventós Fatjó no era un empresari fred, calculador i insensible que només es movia 

pel benefici empresarial, sinó que conservava part del paternalisme que tant havia caracteritzat el seu pare i que 

aquest va intentar inocular a tots els seus fills. I si no ho era a la dècada dels cinquanta i del seixanta , tampoc ho devia 

ser els anys trenta, quan negociava amb la CNT. Reconèixer aquests atributs a Manuel Raventós no comporta beneir 

tota la seva trajectòria empresarial, però ajuda a situar la seva figura en el context històric de la convulsa dècada dels 

trenta del segle passat. Alguna obcecació però denia tenir Manuel Raventós amb mi (o algú li havia suggerit que fes 

proselitisme, o ho feia amb tots els que rebia al seu despatx) ja que en les tres ocasions que em va atendre, en totes em 

va fer les mateixes preguntes: Què vols ser quan siguis gran ? i tot seguit sense donar-me temps a pensar-m’ho, afegia: 
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T’agradaria ser capellà ?”. Com que la resposta era no, aleshores venia la tercera pregunta de manual: “T’agradaria 

treballar aquí, com el teu pare ?”  

    A Jaume Baquès Font (1904 – 1987) el vaig conèixer a Caracas ( Veneçuela) el novembre de 1973 i l’entrevista es va 

celebrar a la Universitat Central, on ens va acompanyar el seu fill Pere Baqués Martí. D’aquella conversa va sorgir la 

idea de que Jaume Baqués escrivís les seves memòries, cosa que efectiuvament va dur a terme els anys següents. En 

elles hi ha alguna referència d’esquitllada a la vaga de can Codorníu de 1931, a la col.lectivització de 1936 i al seu 

retorn de l’exili, tres episodis que òbviament va viure amb intensitat. Tant en aquestes memòries com en un treball de 

recerca que va escriure el seu nét Pedro Daniel Baqués Aguiar, s’expliquen les represàlies de les que hauria estat 

víctima Jaume Baqués a can Codorníu �on havia treballat des dels catorze anys�, quan va anar a demanar el reingrés 

el 1944. Segons aquests texts, no va ser admès i va haver de subsistir al poble en condicions molt precàries. Doncs 

d’això, res de res. Ni després de la vaga de 1931 ni tampoc després de la Guerra Civil va trobar cap obstacle per 

treballar a can Codorníu, segons consta en la documentació empresarial que em va facilitar un directiu de Codorníu, 

S.A. , i la seva sortida de l’empresa a la segona meitat de la dècada dels cinquanta per viatjar a Veneçuela va ser 

deguda, exclusivament, a l’expectativa d’una eventual millora laboral. En aquesta versió personal de Jaume Baqués 

sobre les represàlies laborals que afirmava haver patit es va manifestar un dels grans perills que amenaça tots els 

historiadors, com han explicat, entre d’altres, Heròdot d’Halicarnàs, fa gairebé dos mil cinc-cents anys, i Edgar Morin i 

Primo Levi en el darrer quart del segle XX. Així Ryszard Kapu�ci�ski (1932 – 2007), interpretant la visió del primer 

historiador de la humanitat a la seva obra Viatges amb Heròdot afirma que : “ Les persones recorden allò que volen 

recordar i no el què ha esdevingut realment, ja que cada individu tenyeix la història del color que més li convé i 
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prepara la seva pròpia barreja en el seu gressol particular. D’aqui ve que sigui impossible desentrenyar el passat tal i 

com va esdevenir, només podem accedir a múltiples variants, a versions més o menys versemblants o que s’ajustin 

millor a les expectetives de cadascú. El passat unívoc no existeix, només existeixen les seves múltiples variacions i i 

interpretacions”. El filòsof i sociòleg francès d’orígen jueu Edgar Morin ( nascut el 1921) al seu llibre Pour sortir du 

vingtième siécle (1981) ens alliçona magistralment quan ens alerta de que “Cal desconfiar de la única cosa de la qual 

disposem per escriure la nostra història i per escriure la història: del testimoni”. Finalment l’escriptor italià Primo Levi 

(1919 – 1987) a Les Naufragés et les Rescapés (1986) analitza aquest fenòmen i conclou que “ la disociació típica entre 

l’experiència viscuda i la retrospecció, que no és mai resurrecció sinó reconstrucció conceptual”, Jaume Baqués va 

propiciar que mai més m’acabés de refiar gens ni mica dels testimonis ni de la tradició oral i que, en conseqüència, 

des d’aquella controvèrsia, vagi extremar la cautela.  

