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“S’ha canviat el règim de govern i per ara hem passat de la demagògia al 

militarisme. Als rabassers els han obligat a pagar íntegrament la part que 

correspon als propietaris segons el contracte. Pressionats consenten. Alguns 

propietaris transigeixen. Però els odis i les rancúnies estan encesos. Si no deixen 

ara definitivament resolt el problema, serà l’etern cavall de batalla de les 

futures lluites polítiques. És hora de que els elements posseïdors de la propietat 

de les terres no solament siguin justos, sinó que facin algun sacrifici per tal 

d’evitar els perjudicis que els poden causar un altre dia si deixen el conflicte en 

peu “.  

 

Adjutori Varias Gabarró. Diari personal inèdit1, 10 de novembre de 1934 

 

 
                                                             
1 Dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès  
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Versió actualitzada a 25 de febrer de 2015 

 

 

Els grans esdeveniments històrics locals de la dècada dels trenta del segle XX s’encadenen els uns amb els altres sense 

solució de continuïtat, talment com si l’un estirés l’altre, com esdevé habitualment en un cistell de cireres quan s’intenta 

agafar la primera. A la proclamació de la República el 14 d’abril de 1931 va seguir la gran manifestació del Primer de 

Maig. Tres mesos i mig després s’iniciava la vaga de can Codorníu que va durar fins el 10 de setembre i a continuació, 

sense una pausa per digerir tot aquell enrenou, la immensa majoria dels rabassaires de can Guineu2 van desafiar al 

propietari Pere Mir Ràfols (1878 – 1952) amb una reducció de les parts de la collita de raïm que fins aleshores li lliuraven 

anualment. Van passar del terç (el 33’33%) al quart (el 25%). Una gran majoria de la resta de rabassaires locals �entre 

els quals els del Marquès de Monistrol, de can Romeu dels Borrulls i de la família Domènech d’Espiells entre els més 

destacats; però no així a can Codorníu, on tradicionalment conreuaven la seva finca amb jornalers�, van aplicar la 

mateixa mesura i també els dels municipis de Subirats, Piera, Masquefa, Font-rubí i Vilafranca, en els quals la família Mir 

de can Guineu tenia algunes de les seves grans propietats cedides totes elles a rabassa. Els dels altres municipis de la 

comarca també es van afegir a la iniciativa. En total aquesta nissaga sadurninenca dels Mir que es remuntava al segle 

XVI3 gaudia d’uns 1300 jornals de terra distribuïts en sis municipis que explotàven entre 160 i 170 rabassaires. El 90% 

                                                             
2 Veure la llista completa al final d’aquest text.  
3 El primer Mir identificat de la nissaga va ser Joan Mir, moliner de Vilarnau, al segle XVI. L’historiador Salvador Llorach situa l’orígen  
 d’aquesta família sadurninenca en el segle anterior.  



 4 

d’aquestes finques agrícoles produïen raïm i la resta blat, ordi, civada i productes hortofrutícolas (com mongetes, faves, 

favolins, pomes, cireres, melons, préssecs, peres, ametlles...) 

 El conflicte agrari a Catalunya i a Sant Sadurní al llarg de la segona meitat del segle XIX i els primers trenta anys del XX 

va girar principalment a l’entorn del problema rabassaire, amb dues reivindicacions permanents: l’accés a la propietat 

de les terres conreuades i la millora de les condicions contractuals a favor dels pagesos. Ja el 1874 es van produïr greus 

conflictes després que el govern sorgit del cop d’Estat del general Pavía abolís la llei de la Primera República que 

declarava redimibles totes les pensions i rendes dels rabassaires (20 d’agost de 1873). En aquella ocasió, l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre, representant els interessos dels grans propietaris catalans, ja havia pressionat perquè es 

suspengués la llei favorable als rabasaires.  

 Amb la mort de les vinyes a causa de la fil.loxera a partir de 1887 els rabassaires de can Guineu van ser desnonats per 

Marc Mir Capella (1851 – 1903) i substituïts per altres pagesos que es van avenir a unes condicions contractuals 

aparentment més favorables. Marc Mir gaudia d’un enorme prestigi social guanyat a pols juntament amb altres 

sadurninencs4 que van encapçalar la lluita contra la fil.loxera mitjançant la substitució dels ceps infectats per ceps 

americans immunes a la plaga, però no va desaprofitar l’oportunitat per rescindir tots els contractes de rabassa i deixar 

moltes famílies sadurninenques a la misèria. Aquesta seria la cara fosca d’aquest personatge que ha esdevingut un dels 

referents de la història local. A la Conferència de Barcelona de 1893 promoguda pels pagesos es van aprovar dues 

mesures que no van tenir un posterior recorregut legal i van quedar en un no res: 1) el dret a la continuïtat a la terra 

                                                             
4 Manuel Raventós Domènech (1862 – 1930), Antoni Escayola Font (1844 – 1903), Rafael Mir Deàs (1860 – 1942), Pere Rovira Cañameres (1851  
 – 1908), Modest Casanovas Romeu (1859 – 1926), Francesc Romeu Esteva (1855 – 1936) i Pere Raventós Varias (1871 – 1936), entre d’altres. 
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mitjançant la perpetuïtat de la rabassa morta, i 2) la revisió dels contractes vigents de tal manera que les rendes que es 

tenien de lliurar a la propietat es rebaixéssin a la cinquena part els anys bons (20%), a la desena part els anys regulars 

(10%) i a zero els anys dolents. La situació es va apaivagar el 1896 ja quels parcers i rabassaires havien aconseguit una 

millora de les condicions contractuals i no seria fins al venciment d’aquests nous contractes que s’adonarien de la 

degradació que havia sofert la seva condició jurídica de conreador. El mes de setembre de 1920 la Societat de 

Rabassaires de Sant Sadurní va presentar als propietaris unes demandes de millora que van ser desestimades, raó per la 

qual un nombre indeterminat de parcers locals van negar-se a lliurar les parts de la collita que corresponien als titulars 

de les terres. L’actuació fulminant de la Guàrdia Civil va redreçar la situació després de detenir nou dels representats 

de la Societat de Rabassaires local, dels quals quatre éren parcers de can Guineu: Josep Raventós, Simó Varias Suñé, 

conegut com el Simonet, Ramon Miquel i Jaume Gibert. 

 L’u d’abril de 1921 una comissió local de propietaris agrícoles integrada per Pere Mir de can Guineu, el farmacèutic 

Narcís Viader Escayola i Josep Romeu Bolet de can Romeu dels Borrulls5 van signar un conveni amb els delegats dels 

pagesos Josep Raventós, Ramon Miquel i Pau Pujadas, amb la intermediació del diputat Josep Zulueta Gomis 6, que 

semblava obrir una etapa d’entesa, malgrat els mals auguris d’alguns rabassaires que consideràven que es tractava 

d’una ensarronada, com efectivament va acabar esdevenint. El preàmbul i els acords d’aquesta comissió mixta de 

propietaris i parcers dèien7: “ Davant el conflicte suscitat arran la collita de raïms en la brema de 1920, En Josep Zulueta 

                                                             
5 Els dos darrers van ser alcaldes de Sant Sadurní nomenats a dit durant la Dictadura de Primo de Rivera, el 1927 i el 1928 respectivament. 
6 Diputat a Madrid des del 1903 ininterrompudament en representació del Partit Reformista de Melquíades Álvarez. 
  
7 Fons de l’autor. Transcripció literal respectant la grafia original.  
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Gomis, Diputat a Corts pel districte, invocant l’interés públic, l’exemple del veí poble del Plá del Penadés i la justa fama 

assolida pel propi Sant Sadurní considerat d’antic com a model digne d’imitar-se en l’art dificil de cultivar les vinyes, 

suplicá que’s sotmetessin les diferencies causants de la discordia a una Comissió mixta genuina representació de 

propietaris i parcers. Els interessats accediren gustosos. Designats com a representants dels propietaris En Pere Mir, En 

Narcís Viader i En Josep Romeu, que sumen a llur valer personal el prestigi de llur abolori en la comarca; escollits com 

representants dels parcers pel doble sedaç d’una comissió de dotze, el.legida en junta general amb l’encàrrec de 

nomenar als tres comissionats, resultant designats En Josep Raventós, En Benato Font i En Ramón Miquel, igualment de 

tradició parcers de la comarca, es plantejá en l’acte de constituïr-se la Comissió, a manera de qüestió prèvia, la de fer 

constar que els comissionats obraven com verdaders representants sens subordinament a manament imperatiu, i a 

més, que s’apartaria de les deliberacions tot interés polític, sempre petit davant l’interés permanent de l’organització 

del trevall, i tot interés societari, atenent-se els reunits al problema genuïnament agronòmic de portar la vinya a la 

máxima producció, única manera d’assolir un acord no basat en una transacció passatgera, sinó en un esprit de 

justicia i efectes duraders. 

 Essent les circumstancies económiques excepcionalment anormals i difícil de predir el sentit en que ha d’operarse el 

cambi presentit; receloses les parts de la manca de garantía del cumpliment de lo pactat en el cas inevitable de que 

per part d’algún individu es resistis, per causa d’impossibilitat material o per qualsevol altre causa, a practicar els deures 

de sa cooperació, hagué de pensar-se �alliçonats per l’experiencia del Plá del Penedès� en instituïr un Tribunal mixte 

encarregat d’adaptar en tot moment a les noves cicumstancies i de punir les possibles transgressions amb estricta bona 
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fé, amb ánim de evitar les despeses, dilacions i viaranys d’animositats inseparables de l’actuació judicial i amb aptitut 

per a ajustar els laudes de coneixement concret de coses i persones que motivin els desacords. 

 Les terres del Penedés demanen descanç, a l’ensems que les necessitats creixents del viurer modern imposen majors 

rendiments obtinguts amb beneficis no menors; l’ausentisme de la terra, no ja dels propietaris, sinó més encara, dels 

braços, de les inteligencies, precisament quan l’agricultura s’enlaira a la condició de ciencia i l’explotació agrícola es 

complica amb dificultats financeres de jorn en jorn inevitables, imposen una colaboració eficient que quants 

s’interessen per la producció; col.laboració, que fora endebades ontindrer dels propietaris, minvant llurs drets i 

escatimant llurs profits, ni molt menys s’assoliria dels parcers, fent encara mes penosa llur condició de treballador del 

terrer. 