    L’entrevista amb Carme Girona l’any 2008 em va permetre adonar-me que d’aquella etapa històrica del seu pare en 

sabia més jo que ella. Recordava perfectament l’exili familiar, però mai ningú li havia explicat res d’aquella vaga 

sadurninenca en la qual el seu progenitor es va implicar com a president local de la CNT. I si ella no n’estava al cas, 

segur que la immensa majoria dels sadurninencs tampoc. Allí, a casa seva, a la Pobla de Claramunt, em vaig adonar 

que calia recuperar  i divulgar urgentment aquest i altres capítols de la història local per intentar fer justícia als seus 

protagonistes, honorant als que s’ho mereixin i posant en evidència als malfactors i malvats. És clar però, que si ja a 

l’hora de jutjar els encerts i les errades es fan servir dues o més vares de mesurar diferents, també quan es pretén situar 

els justos a una banda i els miserables a una altra els criteris a aplicar no són sempre coincidents, sinó massa sovint 

discrepants.  
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Personal en nòmina de l’empresa Codorníu, S.A. (Agost – setembre 1931) 

(De cara a una propera edició seria interessant poder disposar dels segons cognoms d’aquestes treballadores i 

treballadors. Enviar mail a querolrovira@hotmail.com. Tanmateix també interessaria poder posar-me en contacte amb 

els familiars descendents de l’obrer de Codorníu d’aquella època, Vicente Millán).  

 

1. ABELLA, Agustí  

 

2. ADELL GIL, Josep  

 

3. ALBIOL, Carles  

 

4. ALÒS, Remei  

 

5. ASENSIO, Antònia  

 

6. AVANTE, Joaquim  

 

7. BAQUÉS FONT, Jaume  

 

8. BARBERAN, Josep  

 

9. BARBERAN SEGURA, Climent  
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10. BARGALLÓ SONET, Joan  

 

11. BARGALLÓ SONET, Pere  

 

12. BAS, Josep  

 

13. BENAIGES, Francesc  

 

14. BLANCH CUELLO, Josep  

 

15. BLANCH CUELLO, Miquel  

 

16. BUDÍ, Francesc  

 

17. BOLTÀ, MARIA  

 

18. BOQUERA, Antònia  

 

19. BOQUERA, Jacint  

 

20. BOQUERA, Joan  
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21. BORRÀS, Bautista  

 

22. BORRELL, Joan  

 

23. BORRELL, Pere  

 

24. BORRELL, Tomàs  

 

25. BRICHS, Josep  

 

26. BUSQUETS, Montserrat  

 

27. CALDÚ, Mercè  

 

28. CALDÚ, Francisca  

 

29. CAMARASA, Dolors  

 

30. CARBÓ, Josep  

 

31. CASANOVAS CASANOVAS, Antoni  

 

32. CASANOVAS, Antònia  
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33. CASANOVAS, Concepció  

 

34. CASANOVAS, Josep  

 

35. CASANOVAS, Magdalena  

 

36. CASANOVAS, Maria  

 

37. CASTELLVÍ, Maria  

 

38. CASTELLVÍ, Pere  

 

39. CAVALLÉ, Francesc  

 

40. CENTELLAS, Joan  

 

41. CENTELLAS, Jaume  

 

42. COLOMA, Francesc  

 

43. COMPTE„ Àngela  
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44. COROMINES, Crescenci  

 

45. CREIXELL, Pere  

 

46. CREMADES, Natali  

 

47. DOMÈNECH, Manuel  

 

48. DOMINGO, Josep (I)  

 

49. DOMINGO, Josep (II)  

 

50. EROLES, Josep  

 

51. ESBERT, Pere  

 

52. ESCOLANO, Mariana  

 

53. ESTELLER, Ramon  

 

54. ESTEVE, Pere  

 

55. FABREGAT SEGARRA, Josep  
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56. FANDOS, Celestino  

 

57. FARRÉS, Josep  

 

58. FERRER, Joan  

 

59. FERRER FONT, Pere  

 

60. FORNS VENTURA, Lluís  

 

61. FRENCH„ Rosa  

 

62. GALLART, Josep  

 

63. GALOFRE, Arseni  

 

64. GALOFRÉ, Pere  

 

65. GESTOSO, Ciriaco  

 

66. GESTOSO GRANADOS, Josep  
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67. GIBERT PUIGDOLLERS , Jaume  

 

68. GIBERT, Jaume  

 

69. GIBERT, Joan  

 

70. GIRÓ, Angela  

 

71. GRAUPERA, Tomàs  

 

72. GRIÑÓ, Josefa  

 

73. GUAL, Josep  

 

74. GÜELL POCH, Ramon  

 

75. LLORDA, Mariano  

 

76. MALDONADO, Ramon  

 

77. MALDONADO, Salvador  

 

78. MALET, Domènech  
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79. MARCET, Enric  

 

80. MARÍN, Dolors  

 

81. MARTÍ, Miquel  

 

82. MARTÍ ARASA, Joan  

 

83. MARTÍ GIBERT, Jaume  

 

84. MARTÍ GIBERT, Joan  

 

85. MASANA MARTÍ, Rossend  

 

86. MASSANA, Jacint  

 

87. MATEU, Pere  

 

88. MILLÁN, Vicente  

 

89. MIR MORA, Joan  
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90. MIRÓ, Esteve  

 

91. MONTAGUT, Josep 

 

92. MONTANER, Artur  

 

93. MONTANER, Bautista  

 

94. MONTSERRAT, Josep  

 

95. MORATÓ, Lluís  

 

96. NOMEN, Agustí  

 

97. NOS, Josep  

 

98. NOTÓ, Jaume  

 

99. ORTIZ, Josep  

 

100. PAGO, Vicenç  

 

101. PALLARÈS, Pere  
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102. PAPASEIT, Joan  

 

103. PAPASEIT, Josep  

 

104. PAVÍA, Nicolau  

 

105. PAVÍA, Pròsper  

 

106. PEDROLA MOLINS, Antoni  

 

107. PEDROLA, Pere  

 

108. POLLANCH, Miquela  

 

109. PRADES, Jacint  

 

110. PRADES, Josep  

 

111. PRESCOLÍ, Eugeni  

 

112. PRINCEP, Mercè  
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113. PUIG, Manuel  

 

114. PUJOL, Maria  

 

115. QUINTANA, Manuel  

 

116. RAMOS, Antoni  

 

117. RAURELL, Jaume  

 

118. RAVENTÓS, Pere  

 

119. RENAU, Josep  

 

120. RIPOLLÈS, Eduard  

 

121. RIPOLLÈS, Emili  

 

122. ROIG, Josep  

 

123. ROIG, Rosa  

 

124. ROS, Antoni  
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125. ROSELL, Agustí  

 

126. ROSELL, Josep  

 

127. ROSELL, Ramon  

 

128. ROVIRA, Antoni  

 

129. SALES, Josep  

 

130. SALVADOR, Francesc  

 

131. SANAHUJA, Consol  

 

132. SARDÀ, Jaume  

 

133. SOLÀ, Joan  

 

134. SOLÉ, Elisa  

 

135. TEJEDOR, Antoni.  
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136. TORRAS, Eugènia  

 

137. URPÍ, Jaume  

 

138. URPÍ, Josep  

 

139. VENTURA, Joan  

 

140.VENTURA, Pere  

 

141. VERGE, Joaquim  

 

142. VERGE, Manuel  

 

143. VERNET, Jaume  

 

144. VICENTE, Luciano  

 

145. VILÀ, Bautista  

 

146. VILADOMS, Agustí  

 

147. VILADOMS SABATER, Francesc  
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148. VILALTA MIRAVITLLES, Ramon  

 

140. VILLAGRASA ROUDÓ, Josep  

 

150. VINAIXA SERRES, Esteban  

 

151. VINAIXA SERRES, Manuel  

 
Font:  Documentació de l’empresa relativa a la vaga de l’agost de 1931  

 

 

 

 