 Afortunadament la solució es trova amb facilitat en un sa criteri d’economia rural subordinat a un sentit estricte de 

justicia. El trevall resulta tant mes lucratiu en quant s’intensifiquen els demés elements de la producció, així com el 

capital fixe i el circulant rendeixen major interés en la proporció en que’s prodiga el treball. Les bases acordades per 

unanimitat s’inspiren en estimular la máxima aportació de tots i cada un dels elements de la producció mitjansant la 

recompensa a que’s facin creditots segons dictamen del Tribunal mixte. Clar es que han de variar les circumstancies 

del cultiu segons els llocs i segons les persones interessades. Reconeixent-ho així s’aplana el camí a l’excepció: per aixó 

avans que tot es consigna que la Comissió es circunscriu al terme de Sant Sadurní de Noya. Empero no es menys 

evident que un cop generalitzats els convenis per termes municipals i després que’s pugui recollir la jurisprudencia 

sentada en cada cas pels Tribunals mixtes estarem en condicions d’elevar els resultats a l’Institut de Reformes Socials 

per tal que la Llei consagri el régim juridic que els interessats lliurement s’han volgut donar per a llur govern.  
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 Acords de la Comissió mixta de propietaris i parcers de Sant Sadurní de Noya. Els contractes anuals subsistirán amb les 

següents bases d’esmena. Primera. Constitució d’un Tribunal mixte compost per tres propietaris i tres parcers amb un 

president que elegiran de comú acord els sis individus, no poguent el presidentr esser ni propietari ni parcer del terme 

de Sant Sadurní. Aquest Tribunal entendrá en tots els litigis, si be no podrá modificar els contractes ni el present conveni, 

devent sols solventar els cassos no previstos, aclarir els dubtosos i evitar males interpetacions. Segona. El present conveni 

es refereix únicament a les pesses de terra quin cultiu sigui vinya rabassada i plantada a cost del parcer, y a les que els 

propietari hi ha contribuït en part. Tercera. El parcer que no trevalli la terra segons les exigencies del cultiu a judici del 

Tribunal mixte, se li donará un any de temps per a esmenarse; transcorregut aquest, el Tribunal deurá despedir-lo 

valorant les millores que pugui acreditar. Quarta. Com a garantia de que el parcer no’s vegi privat de les terres ni de les 

millores degudes al seu esforç, es pacta: a) Que´s gestionará del Poder públic la legalització dels Tribunals mixtes, així 

com se procurarán facilitats de la Banca i llegislatives per adquirir propietats. b) Dos anys avans d’acabar el contracte, 

el parcer deurá averiguar si el propietari está disposat a renovar-lo. En cas afirmatiu,es farà la renovació 

immediatament. En cas negatiu, el parcer acudirá al Tribunal Mixte, qui cuidará durant aquells dos anys de cercar-li 

una nova pessa de terra. c) Quan no existeixi document de contracta i el propietari tingui dret a rescindir-la, vindrá 

aquest obligat a donar al parcer el plaç fixat en l’apartat anterior, pagant les millores al deixar el parcer la terra, mes un 

tant per cent prudencial sobre l’aument de valor que la finca hagués pogut obtenir amb el trevall que el parcer hi hagi 

esmerçat. Totes les peritacions correrar a càrrec del Tribunla mixte. d) No podrá rescindir-se el contracte escrit, i per lo 

tant no procedirá el desahuci mes que per incompliment d’alguna cláusula taxativament marcada en el contracte, 

per haber incorregut el parcer en la sanció de la base tercera o per finir el plaç de le escriptura. Si fos ja finit s’aplicará 
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lo que disposa el següent apartat. e) En cas de que el contracta sigui verbal, serán solament causes de rescissió la de 

la base tercera i la de que el propietari desitgi reincorporar-se a la terra. Cinquena. Sempre que el parcer desitgi fer 

alguna millora, deurá posar-ho en coneixement del propietari i fer-la amb les condicions que ambdos convinguin. Cas 

de disconformitat, deurá essser sotmesa aquesta al Tribunal mixte, qui determinará i en son cas valorará les millores, 

com també fixará el plaç i la forma d’amortització de la mateixa. Regiran les mateixes condicions quan sigui el 

propietari i no el parcer el que desitgi fer les millores. Sisena. El grá d’aresta es partirá a la sizena sempre que’s fassi amb 

els adobs consegüents tots a cost del parcer, així com vindrá a cárrec del mateix segar, lligar i apliar, partint-se la garba 

i emportar-sen la seva part el propietari. Setena. Tots els arbres fruiters es partiran al quart, devent el parcer collir en fruit. 

Vuitena. En les vinyes que son al terç en les que es fan per costum establerta, nou o menys camins de carro o quinze o 

menys d’animal, per causa de la distancia en que’s trova el celler del propietari, aquest abonará al parcer: la tercera 

part del sofre i sulfat a raó d’un kilo i mig del primer i un kilo del segón per carga; la tercera part d’abonos posats a la 

vinya, i el cost de collir i trajinar el parcer la part corresponent al propietari. Novena. En les vinyes al terç en les quals es 

fan deu o mes camins, el propietari abonará lo mateix de la base anterior en quan a sofre, sulfats i abono, i en quant a 

collir i trajinar el parcer la part del propietari, la diferencia entre el cost normal i el que regeixi en l’any de la collita. 

Desena. En les vinyes al quart en les quals es fan un total de nou o menys camins per la causa senyalada en la base 

vuitena, el propietari abonara lo mateix que en la base novena, empero sols en sofres, sulfat i adobs. Onzena. En les 

vinyes al quart en les quals es fanm deu o mes camins per la causa senyalada en la base vuitena, el propietari abonará 

la quarta part del sofre y sulfat a raó de kilo i mig del primer i kilo del segón per carga i la quarta part dels abonos 

posats a la vinya. Les quantitats de sofre i sulfat que’s mencionen en aqusta base i les tres anteriors, es basarán sempre 
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en la quantitat de cargues collides l’any anterior. En cas de perdua de collita a causa d’accidents fortuïts, es basará el 

cálcol en l’any precedent. Dites quantitats s’entregarán per tot el mes d’abril. Dotzena. Sempre que, a pesar dels 

pactes establerts, hi hagi discrepancia en la data en que han de collirse els fruits, se sotmetrá el cas al Tribunal mixte i 

ambdues parts vindrán obligades a acatar ses decisions. Tretzena. Llegums, alls i tubércols es partirán a la novena, 

segant-los o arrencant-los i apilant-los el parcer. La trepadella als tres anys de sembradura deurá fangar-se i no podrá 

ocupar mes de la quinta part de la terra destinada a sembradiç.Quan es faci una sembra de trepadella o altres 

lleguminoses per a destinar-les a la venda, es partirán com sin fos grá d’aresta. En cas de que la sembra de 

lleguminoses es destini a abono en vert, no’s partirá i deurá tombar-se sencera, deguent abonar-se amb adob químic, 

corrent a cárrec del propioetari el facilitar-lo. Catorsena. El propietari vindrá obligat a indemnitzar al parcer dels danys 

que el bestiar pugui causar, ja sigui propi, ya tingui arrendades les erbes a un tercer.Quinzena. Queda suprimida tota 

prestació pecuniaria o en especies fora de les parts de fruits. Setzena. Si alguna de les parts creu esser perjudicada per 

alguna de les cláusules aqui establertes, podrà formular la seva demanda al Tribuna mixte, qui resoldrá lo que 

procedeixi. Dissetena. Propietaris i parcers es congratulen d’haver arribat a un acord i es comprometen formal i 

mutuament a abandonar tota classe de coaccions. En cas de noves demandes colectives o personals o 

desobediència al Tribunal mixte, totes les millores concedides per mig del present conveni, quedarán per aquest sol fet 

anulades respecte d’aquells o d’aquells desobedients. Sant Sadurní de Noya, 1 d’Abril de 1921”. Els rabassaires més 

crítics afirmàven que aquell conveni era paper mullat, pretensiós i somiatruites... com es va posar de manifest ben aviat, 

generant una enorme decepció.  
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 El 1922 es constituïa a Barcelona l’Unió de Rabassaires i altres Conreadors del Camp de Catalunya i el 6 de gener de 

1923 s’aprovava el seu programa amb una declaració preliminar en la que s’afirmava que la Unió “ considera la terra 

propietat de tots els homes i que només el treball crea els drets efectius per a la possessió i úsdefruit de la mateixa”. 

Com agenda d’immediata realització es va acordar adreçar-se al Govern de l’Estat perquè legislés ràpidament sobre 

el problema agrari, implantant en les lleis els principis següents: a) els contractes d’arrendamant de terrenys plantats 

serien considerats enfitèutics, és dir, perpetus, amb dret de redimir-los d’acord amb el valor declarat en els 

amirallaments8; b) durada mínima de 25 anys pels demés arrendaments; c) revisió dels contractes existents i regulació 

de la renda al màxim del 8 per cent del valor declarat en l’amirallament; d) indemnització per les millores introduïdes a 

les finques en el moment d’acabar-se el contractre; i e) improcedència del judici de deshauci en els arrendaments. A 

més d’aquests principis que pretenien assolir l’anhel secular d’assegurar una major estabilitat a la terra, un accés més 

fàcil a la propietat i una millora de les condicions de vida, la Unió de Rabassaires propossava, entre d’altres, normes 

relatives a l’expropiació de terres no cultivadas i l’anul.lació de la renda en casos de plagues o malures. Es tractava 

d’una actualització de les velles reivindicacions pageses que s’arrossegaven des del principis del segle XIX, lluny dels 

postulats bolxevics als quals se les volia equiparar amb tota la mala intenció.  

 Els pagesos de Sant Sadurní, Josep Raventós, Ramón Miquel, Simó Varias, Josep Boltá, Antón Carol, Ramón Moliné, Pau 

Pujades, Jaume Gibert i Benet Carbó, en representació de la Societat de Rabassaires de Sant Sadurní i vist el fracàs del 

conveni signat amb els propietaris l’1 d’abril de 1921, van imprimir i distribuïr un pamflet titolat Proves concretes de 

                                                             
8 Padrons que elaboraven els ajuntaments contemporànis per conèixer la riquesa pecuniària, urbana i rústica dels  
 contribuents de llurs termes municipals.  
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l’obra negativa d’En Zulueta en la qüestió rabassaire de St. Sadurní, amb el text següent9: “ Provenen els fets del primer 

de Setembre de 1920. La secció de Rabassaires d’aquesta vila presentà unes demandes als propietaris, essent 

refusades. Enfront de la negativa, la Societat acordá no conduïr les parts10 pel Setembre com se venia fent. Aixis es 

practicá d’acord amb En Zulueta. Vista la nostra actitut, els propietaris recorrerent a la força armada, i es detingué 

algún rabasser, siguent portats els raïms al Jutjat. Sapigut casualment que en Zulueta anava a Sant Joan11, una comissió 

va acudir a l’Estació [del ferrocarril de Sant Sadurní] per asssebentar-li lo que passava, i la seva primera resposta sigué 

de gel i de fel. Ens digué que havíem obrat malament. ¡ I això que haviem subgectat nostra conducta a les seves 

instruccions! ¿Què vos sembla amics de Sant Sadurní la frescura d’En Zulueta? 

 Observat per ell la pèsima impresió de llur resposta, ens endolcí el paladar dient-nos que tinguéssim paciencia fins a les 

6 de la tarda. En dita hora es presentà i es reuní amb els propietaris, que posats uns i altres d’acord, els deix venir a 

nosaltres, els rabassers, que l’esperàvem en un pati per la resposta. I aquesta fou: Que la solució era quedant tot com 

abans, sols que els propietaris donaven paraula d’honor que passat el Setembre es formaria el Tribunal Mixte. 

 Escarmentats els obrers per haver sigut enganyats dugues vegades, li observaren si s’havia firmat cap compromís, 

posant-se la ma l pit digué que li havien promés. ¿Però i els gastos ocasionats qui els pagará? li observarem. A lo que 

respongué, que si no els pagaven els propietaris els pagaria ell. Promeses sempre, promeses i enganys. La societat 

encara té un compte de 80 pessetes, que no havent-lo pagat els Propietaris, li fou demanat a En Zulueta de paraula i 

                                                             
9 Fons de l’autor. Transcripció literal respectant la grafia original.  
10 La collita de raïm es dividia en tres parts, una per la propietat (el 33’33%) i dues pels rabassaires (el 66’66%). La frase s’ha d’interpretar  
 com que els rabassaires no van lliurar les parts a la propietat.  
11 Per desplaçar-se a Sant Joan de Mediona des de l’estació de Sant Sadurní existia un cotxe de línia regular.  



 13 

encara pengen. Ja ha arribat l’hora de fer conèixer als pagesos del Penadés que el diputat que hem tingut fins ara, no 

ha donat res més que promeses, fent viurer d’il.lusions als qui havíem confiat massa en ell. Volia fer de Sant Sadurní nun 

espill, i mireu com ho ha deixat, tot malmés i desballestat. 

 Pro parlem de les Bases. Com que s’apropaven les eleccions, va constituir-se el Tribunal Mixte, i després d’algunes 

sessions s’arrivá a un acord. Passades aquelles, la feinma va ser nosaltres per firmar les Bases. Tinguerem de fer molts 

viatges a Barcelona per trobar a En Zulueta; pro l’un dia no estava bó, l’altre se’n havia anat a Madrid, i per últim va 

dirnos que ho tenia al Institut de Reformes Socials12. Pro nosaltres ja desconfiávem d’ell, i obrant en conseqüència ens 

dirigirem a En Largo Caballero13, de la comissió, i ens contestá que allí no s’havia rebut res que fés referència a lo que 

preguntavem. Amb penes i treballs es firmaren les Bases, més hi hagué un embull de mil dimonis amb la Base vuitena 

degut a la copciosa intepretació dels propietaris. 

 Cridat de nou en Zulueta com a president, perque influís amb son bon criteri fent prevaléixer la nostra raó, va escórrer 

el bulto amb subterfugis perque havia de manifestar-se contra els propietaris. Passaren uns dies, i una comissió de la 

Junta dels Rabassers es personá a casa d’En Zulueta rebent-la amb aquella fredó tant seva i tot extranyant-se els digué: 

�Què se’ls ofereix? �Res, �li responguerem�, que ja torném a esser a Setembre i estém, igual, malament com sempre. I 

amb aquella fleuma i arronsant les espatlles murmurà: �Senyors, jo em rento les mans de tot, no puc fer-hi rés. Aquest 

senyor és el que pretén la representació del nostre districte. ¿Sereu tant cándits els electors obrers de donar el vot a qui 

volguent esser el protector nostre, ens ha vingut enganyant per no comprométrers amb els propietaris, deixant de 

                                                             
12 Es referien a la proposta de Zulueta de portar el conveni signat a Sant Sadurní a aquest Institut perquè proposés legislar sobre el tema.  
13 Francisco Largo Caballero (1859 – 1946) dirigent del Partido Socialista Obrero Español i de la Unión Genetral de Trabajadores i diputat  
 al Congrés.  
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resoldre plet que tant convenient era per la nostre classe? ¿ Quant esperaréu a conéixer la táctica d’aquest home de 

volguer servir a Déu i al dimoni i a qui es presenti, sols li pugui donar un vot, encara que sigui negant promeses, 

escorrent el bulto i fent el mal? Diumenge que ve, obrers, teniu la paraula per donar-li la lliçó que es mereix”. El 

sentiment generalitzat entre els rabassaires locals era que els propietaris els havien tornat a engatussar amb unes 

expectatives exagerades i irrealitzables i que el diputat Zulueta havia estat l’artífex principal de l’enganyifa. Només els 

més lúcids pensàven que potser la culpa no era només dels altres, sinó en part també seva, per haver actuat una 

vegada més amb tanta ingenuïtat.  

 El 1922 van esdevenir un fets que es van interpretar com un intent d’intimidar els dirigents locals de la Societat de 

Rabassaires. L’informe que el Jefe de la Línea de Vilafranca de la Guardia Civi, Juan García, va enviar al Governador 

Civil de la província de Barcelona ho relata amb tota precisió: “ Según me participa el Capitán de la 5a Compañía de 

ésta comandancia, le fue entregado por su autoridad la adjunta carta anómima en la que se denuncian varios 

atropellos cometidos por el Comandante de Puesto de Sant Sadurní, Moisés Hernández Herrera. Hechas las 

consiguientes averiguaciones por el Jede de la Línia de Vilafranca para el esclarecimiento de los hechos que se 

denuncian resulta que el dia 11 del mes anterior se personó el guardia primero Angel Rutia Planes que accidental 

mandaba el puesto por enfermedad del cabo, acompañado del guardia segundo José Olalla Rodríguez, en la casa 

de Luis Roig Ollé que habita en el caserío de la Pau de aquél término y efectuaron un reconocimiento en la misma, el 

cual fue debido a consecuencia de haberle denunciado el Alcalde de San Sadurní al cabo que había recibido cuatro 

anónimos en los que le amenazabanm de muerte y que sospechaba fuera el autor de ellos, el citado Luis Roig, al que 

a la vez la opinión pública tiene tildado como sospechoso por ser de ideas mas bien anarquistas que sindicalistas y por 
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tal motivo practicaron el citado reconocimiento para ver si podían hallar en su casa algún escrito que pudiera tener 

relación con los citados anònimos no habiendo dado resultado favorable, si bien la citada pareja se incautó de tres 

libritos de apuntes escritos por el Ruiz [volia dir Roig ] para comprobar si la letra de ellos coincidia con la de,los aludidos 

anónimos, los cuales devolvió el oficial una vez cerciorado que no tenían relación alguna con el hecho que se 

perseguia. Dicho sujeto fue después a la casa cuartel donde le hicieron escribir para cerciorarse mejor y poder apreciar 

el caràcter de la letra por si podia semejarse a la de los repetidos anónimos y una vez efectuda lo ficharon toda vez 

que que como queda expuesto dicho individuo es de ideas avanzadas y peligroso. 

 Para corroborar todo lo anterior fué interrogado el Luis Roig, el que manifiesta que efectivamente el dia once de 

Marzo último le reconocieron su casa, que después fué al cuartel donde escribió en una cuartilla de papel frases que le 

dictó el cabo y que consideró injuriosas para el las palabras que le hicieron escribir, quedándose el cabo con la citada 

cuartilla y que además el cabo le había injuriado de palabra extremos estos que no se pueden comprobar, puesto que 

tanto el cabo como el guardia Angel Rutia que dice se hallaba presente niegan que al expresado sujeto se le 

maltratara ni si le injuriara. 

 La cuartilla en la que escribió el citado Ruiz [volia dir Roig ] y que dice el anónimo contenia términos injuriosos para el 

cabo es adjunta para corraborar una vez más que es inexacto que le hiciesen escribir frases ofensivas. El sujeto José 

Mateu, Secretari de la Sociedad de Rabasaires que tambien fué llamado manifiesta que fue al cuartel y que escrcribió 

al respaldo de la nota del Roig, siendo fichado después pero que no le maltrataron ni de palabra ni obra, siendo 

igualmente fichado el Presidente de la citada Sociedad llamado Antonio Coral, el cual no ha sido interrogado por 
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encontrarse ausente; el motivo de haber sido fichados los citados individuos, es como queda expuesto por 

considerarlos de ideas avanzadas y sospechosas.  

 El cabo Moisés Hernández en virtud de haberle denunciado como queda expuesto el Alcalde Sr. Sala, que había 

recibido los anónimos y de las sospechas que tenia, como igualmente por confidencias que habia recibido que entre 

un tal Juan Moragas que dirige el elemento obrero del Panadés, de acuerdo con el Luis Roig, Antonio Coral, Simón 

Barias [Varias], José Raventós y Pablo Pujadas habían acordado eliminar de la comarca, entre otras personas al Sr. 

Salas [Sala] y al Juez Municipal Sr. Mestres, venia haciendo dicho cabo gestiones para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados, descubrimiento y captura de los autores y con tal motivo vigilaba de cerca estos sujetos para conocer 

sus manejes. 

 Por todo lo expuesto, el Jefe que suscribe aprecia desde luego esclarecidos los puntos denunciados y por qué se 

presentó la pareja a efectuar el reconocimiento en la casa del Luis Roig, lo cual lo fué, por ser dicho sujeto a juicio del 

Comandante de puesto de ideas avanzadas y peligrosas y al mismo tiempo por señalarse por el Sr. Alcalde como 

presunto autor de los anónimos que recibió y que comunicó oportunamente al Comandante de puesto.  

 Referente a los libritos que en la denuncia se indican que se quedó la citada [...] desde luego aparece comprobado 

que así fué y siendo devueltos dichos libritos por el Oficial al personarse a la comprobación de éstas [...] por no 

considerarlas de importancia en su relación con los anónimos. 
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 En consecuencia el Jefe que suscribe considera justificada la conducta observada por la referida [...] la cual pone de 

manifiesto en todas las ocasiones una gran [...] y celo en el cumplimiento de sus deberes. Lo que tengo el honor de 

informar a V.E. para su superior conocimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Barcelona 12 de abril de 1922”14.  

 En resum, a partir de quatre anònims que contenien amenaces de mort, l’alcalde Joan Sala Tubella aconseguí que la 

Guàrdia Civil interrogués el rabassaire Lluís Roig i el Secretari de la Societat de Rabassaires, Josep Mateu i els fitxés com 

“ individuos de ideas avanzadas y sospechosas”. Per les mateixes raons van fitxar al president d’aquesta societat 

Antonio Coral i de pas van aprofitar per estendre les sospites a Simó Varias (el Simonet), Josep Raventós i Pau Pujades, 

tres dels signants l’any anterior del pamflet contra l’actuació del diputat Josep Zulueta a Sant Sadurní. Varias i Raventós 

portaven a rabassa vinyes de can Guineu. Tot plegat semblava un muntatge per intimidar els dirigents rabassaires 

locals tot i que és difícil d’imaginar que l’alcalde Joan Sala s’hagués prestat a escenificar una comèdia d’aquesta 

naturalesa, i més tenint en compte que ell era un empresari del xampany, sense vinculacions amb els problemes agraris 

del moment. Crida l’atenció la relació que s’estableix tres vegades entre tenir idees avançades i ser perillós o sospitós. 

En el context de l’època, i des d’una visió conservadora, devien ser conceptes sinònims. Noranta anys després 

semblarien més aviat antònims. 

 Sota la dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930) la Unió de Rabassaires va continuar exigint que es legislés en 

matèria agrària, però els grans propietaris agrícoles catalans i espanyols ho van torpedinar. A Catalunya, els adalids 

d’aquesta oposició van ser l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i la Lliga Catalana, entitats de les que Pere Mir Ràfols 

de can Guineu era un membre molt destacat. En contrapunt, va ser Esquerra Republicana de Catalunya qui es va 

                                                             
14 Fons de l’autor.  
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identificar amb la causa rabassaire. Davant les evasives, demores i negatives el pagès va arribar a la convicció de que 

la reforma agrària només es produïria en una situació revolucionària i va creure que el moment havia arribat amb la 

proclamació de la República. Els decrets de 1931 relatius a la revisió de contractes de conreu van propiciar 29.971 

demandes a tot Catalunya15. En el cas de can Guineu se’n van presentar 144 contra Pere Mir al Jutjat de Primera 

Instància de Vilafranca, procedents dels rabassers i parcers de les finques dels sis municipis de la comarca que éren 

propietat de la família Mir. Simultàniament, com ja s’ha indicat, els pagesos van reduïr al 25% els quilos de raïm que 

lliuràven al propietari de les terres. Així, d’un any per l’altre, van guanyar el 8’33% de més. Òbviament aquest va ser el 

mateix percentatge que va perdre Pere Mir que des del primer moment va fer mans i mànigues per recuperar-lo. La 

collita de la verema de 1931 de les onze finques propietat de can Guineu ubicades en sis municipis es va distribuïr així: a 

les finques del terme municipal de Sant Sadurní de Can Petit, Can Garriga - la Carosa16, el Pla de la Creu, Terres de la 

Vila, i l’Aixertell - el Serralet, 197.045 quilos, 207.202, 82.412, 46.969, 30.790 i 66.329 quilos respectivament; a les d’el Maset 

d’en Ros - la Corbatera i de can Ros del terme de Subirats, 136.320 i 130.720 quilos respectivament; a la de can Canals 

de Piera - Masquefa, 151.520 quilos; a la de Mas Suau - Santa Maria de Font-rubí, 14.210, i a la finca de Porroig - 

Benaiges de Vilafranca, 7.095 quilos. En total 1.070.982 quilos a un preu de 0’200 pessetes. D’aquests 1.070.982 quilos si 

s’haguésin respectat els pactes anteriors al 14 d’abril (el 33’33%), la propietat n’hauria obtingut 356.993, però en realitat 

en va rebre només 267.745, amb una pèrdua econòmica de 10.710 pessetes.  

                                                             
15 Un 90% no van ser acceptades per una interpretació restrictiva d’aquests decrets i el legalisme dels magistrats.  

 
16 La finca de can Garriga i la Carosa estava distribuïda en els termes de Sant Sadurní i Subirats. 



 19 

 L’estratègia de Pere Mir enfront el repte rabassaire es va canalitzar inicialment en quatre fronts. A nivell més primari va 

activar el seu administrador, Francesc Llopart Alemanys, conegut com el Pere Jan, perquè aconseguís dissuadir alguns 

parcers bé amb la promesa de que en el futur sel’s tindria en compte la seva fidelitat a Pere Mir, bé amb l’amenaça 

intimidatòria de que serien implacables i els amargarien la vida. Els va convocar individualment a can Guineu i els va 

fer signar un rebut redactat en els termes següents17: “ [ Nom i cognoms del pagès], arrendatari, parcer o rabassaire 

d’una vinya situada al terme de [...] que forma part de la finca de [...] propietat de [...], pel present rebut faig constar 

que a efectes de la substitució de la consignació pel dret de demanda de revisió del contracte, he fet entrega al 

propietari de [ quilos de raïm o litres de vi] de la [collita] d’enguany, i per tant la part de collita que segons contracte 

corresponia al propietari i que resta en poder del que suscriu, estarà subjecte a les resultes del judici de revisió de 

contracte, de manera que en el cas de que les parts de fruits no siguin alterades pel judici, l’arrendatari estarà obligat a 

indemnitzar al propietari de la part de collita d’aquest any, que resta en el seu poder. St. Sadurmí de Noia, [...] octubre 

de 1931. Signat”. Com veurem més endavant l’estratègia de la pastanaga i el garrot practicada per Pere Jan no va 

tenir èxit, ja que a les collites de 1932, 1933 i 1934, el rabassaiares van anar encara més lluny. En segon lloc, Pere Mir 

personalment va parlar amb els altres propietaris del poble i de la comarca afectats pel mateix problema perquè 

intentéssin trencar la unitat sindical dels pagesos. A més també va pressionar l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre 

perquè organitzés la presentació massiva de recursos a tots els jutjats on s’havien interposat les demandes de revissió 

de contracte; i finalment, va aconseguir que la Lliga, que ocupava un espai convencional de centre-dreta, es 

                                                             
17 Fons de l’autor. Es tracta del mateix imprés facilitat per l’IACSI a tots els propietaris, en els qual es canviaven les dades  
 personals dels rabassaires. Transcripció literal respectant la grafia original.  
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radicalitzés per la intransigència dels grans propietaris agrícoles, com ell mateix, i s’oposés radicalment a qualssevol 

iniciativa legislativa. 

 Les demandes presentades pels rabassaires de can Guineu contra Pere Mir plantejant una revissió de rendes al Jutjat 

especial de Vilafranca del Penedès corresponents a les finques dels termes de la capital de la comarca i Font-rubí van 

ser desestimades el 25 de juny de 1932, i les que s’havien admès a tràmit al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de 

Sant Feliu de Llobregat corresponents a la resta de municipis també ser rebutjades el 4 de juliol de 1932. Tot i així, a la 

collita següent els rabassaires de can Guineu van actuar de forma encara més radical: si abans del 14 d’abril havien 

lliurat a la propietat el terç (33’33%), i a la verema de 1931 van reduïr aquesta aportació al quart (25%), el 1932 van 

rebaixar l’aportació a la sisena part (16’66%), la meitat de la partió original. La consigna que còrrer de boca en boca 

per tot el Penedès era “ Partim al 50, o tot cap a casa!”.  

 El detall de la producció de la verema del 1932, superior en un 30 % la de l’any anterior, va ser la següent: a les finques 

del terme municipal de Sant Sadurní de Can Petit, Can Garriga - la Carosa, el Pla de la Creu, Terres de la Vila, i l’Aixertell 

- el Serralet, 270.747 quilos, 231.591, 68.725, 48.887 i 40.114 quilos respectivament; a les d’el Maset d’en Ros - la 

Corbatera i de can Ros del terme de Subirats, 144.800 i 150.400 quilos respectivament; a la de can Canals de Piera - 

Masquefa, 267.680 quilos; a la de Mas Suau - Santa Maria de Font-rubí, 22.976, i a la finca de Porroig - Benaiges de 

Vilafranca, 12.775 quilos. En total 1.324.386 quilos a un preu de 0’164 pessetes el quilo, un 20% inferior a l’any anterior. 

D’aquests 1.324.386 quilos, la propietat n’hauria obtingut 441.428 si s’haguésin respectat les condicions anteriors al 14 

d’abril, però en realitat en va rebre només 220.714, exactament la meitat, amb una pèrdua econòmica de 36.197 

pessetes, que sumades a les de l’any anterior provocaven una xifra acumulada de 46.907 pessetes. L’administrador 
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Francesc Llopart continuava amb la seva guerra particular per descoratjar els rabassaires, i algun èxit se li hauria 

d’atribuïr ja que al menys va obtenir que alguns reconguéssin per escrit els seus deutes amb Pere Mir18: “ El sotasignant, 

Jaume Morera i Romagosa, casat, major d’edat, pagés i vehí de la present, que fins avui ha vingut cultivant a parceria, 

la peça de terra coneguda per vinya del Pinet, situada a l’heretat Serralet d’aquest terme municipal, i propietat del Sr. 

Pere Mir Ráfols, pel present documen fa constar. Primera: Que reconeix ésser deutor al propietari Sr.Mir de quatrecents 

noranta quatre quilos de raïm de la cullita de l’any mil noucents trenta-ú, per haver sols entregat la quarta part en lloc 

de la tercera, que segóns contracte, corresponia al propietari. Segona: Que reconeix també ésser deutor del Sr. Mir, de 

vuitcents quaranta sis quilos de raïm de la cullita de mil noucents trenta dos, per haver entregat la sisena part, en lloc 

de la tercera, que segons contracte, corresponia al propietari. I per a que consti, a utilitat del Sr. Pere Mir, firmo el 

present, a Sant Sadurni de Noia, a vint-i-sis de març de mil nou-cents trenta tres, en presencia dels testimonis don Pere 

Raventós Varias i Josep Llopart Martí, vehins de la present. Signat per Jaume Morera, Josep Llopart i Pere Raventós”.  

 Després de la verema de 1932 Pere Mir Ràfols i els seus representants, Francesc Llopart Alemany i Salvador Bosch 

Canals, van aixecar actes notarials, en les quals s’indicaven cas per cas els quilos de raïm que s’havien lliurat a la 

propietat. En una d’elles es podia llegir 19“ [...] Miquel Catasús, cultivador de la denominada viña del Cementiri, término 

de San Sadurní; mil quince kilos. Miguel Font, cultivador de la viña denominada de Sota la Rectoria, término de San 

Sadurní, ciento nueve kilos. Luis Gibert, cultivador de la viña denominada Carrer de les Arpias, término de San Sadurní, 

setecientos ocho kilos. Cristóbal Domingo, cultuivador de una viña sita en igual partida y término, trescientos 

                                                             
18 Fons de l’autor. Traducció literal respectant la grafia original.  
19 Fons de l’autor. 
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veinticuatro kilos. Antonio Esteva, cultivador de una viña sita en igual partida y término seiscientos once kilos. Juan 

Esteve Busquets, cultivador de una viña sita en igual partida y término, mil setencientos kilos [...]”.  

 A les veremes de 1933 i 1934 els rabassaires van tornar a aplicar unilateralment la retenció del 83’33% i el lliurament a la 

propietat del 16’66 % del total de les collites, d’acord amb la llei catalana de 26 de juny de 1933. Els preus del raïm van 

caure gairebé un 30% en relació a 1931, de forma que es van pagar a 0’143 pessetes el quilo. Desglossades per finques 

les xifres de producció van ser les següents: a la de can Petit, 208.792 quilos el 1933 i 226.731 el 1934; a la de Can 

Garriga – la Carosa, 217.778 i 170.086 ; a El Pla de la Creu, 78.675 i 68.434 ; a les Terres de la Vila, 49.003 i 38.937; a 

l’Aixertell, 33.948 i 41. 309; al Serralet, 69.003 i 52848; a El Maset d’en Ros – La Corbatera, 154.080 i 155.260; a can Ros, 

128.800 i 137.680; a can Canals, 235.520 i 161.964; a Mau Suau – Santa Maria, 7.760 i 9.559 i finalment a Porroig – 

Benaiges, 19.279 i 24.986. En resum : entre 1931 i 1934 les finques de can Guineu plantades de vinya van produïr 

4.686.700 quilos de raïm, amb un valor de 759.047 pessetes. Segons els pactes establerts abans de la verema de 1931 el 

propietari hauria d’haver rebut 1.562.051 quilos valorats en 245.866 pessetes, però només en va rebre 870.363 

equivalents a 144.357 pessetes. Les diferències van ser en total de 691.866 quilos i 101.518 pessetes. Aquest va ser el 

greuge quantificat per Pere Mir Ràfols i, en contrapunt, el major rendimenti pels rabassaires. A l’octubre de 1934 �a 

l’igual que ja havia esdevingut el gener de 1874 i com esdevindria després el juliol de 1936, quan els generals Pavia20 i 

Franco21 es van rebel.lar contra la Primera i la Segona República respectivament� un general Domingo Batet Mestres 

va convertir l’exèrcit en l’àrbrite del problema rabassaire.  

                                                             
20 Després del seu cop d’Estat va suspendre la llei de la Primera República de 20 d’agost de 1873 que declarava redimibles 
 totes les pensions i rendes dels rabasaires.  
21 Després de la victòria militar el 1939 Franco va anul.lar la Generalitat, la seva legislació, els seu govern i la seva administració.  
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 El maig de 1934 es van celebrar algunes compareixences davant la Comissió Arbitral de Vilafranca per entendre en els 

conflictes derivats dels contractes de conreu. El tràmit l’havien iniciat alguns parcers i rabassaires, com Joan Rovira 

Notó, que en data 15 de març d’aquest any havia presentat aquest escrit davant el President de dita Comissió 

Arbitral22: “ En Joan Rovira Notó, major d’edat i veí de la població de Sn. Sadurní d’Anoia, carrer Ferrer Sellés, número 

22, es presenta davant d’aquesta Comissió Arbitral de Districte i com millor procedeix exposa: Que des de fa set anys 

cultiva en arrendament un tros de terra d’una extensió superficial aproximada a mig jornal del país, que forma part de 

la hisenda Plana del Guineu situada al terme municipal de Sn Sadurní d’Anoia propietat de Pere Mir Ráfols, domiciliat a 

Sn Sadurní d’Anoia carrer Primer de Maig, número 18, pagant per l’esmentat arrendament la quantitat anual de 

pessetes cent setanta cinc, la qual quantitat excessivament crescuda va motivar que jo l’any passat, emparant-me 

amb les lleis republicanes, oferís a la propietat el 50% de la renda pactada negant-se aquest a cobrar, quedant ensems 

plantejat conflicte. Per tot lo exposat i per tal de normalitzar la meva situació presento aquest escrit per duplicat i prego 

a aquesta Comissió que cridi al Propietari per tal d’oferir-li davant de la mateixa la quantitat de pessetes vuitanta set i 

mitja que és l’import del 50% que em correspon pagar d’acord amb la llei del 26 de juny del 1933 i en cas de no ésser 

acceptada l’esmentada quantitat per l’abans al.ludit Propietari demano a aquesta Comissió, en mèrits de les facultats 

que li confereix l’article 9è de l’esmentada llei, acordi el que estimi procedent. S. Sadurní d’Anoia, 15 de març de 1934. 

Joan Rovira Notó”.  

                                                             
22 Fons de l’autor. Transcripció literal respectant la grafia original. 
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 Per la seva banda, l’administrador de Pere Mir havia presentat també aquesta al.legació23 en la qual ja esgrimia 

l’argument de la inconstitucionalitat de la llei catalana : “ A la Comisió Arbitral d’aquest Disctricte. En Francesc Llopart 

Alemany, major d’edat i veí de San Sadurní d’Anoya, obrant com a mandatari de don Don Pere Mir Ráfols segons 

escriptura de poder que exhibeixo autotitzada pel notari de San Sadurní d’Anoya Don Josep de Casas i Sánchez a 18 

de desembre de 1931, a fi que s’en prengui nota i s’em retorni, exposo¨Que el meu poderant no pot acceptar la 

quantitat que l’ofereix el arrendatari Joan Rovira Notó, per els motius següents.  

 Primer. Per que el judici de revisió que va promoure el arrendatari davant el Jutge de Sant Feliu va esser resolt a favor 

del Sr. Mir per resolució derma de fecha divuit de juny de l’any 1932, i per tant, a partir d’aquesta data, no es pot dir 

que existeixi conflicte. En justificació de lo exposat exhibeixo una certificació lliurada per dit Jutge per que s’en prengui 

s’em retorni.  

 Segon. Per que l’arrendatari amb data dos de gener del any 1933, va promoure davant el Jutjat municipal de Sant 

Sadurní expedient de consignació, el qual va ser impugnat per aquesta part i es trova pendent de resolució, conforme 

es de veure dels documents que s’exhibeixen per que s’en prengui nota i s’e retorni.  

 Tercer. Per essser inconstitucional la llei de solució de conflictes derivats dels contractes de conreu de 26 de juny de 

1933, ja que la mateixa invadeix atribucions reservades al Estat Central per l’article 15 número 1er de la Constitució 

Espanyola i articles 11 paragraf 1er i 12 lletra b) del Estatut de Catalunya. Ames la llei de Reforma Agraria en la base 2a 

estableix que, “ Los efectos de esta Ley se extienden a todo el terrirorio de la República” i en la base 22 paragraf 

                                                             
23 Fons de l’autor. Transcripció literal respectant la grafia original. 
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cinque diu: “El contrato verbal o escrito de explotación rural conocido en Cataluña con el nombre de rabassa morta 

se considerará como un censo”.  

 Per lo exposat i salvant a favor del meu mandant totas cuantas accions i excepcions puguin competir-li contra 

l’esmentat arrendatari, i d’acord amb l’article 31 paragraf quart de la Llei de Garanties Constitucionals en quan 

estableix que “ Análogos trámites se observarán en los pleitos que se substancien ante cualquiera organos 

jurisdiccionales de aplicació del Derecho social”; Demano a la Comissió Arbitral que, tenint per al.legada la 

inconstitucionalitat de la llei del Parlament Català de 26 de juny de 1933, i d’acord amb l’article 31 de l’esmentada llei 

de Garanties, doni trasllat per tres dies a la part contrària per que contesti el que estimi per convenient, i dintre de cinc 

dies remeti testimoni d’aquesta al.legació i de la seva resposta, junt amb l’informe d’aquesta Comissió al President del 

Tribunal Suprem, i en altre cas em tingui per oposat a la consignació intentada per dit arrendatari i es serveixi 

desestimar-la. Vilafranca del Penedès 16 de Maig de 1934”. No disposem de la resolució que en aquesta ocasió va 

prendre la Comissió Arbitral.  

 El novembre de 1933 s’havia iniciat al Parlament de Catalunya la discusió de la Llei de Contractes de Conreu, la gran 

esperança dels rabassaitres catalans. Malgrat que la minoria de la Lliga va intentar bloquejar-la presentant més de vint 

esmenes a l’article primer, la llei va ser promulgada el 14 d’abril de l’any següent sense cap retoc. No es tractava 

d’una llei revolucionària, ni plantejava l’expoliació dels propietaris; però facilitava l’accés a petites propietats. Els 

propietaris agrícoles com Pere Mir Ràfols, que a més era soci de l’IACSI i membre de la Lliga, van moure els fils perquè el 

Govern de la República recurrís contra la llei davant el Tribunal de Garanties Constitucionals, i el juny del 1934 aquest 

tribunal va sentenciar que el Parlament de Catalunya no era competent per legislar en aquesta matèria intentant 
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bloquejar la seva aplicació. Els diputats autonòmics però van replicar tornant a votar a favor de la mateixa llei sense 

modificar ni una sola coma.  

 El descontentament pel rebuig de la Llei i la incorporació de membres de la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA) al Govern de l’Estat presidit per Alejandro Lerroux va provocar una vaga general revolucionària 

que va ser aprofitada pel president Lluís Companys per proclamar l’Estat Català des del balcó del Palau de la 

Generalitat, acompanyat dels seus consellers. L’entrada de la CEDA al govern s’interpretava com una amenaça pel 

règim democràtic, atès que se la vinculava al feixisme italià i alemany. Entre les vuit i deu i i un quart i cinc de nou del 

vespre del dia 6 d’octubre Companys s’adreçà al poble de Catalunya, amb aquestes paraules: “ En aquesta hora 

solemne, en nom del poble i del Parlament, el Govern que presideixo assumeix totes les facultats del Poder a 

Catalunya, proclama l'Estat Català de la República Federal Espanyola i en restablir i fortificar la relació amb els dirigents 

de la protesta general contra el feixisme, els invita a establir a Catalunya el Govern Provisional de la República, que 

trobarà en el nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en el comú anhel d'edificar una República 

Federal lliure i magnífica”. Aquesta proclama romàntica i utòpica va quedar aillada, sense el suport de la CNT ni 

recolzament popular, i va tenir una rèplica fulminant per part de l’Exèrcit que va ocupar el poques hores els punts 

neuràlgics de la ciutat. El regidor Pere Esteve Llopart explicava quaranta-nou anys després que “ De Sant Sadurní 

sortirem camí de Barcelona, un gran número, llavors Joventuts d’Esquerra, part d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

els Rabassaires, lògicament uns i altres en defensa de l’antifeixisme i de la Llei de Contractes de Conreu. S’ajuntaren a 

nosaltres, ciutadans de Subirats, Torrelavit, de Sant Pere, de Sant Quintí i d’alguns altres indrets que no recordo amb 

precisió. A l’arribar a Martorell jo vaig comunicar-me amb l’amic i president Lluís Companys, aconsellant-nos que no 
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seguíssim el camí de Barcelona ja que es trobava en la necessitat de deposar la seva actitud, davant de que en la 

resta d’Espanya, no respongueren, a excepció dels asturians, al moïment convingut per la majoria de les forces 

d’esquerra respublicanes a nivell d’Estat”24.  

 Aquella mateixa jornada el general Domingo Batet Mestres (1872 – 1937) va declarar l’Estat de Guerra amb el següent 

ban25 : “ 

“ Don Domingo Batet y Mestres, general de División y del Ejército y jefe de la Cuarta División Orgánica. Hago saber  

 Que de conformidad con lo prevenido en decreto de esta fecha recibido a las veinte horas, queda declarado el 

estado de guerra en todo el territorio de la región catalana, y asumo, por tanto, el mando de la misma, estando 

dispuesto a mantener el orden público a todo trance, empleando al efecto cuantas medidas de rigor sean necesarias, 

esperando de la sensatez y cordura de los ciudadanos que no llegue a precisar su empleo, y que por parte de todos 

con su civismo y amor a la República, contribuirán al restablecimiento de la paz perturbada. 

 De acuerdo con los preceptos de la Constitución, Ley de Orden Público, Código de Justicia Militar y Orden de 6 de 

enero de 1934, después de requerir a los rebeldes y revoltosos a deponer su actitud para quedar exentos de pena, los 

que no sean jefes, si lo hacen en el término de dos horas a partir de la publicación de este bando, y a cumplir todo lo 

que en él y en las prevenciones anexas se dispone: Ordeno y mando: 

                                                             
24 Carta personal de data 15 de juny de 1983. Fons de l’autor. Transcripció literal.  
25 Fons de l’autor.  
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 1º Los reos del delito de rebelión militar serán juzgados en juicio sumarísimo si a ello hubiere lugar, y castigados con la 

pena de muerte o con la de reclusión perpetua a muerte, según los casos, y los establecido en el Código de Justicia 

Militar. 

 2.º Serán considerados reos de tal delito, según la Ley, entre otros, los que al alzarse en armas contra el Gobierno 

legítimo hostilicen a las fuerzas del Ejército, Cuerpo de Seguridad y fuerzas de Asalto, estos dos últimos cuando vistan sus 

uniformes reglamentarios; los que ataquen a los cuarteles, polvorines o dependencias militares, los que atenten contra 

las vías o redes de comunicaciones, metros o servicios públicos, incluso los a cargo de empresas particulares, Bancos, 

fábricas y establecimientos y edificios de todas clases que estén custodiados por fuerzas del Ejército u otras de las 

unidades armadas citadas anteriormente. 

 3.º La mera tenencia de armas, artefactos explosivos, incendiarios, de gases (asfixiantes o lacrimógenos) que hagan 

presumir propósitos de ataque, destrucción o resistencia, si no tuviese calificación más grave, se considerará, según el 

caso, como tentativa o auxilio a la rebelión. 

 4.º Incurrirán en análoga calificación los que abandonen su ocupación o trabajo habitual, o los que por haberlo 

abandonado no se reintegren al mismo y faciliten de este modo los planes de los rebeldes; y en todos los casos, los que 

atenten contra la libertad individual y de trabajo. 

 5.º Serán culpables de seducir, provocar o excitar a los rebeldes los que en cualquier forma inciten a la revuelta, 

desobediencia, resistencia, desacato o menosprecio a las autoridades y sus agentes, cualquiera que sea el medio 

empleado, incluso la imprenta, el grabado o dibujo. 
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 6.º La agresión, insulto o amenazas a todo militar que vista su uniforme reglamentario, se considerará insulto a la fuerza 

armada. 

 7.º Igualmente serán juzgados por la jurisdicción de Guerra los delitos de robo en cuadrilla, secuestro de personas, 

incendio y cuantos afecten de un modo evidente y directo al orden público, con relación, conspiración, provocación, 

inducción, excitación, sedición y auxilio a la rebelión citada. 

 8.º Se recuerda a los reclutas en Caja, a los que se encuentren en primera o segunda situación activa, y a los de la 

reserva, que por los delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar o en este bando, serán reputados como 

militares y sometidos al fuero de Guerra en toda su integridad. 

 9.º Por último, se advierte que las autoridades y los agentes autorizados para ello, se consideran como centinela, 

salvaguardia o fuerza armada, con arreglo al Código de Justicia Militar, y que las órdenes recibidas para hacerse 

obedecer son severísimas, por lo que deben ser acatadas por todos los ciudadanos, sin distinción de clase ni de 

categoría alguna, por elevada que ésta sea. 

 Artículo adicional. A los efectos de términos legales, se hace la publicación de este bando a las veinte horas de hoy, 

día de la fecha. 

 Como catalán, como español y como hombre que sólo mira y aspira al bien de la humanidad, lamento este momento 

y espero de la cordura de todos que no se dará lugar al derramamiento de sangre. Barcelona, 6 de octubre de 1934 

Domingo Batet. 

 Prevenciones anexas al Bando: 1.º Se invita a cuantos rebeldes tengan armas, artefactos explosivos, incendiarios o de 

gases, a la entrega inmediata de los mismos, o indicar dónde se encuentras, para proceder a su destrucción. 
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 2.º Queda prohibido en absoluto, con la pena de sanciones que expresa el bando, utilizar aviones para efectuar 

vuelos locales o a distancia, salvo las empresas y líneas regulares autorizadas. Excepto a los equipos de relevo, que 

acreditarán su identidad, queda terminante y absolutamente prohibido aproximarse desde las seis de la tarde a las 

siete de la mañana a las líneas férreas, de energía eléctrica, conducciones de agua, gas, cuarteles, polvorines y 

dependencias militares, Bancos y establecimientos fabriles e industriales y edificios públicos y serán repelidos por la 

fuerza sin previa intimación los actos de violencia realizados contra los mismos. 

 3.º Se declaran incautados y a mi disposición los automóviles de carga, viajeros y particulares, motocicletas, bicicletas, 

aviones particulares y vehículos de todas clases, tanto en el interior de las poblaciones, como fuera del casco de las 

mismas, y en las carreteras, caminos, pistas y veredas, en tanto los conductores no se provean de una licencia especial 

para cada caso y viaje, que será solicitado de la autoridad militar o de los jefes de puesto de la Guardia Civil más 

próximo de las localidades donde no exista Comandancia Militar, quienes las concederán previas las garantías que se 

consideren oportunas. 

 4.º Toda persona que presencia cualquier agresión o acto de violencia, queda obligada a concurrir inmediatamente 

a la Comisaría, Cuartel, Juzgado, Tribunal o lugar oficial más próximo para aportar su testimonio, y si no lo hiciere, 

incurrirá en desobediencia grave. 

 5.º Las fuerzas del servicio de Orden Público, dependientes de la Generalidad (Guardia Civil, Mozos de Escuadra, 

Cuerpo de Seguridad y Asalto, Somatenes, guardias armados del Municipio) pasarán a depender únicamente de mi 

autoridad, sin que obedezcan otras órdenes que aquellas que de mí emanen, y serán reputadas fuerzas o auxiliares del 
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Ejército, a los efectos de quedar sometidos a los preceptos del Código de Justicia Militar, por lo que se refiere a 

disciplina y subordinación, estando dispuesto a castigar con la máxima energía cualquier infracción que cometan. 

Todos los individuos pertenecientes a Somatenes presentarán en esta División los carnets correspondientes para su 

revisión, entregando las armas ínterin al Parque del Ejército; de no efectuarlo en un plazo de cinco horas, contadas a 

partir de las ocho horas del día de mañana, se les considerará como sediciosos o rebeldes. 

 6.º No podrá celebrarse ninguna reunión, mitin, conferencia o manifestación pública, ni aun las juntas generales 

ordinarias o extraordinarias de Asociaciones o Sindicatos, sin autorización, que será solicitada por escrito, con expresión 

del objeto de la misma, por lo menos tres días antes del en que hayan de tener lugar; autorizado que sea cualquiera 

de dichos actos, asistirá a los mismos, cuando lo consideren conveniente, un delegado civil o militar, según se acuerde 

en cada caso, el cual podrá suspenderlo tan pronto como por los que tomen parte o asistan a ellos se pronuncien 

discursos o se profieran frases atentatorias al régimen, al Jefe del Estado o a las autoridades, o exciten a cometer 

cualquier acto contrario a los mismos o al orden público o hagan la apología de la violencia o la apelación a 

conseguir por la fuerza cualquier ideal o propósito. 

 En tales casos serán, además, detenidos en el acto el orador o personas que profieran las frases o conceptos 

delictivos, y el presidente, y serán puestos a disposición de los Tribunales competentes”. 

 Sufocada la revolta a Barcelona, segons va explicar el 1983 un dels protagonistas d’aquella jornada, el regidor Pere 

Esteve Llopart, “ un grup de reaccionaris vinguéren en diferents vegades perquè els entreguéssim l’Ajuntament, dient-

los-hi jo que solament fore entregat a les forces militars […]”26. Aquesta podria ser la raó per la qual es va procedir a 

                                                             
26 Carta personal de data 15 de juny de 1983. Fons de l’autor. 
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detenir alguns propietaris agrícoles i personatges destacats: Pere Mir Ràfols de can Guineu i el seu administrador 

Francesc Llopart Alemany (el Pere Jan), Antoni Rovira Jané (el Foradat), Ernest Poch Junyent (el Catasús), Pere Llopart 

Alemany (germà del Pere Jan), Joan Baqués Torner (el Mistelaire), Josep Rovira (el Mota dels Tres Portals), Antoni 

Raventós Baldrich (el Pau francès), Jacint Cuscó Esteva, Salvador Oliver Santacana (el Calixtus), Emili Castells Rosich, 

Miquel Roig Oliver (el Feru, l’encarregat de la finca d’Espiells), Francesc Marsal Bosch (el Paco Marsal), Jacint Buquera 

Castellví i el farmacèutic Jaume Torras Llopart. L’alcalde Miquel Bruna Vilà es va veure desbordat pels esdeveniments i 

el destacament local de la Guàrdia Civil no hauria impedit les detencions.  

 D’acord amb el Decret d’Estat de Guerra del general Batet, a partir del 7 o del 8 d’octubre el Batallón de Cazadores 

de África, número 7 a les ordres del capità Celestino Ruiz va rodejar el poble i va bloquejar-ne els accessos, amb l’ordre 

d’alliberar els detinguts. Un emissari del capità es va presentar a l’Ajuntament on el regidor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Pere Esteve Llopart, el va informar que els quinze convilatans retinguts ja havien tornat a casa seva i que, 

per tant, no calia la intervenció de l’exèrcit. De grat o per força Pere Esteve va acompanyar l’emisssari fins on es 

trobava el capitá Ruiz amb la tropa i aquest va decidir ocupar militarment el poble. Per si un cas, va col.locar Pere 

Esteve al capdavant dels soldats amb les mans lligades a l’esquena i així va arribar a l’Ajuntament, on va poder 

comprovar que, efectivament, no hi havia cap veí detingut. Aquella gesta involuntària del regidor Pere Esteve li va 

atorgar malgrat seu el motiu de Pere valent27. Aquell incident que per alguns va tenir la consideració de detenció i per 

un altres d’empressonament, hi ha qui creu que podria haver esdevingut una simple retenció d’unes poques hores. A 

                                                             
27 En una altra carta de data 4 d’agost de 1979 em dèia: “Cert que no he estat mai covard, però no menys cert que els meus naturals enemics  
 més que adversaris, popularitzaren lo de Pere Valent de manera pejorativa i maligne, només faltava posar-me un ganivet a la boca  
 per completar tot el descrèdit que de la meva persona volien presentar”.  
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diferència d’altres municipis, i de la capital comarcal en concret on es van incendiar totes les esgléssies, a Sant Sadurní 

no es va cremar el temple parroquial.  

 Immediatament es va destituir l’alcalde Miquel Bruna Vilà i tots els regidors d’Esquerra Republicana i del Bloc 

Catalanista i Republicà que havien estat escollits a les eleccions municipals del 14 de gener de 193428: Joan Duran 

Ferrer, Jaume Ferrer Carbó, Antoni Lloret Miquel, Josep Escarré Vallverdú, Francesc Tubella Rosell, Antoni Raventós Riba, 

Josep Ferran Martí, Josep Varias Bou, Jacint Cuscó Esteva, Joan Alemany Vendrell i el mateix Pere Esteve. El dia 10 es va 

constituir un nou consistori manu militari encapçalat per l’alcalde Salvador Rovira Torelló de cal Mota amb els regidors 

Andrés Hernández Márquez, Valentí Prat Rigol, Antoni Bardella Paul, Antoni Dalmau Guibernau, Joan Moliver Salvador, 

Antoni Gana Ferrés, Arseni Rosell Ferran i Joan Roig Esteva. L’alcalde i els regidors destituïts, Miquel Bruna Vilà, Antoni 

Lloret Miquel i Pere Esteve Llopart i el membre d’Esquerra Republicana Federal, Josep Belloví Jamàs �entre centenars 

d’altres alcaldes i regidors de Catalunya, els consellers de la Generalitat, així com el president Lluís Companys i el del 

Parlament, el sadurninenc Joan Casanovas Maristany� van ser detinguts i empresonats29. En aquelles circumnstàncies 

el veí de Sant Sadurní Jaume Nutó Ferrer �soci de Miquel Bruna a la fàbrica de farines La  

 

                                                             
28 Resultats: 913 vots, i 8 regidors per Esquerra Republicana i 690 vots i quatre regidors per al Bloc Catalanista Republicà.  
29 A les memòries de Francisco Viladoms Sabaté, escrites per la seva filla Flora Viladoms Briquets, es pot deduïr que el seu pare va ser un  
 altre dels detinguts locals en aquelles jornades:”[…] fue recluído en prisión, lugar donde permaneció unos meses […] pasaba f rio porqué 
 no le habían querido proporcionar algo para cubrirse. Una manta le llegó a la cárcel la cual después fue guardada con cuidado porque  
 no tenian duda de que en cualquier momento pudieran necesitarla de nuevo; por fortuna, no se repitió esta situación, pero si se  
 puede contar que años más tarde esta manta viajó a México y se usó durante mucho tiempo en la cama de mis padres. Al casarse mi  
 hijo [ es refereix al nét de Francisco Viladoms], expresó el deseo de llevársela y aún la conserva como un recuerdo del abuelo”. 
 Fons de l’autor, p 18.  
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Sagrada família, ubicada al Raval�, i la seva filla Maria Nutó Fatjó van anar a visitar l’alcalde que es trobava 

empressonat al vaixell Uruguay, fondejat al port de Barcelona. Durant el trajecte en barca van coincidir amb l’artista 

de revista Margarita Carvajal que aleshores mantenia una relació sentimental amb el president del Parlament, Joan 

Casanovas. L’enrenou que es va generar a bord entre els empressonats quan la vàren identificar va ser monumental. 

 Les memòries d’Eusebi Budí30 escrites el 1995 aporten una visió particular d’aquelles jornades a Sant Sadurní, implicant-

hi els anarcosindicalistes de la CNT “ Cuando los militares llegaron al pueblo, su primer trabajo fue ir en busca de la 

Junta del Sindicato. Una vez todos los miembros reunidos, bajo la custodia de los militares, les hicieron descolgar el 

letrero del Sindicato Único de Oficios Varios CNT y en medio de la calle31, delante de la Font del Mingo, les obligaron a 

romper el letrero a hachazos, cada uno su turno, hasta que el letrero quedó hecho trizas. Terminado este primer trabajo 

sin tener ninguna orden de persecución ordenada por el juez, efectuaron registros en los domiclios de los compañeros. 

Y para completar su obra por orden gubernativa basándose en el decreto publicado en el BOE pusieron el precinto de 

clausura del Sindicato. 

 Los militares mantuvieron su presencia en el pueblo durante tres o cuatro días aprovechando para visitar las Sindicatos 

de la CNT de los pueblos de los alrededores de Sant Sadurní. Cuando los militares se marcharon de Sant Sadurní se 

llevaron detenidos a diez compañeros de la CNT32 y a cuatro33 de Esquerra Republicana de Catalunya. Los primeros en 

                                                             
30 Fons de l’autor, p.45 i 46  
31 L’actual carrer Jacint Verdaguer. 
32 Un d’ells Josep Belloví Jamás.  
33 Entre els quals, Miquel Bruna Vilà, Antoni Lloret Miquel i Pere Esteve Llopart.  
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regresar al pueblo fueron los compañeros de Esquerra Republicana, estos fueron liberados cuando quedó liquidada la 

situación en Asturias que duró quince días. Los compañeros de Esquerra Republicana estaban en ventaja sobre 

nosottros al no tener problemas por la cuestión de trabajo puesto que trabajaban en el campo con tierras arrendadas 

y algunas de su propiedad.  

 En cuanto a lo que hace referencia a los compañeros de la CNT ocho de ellos fueron liberados un mes más tarde. 

Cuando llegaron al pueblo no pudieron entrar a trabajar enseguida, la empresa34 les había castigado a un mes de 

paro forzoso sin sueldo. Cuando empezaron a trabajar les esperaba otra sorpresa: ya no encontraron los mismos 

puestos de trabajos de antes, pudiendo observar grandes cambios en la empresa. La dirección se permitió el lujo sin 

miramientos por la antiguedad en la empresa, ni tener en cuenta la edad de la persona, en represalia les dieron los 

más duros y sucios trabajos. Eran el destino laboral de los compañeros más destacados de la CNT, una manera muy 

explícita de decir “ no te echamos a la calle pero ya te haremos la vida imposible para que te vayas”. En cuando a los 

compañeros que habían pasado una larga temporada por la residencia de la cárcel Modelo durante unos tres meses,, 

estos fueron despedidos a secas, sin contemplaciones”.  

 Aquesta implicació dels anarconsindicalistes locals en els esdeveniments del 6 d’octubre té també el seu reflex en un 

fragment de les memòries35 de Francisco Viladoms Sabaté escrites per la seva fila Flora Viladoms Briquets : “ Un dia por 

la tarde al asomarse mi padre a través de la ventana se dió cuenta de la presencia de un grupo de soldados que 

registraban las casas del vecindario. Es esos momentos, observó que se encontraban cerca del domicilio de ellos; ante 

                                                             
34 Maquinaria Moderna para Construcciones y Obras Públicas, S.A.  
35 Fons de l’autor. Caminante. España impregnó la parte más esencial de sus entrañas, México la más íntima de su corazón, p 19 i 20. 
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el peligro, se puso de immediato a sacar las armas escondidas y las colocó en el interior de un saco. A continuación se 

vistió con la ropa más vieja que pudo encontrar, en un intento de aparentar que se dirigia a laborar el campo; luego, 

se colgó el costal a la espalda y pasó en el camino hacia la calle por enfrente los soldados a quienes saludó de 

manera cordial; fingió ante ellos, que iba a trabajar con los implementos de la tierra a la viña del padre. Los soldados 

sin sospechar para nada el contenido de sese saco, lo dejaron pasar con tranquilidad después de devolverle el saludo. 

Cuando se vió alejado de los soldados se dirigió lo más rápido posible a la viña del Mas Olivé en donde cavó un hoyo 

en la tierra en el que enterró las peligrosas evidencias”. Les armes a les quals es refereix aquest escrit només podien ser 

les que s’havien confiscat als membres del somatén local i algunes de caça dels propietaris retinguts a la Casa de la 

Vila un parell de dies abans. 

 A més del Ban d’Estat de Guerra del 6 d’octubre, dues setmanes després el mateix general Batet va decretar36: “ Para 

conocimiento y cumplimento en todas sus partes, se publica a continuación la Orden del Excmo. Señor General Jefe 

de la 4a División de fecha 23 del corriente: Para que sea tenido en cuenta por los agentes de la Autoridad 

dependientes de la Generalidad y como norma a seguir en las cuestiones del campo que se susciten entre propietarios 

y aparceros (rabassaires); habida cuenta de que en tanto se determine de manera concreta la legislación a que han 

de someteres estas cuestiones, ha de imperar en ellas la buena fe entre los litigantes y el respeto a las prácticas que la 

costumbre tradicional tenia establecida sobre esta materia; he resuelto que, con carácter provisional y en tanto que la 

Superioridad no resuelva sobre el caso, se respeten en absoluto los contratos establecidos o que puedan establecerse, 

bien entendido que si existe desacuerdo entre las partes, los representantes de la Autoridad procurarán lograr la 

                                                             
36 Fons de l’autor  
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avenencia de las mismas, denunciando para su sanción a los que sistemáticamente se opongan al espíritu de ésta 

Orden que se inspira en el deseo de llevar al ánimo de los agricultores en general, la conveniencia de resolver este 

problema con serenidad y buena voluntad por parte de todos. 

 Como aclaración a la Orden anterior el Excmo. Señor General de la 4a División en 25 del actual ha acordado lo 

siguiente: Primero. Los agentes de la autoridad impondrán el cumplimiento estricto de los contratos escritos sin admitir 

dudas ni controversias y, por consiguiente perseguirán cualquier resistencia e infrancción de la entrega de la totalidad 

de los frutos o rentas que deben satiisfacer los cultivadores, tanto por lo que se refiere a los frutos y rentas pendientes, 

como a los que total o parcialmente hubieran retenido en el corriente año. Segundo. El mismo procedimiento e igual 

conducta deberán observar cuando se trate de contratos puramente verbales que a juicio de la Autoridad resulten 

suficientemente probados. Tercero. Cuando existieran dudas sobre los contraros verbales, a juicio de dichos agentes 

de la Autoridad, intervendrán éstos a requerimineot de cualquiera de las partes, para definir transitoriamente aquellos 

contratos que ofrecieran dudas, cuya definiciónm o resolución deberan hacerla teniendo en cuenta las pruebas que 

ofrezcan las partes y la costumbre de la comarca para fijar la forma y cantidad a satisfacer, tráteses de frutos o rentas. 

Cuarto. Losque desobedecieran estas órdenes serán puestos a disposición de las Autoridad militar como comprendidos 

en el Bando de Estado de Guerra. Barcelona, 25 de octubre de 1934. El Presidente accidental designado por la 

Autoridad gubernativa militar de la 4a división. Francisco Jiménez Arenas”.  

 Amb data 24 d’octubre, el capità de la Guàrdia Civil de Vilafranca, Baltasar Aparicio Martínez, va emetre també 

aquest ban37: “ Hago saber: Que es inexcusable dar cumplimiento a la orden de Sui Excelencia el General Batet de 

                                                             
37 Fons de l’autor 
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que en todas las relaciones entre propietarios y aparceros han de regir los contratos actualmente convenidos, en la 

inteligencia de que se está dispuesto a exigir las responsabilidades consiguientes a los que no cumplan dicha orden, 

aplicándoseles por desobediencia las sanciones del Bano de estado de guerra; sin perjuicio de las acciones y derechos 

que pueden utilizar los interesados ante las autoridades competentes. Por mi parte estoy resuelto a que dicha orden 

sea cumplida en sus más estrictos términos y a ejercer la autoridad que me ha sido delegada por el Excmo. Sr, General 

Comandante de la Cuarta División Orgánica con el máximo rigor contra los que la contravinieren, sean cultivadores o 

propietarios. Villafranca del Panadés, 24 de Octubre de 1934. El Delegado Gubernativo y Comandante Militar.” 

 Amb aquets bans i decrets emesos a l’uníson, l’Exèrcit i la Guàrdia Civil van abolir la Llei de Contractes de Conreu i es 

van aliar de fet amb els propietaris agrícoles perquè aquests recuperéssin immediatament tots els quilos de raïm que els 

parcers i rabassaires havien retingut de més en les quatre collites anteriors. En el cas de can Guineu, 89.248 quilos de 

raïm corresponents a la verema de 1931 amb un valor econòmic de 10.710 pessetes; 220.714 quilos de 1932, valorats en 

36.197 pessetes; 200.439 quilos de 1933 equivalents a 28.662 pessetes i 181.465 quilos de 1934 amb un preu de mercat 

de 25.949 pesssetes. En total, 691.866 quilos de raïm i 101.518 pessetes. Caldria afegir el retorn d’altres cultius retinguts de 

més (blat, ordi, civada i productes hortofrutícols) valorats en 8.173 pessetes. Un per un els rabassaires de la família Mir 

van haver de presentar-se a can Guineu per pactar les condicions de les devolucions en metàl.lic, al comptat o a 

terminis, i els que es van mostrar una mica reticents van ser degudament pressionats i intimidats pels números de la 

guàrdia civil local i de la capital comarcal. La majoria dels titulars de les rabases no disposaven dels diners necessaris 

per fer front a les exigències econòmiques sobrevingudes i es van haver d’endeutar, mentre d’altres es van haver de 

vendre alguna propietat. L’administrador de Pere Mir, Francesc Llopart Alemany, va ser implacable assolint uns resultats 
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inmillorables, abans i després de la guerra, ja que alguns dels terminis de pagament establerts es van veure interromputs 

a partir de 1936 i no es van normalitzar fins el 1939. En aquest context, el secretari personal de Manuel Raventós Fatjó, 

Adjutori Varias Gabarró, un jove de profundes convicciions religioses, va escriure-hi encertadament el 10 de novembre 

de 1934 en el seu diari personal inèdit38, “S’ha canviat el règim de govern i per ara hem passat de la demagògia al 

militarisme. Als rabassers els han obligat a pagar íntegrament la part que correspon als propietaris segons el contracte. 

Pressionats consenten. Alguns propietaris transigeixen. Però els odis i les rancúnies estan encesos. Si no deixen ara 

definitivament resolt el problema, serà l’etern cavall de batalla de les futures lluites polítiques. És hora de que els 

elements posseïdors de la propietat de les terres no solament siguin justos, sinó que facin algun sacrifici per tal d’evitar 

els perjudicis que els poden causar un altre dia si deixen el conflicte en peu “. Francesc Cambó, el dirigent de la Lliga, 

s’adreçà als propietaris catalans perquè fóssin magànims i generosos en aquells moments en que es veien emparats 

per la força i afegia, com si es tracté d’un presagi, “ que en el món no hi ha res més feble i transitori que la força, 

perquè la força, en canviar de mans, canvia de direcció”. Com veure més endavant, Cambó la va encertar de ple. 

L’empresari xampanyista Pere Ferrer Bosch de cal Freixenet va felicitar públicament per carta al general Domingo 

Batet, en nom de la Societat de Criadors i Exportadors de Vins del Penedès (l’entitat antecessora d’UVIPE, fundada el 

1906), per haver reprimit eficaçment aquella revolta popular. La ràbia acumulada contra Pere Mir Ràfols es va alliberar 

a finals de juliol de 1936, quan en assebentar-se els rabassaires que havia estat alertat i havia pogut fugir del poble van 

enderrocar el monument en honor al seu pare Marc Mir Capella, ubicat al mig de la plaça de l’Ajuntament. 

  

                                                             
38 Dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès  
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 En una data indeterminada posterior al 16 de febrer de 1936, després de la victòria electoral del Front d’Esquerres a 

Catalunya, es va distribuïr per Sant Sadurní un pamflet anònim una mica enrevessat, però premonitori, que deia així: “ 

Camp del Penedès. El teu digne comportament mentre els teus germans estaven entre reixes i altres exiliats lluny de la 

seva pàtria, unit als altres pobles ibèrics vas saber alliberar-los el 16 de febrer, volem que sàpigues els quii varen dirigir de 

forma malvada i varen agafar els teus germans per haver comès la única falta, junt amb tu, de lluitar per un ideal just i 

humà, que malgrat els pesi estem disposat a portar a terme en la forma que calgui i que l’enemic ens inciti. 

 Ací tens poble la llista dels indesitjables que es dedicaren a denunciar i amb les insídies i maldats per les quals no 

tinguéren escrúpols de fer-los signar portant a la presó els teus germans aconseguint que se’ls demanéssin dotze anys i 

un dia de presó i 23.834 pessetes d’indemnització a cada un: Salvador Oliver,(a) el Calixtus, Francesc Marsal, Claudi 

Casanovas (a) Fidel, Francesc Llopart (a) Pere Gau [ Pere Jan], Ernest Poch (a) Catasús, Pau Freixes, Emili Castells, Jacint 

Buqueras, Miquel Roig (a) Feru i Josep Rovira (a) Mota dels Tres portals.  

 Però cal que sapigueu també els no menys indesitjables que no varen signar però que vàren dirigir i cooperar en nom 

de la religió i de l’ordre en els crims del bienni negre que han ocasional en els pobles hispànics més de 5000 morts. 

Varen fer venir les tropes opressores, que féren honor al mal nascut Felip V de mala memòria per a Catalunya i per a 

tots els pobles hispànics. Els no menys indesitjables Pere Mir (a) Guineu, Pere Ferrer (a) el Freixenet, i Josep Barias [Varias] 

Bou. 

 Provocaven i féren fer les primeres detencions contra Pere Esteve i Joan Casanovas anant directament a Barcelona i 

acusaven que havien trobat un document que comprometia Pere Esteve, cosa que no existia a Governació. Aquests 
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delators són Joan Vaqués [Baqués] (a) el Mistelaire, Antoni Rovira Jané (a) el Foradat. Podríem anomenar-ne molts com 

Joan Jané [Joan Juvé] (a) Serra, Pere Llopart (a) Pere Gau [ Pere Jan], Francesc Torres [Torras] (a) el farmacèutic, però 

no volem fatigar més, puix que ja saps que aquests són els malvats, els gossos, que no val la pena de perdre el temps 

per tant poca cosa. 

 Poble: pensa que no varen detenir a tots els que varen posar a la llista negra puix que n’hi havia 62; però pensa que si 

els haguéssis tret de les seves urpes el 16 de Febrer a hores d’ara estarien tots agafats; pensa que són l’esperit 

inquisitorial, els representants del feixisme pròpiament dit, són els mateixos que assassinaren als nostres germans Jaume 

Compte, Duch, Rafart, Moratona, Alba39, etc. com també varen assassinar els germans dels pobles hispànics. 

 Poble: ja saps, doncs, els qui varen portar-te l’angoixa i els perjudicis a casa teva. Doncs bé, cal que facis justícia 

exterminant d’una vegada per sempre aquesta traïdors a Catalunya i els altres pobles hispànics”40.  

 Segons la versió escrita de Pere Esteve, intentant aclarir els meus dubtes sobre l’autoria del document: “ Per el teu 

govern et dec dirte, que del tal pamflet, en publicarlo hi estiguerem d’acord tots els components del 

Comitèrevolucionari, si bé en l’últim paràgraf, tres no el volien incloure, si bé per majoria fou imposat[...]”41. En la 

mateixa carta afegia : “ La llista dels 62, dels fets del 6 d’octubre, era solament per fer-nos presoners; la tal i la mateixa 

llista fou trobada a cas d’en Pere Carbó42 (a) el Freixenet, junt amb un bon número d’armes[...[ s’indicava la necessitat 

per part d’ells de ser més radicals amb els tals 62 i principalment contra Pere Esteve i Ernest Roca. Les indicacions 

                                                             
39 Jaume Compte Canellas, Josep Duch Torné,Guillem Rafart Marcó, Ferran Moratona Guasch i Manuel González Alba havien mort el  
 6 d’octubre a Barcelona enfrontant-se amb l’exèrcit espanyol.  
40 Fons de l’autor, respectant la grafia original.  
41 Carta personal del 15 de juny de 1983. Fons de l’autor.  
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escrites donàven a entendre la seva confiança de que el seu 18 de juliol seria com el 6 d’octubre, guanyat per ells [...] 

amb la intenció de procedir contra nosaltres, seguint els mètodes feixistes, del Facio italià i dels Hitlers alemanys”. Pere 

Esteve explicava també que ” En el meu cas, succeí un fet irònic. Pres jo a Vilafranca, un dels delators de la mentida 

[...] un tal Josep Rovira (a) el Foradat43 vingué a Vilafranca, i contra la meva voluntat m’alliberà, portant-me a casa. El 

tal durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera fou cap d’un escamot de la mort, dels tants que tingué el 

cèlebre Sindicat Lliure, que entre d’altres ens assassinaren els heroics Lairet i Salvador Seguí (a) el Noi del Sucre, formant 

part dels tals escamots també a les seves ordreas un tal Fermí que em el transcurs de la nostra guerra formà part de la 

CNT [...] Al deixar-me a casa, la mebva muller Eulàlia anà a comprar mitja caixa d’Extra Codorníui una caixa de puros 

havans. Els dos anàrem a portar-los al tal Rovira (a) Foradat en mostra d’agraïment de la seva acció, dient-li a la 

vegada que Pere Esteve és el mateix: republicà, català i antifeixista. L’endemà era agafat novament demanant-me 

trenta anys”.  

 Els Fets del 6 d’Octubre i les seves conseqüències van representar el preludi del 18 de juliol de 1936, quan després del 

Cop d’Estat del general Franco es desfermà a Catalunya i a Sant Sadurní una revolució molt més cruel que la d’un any i 

vuit mesos abans, seguida d’una Guerra Civil. Si ens fixem en els noms que apareixen en aquest relat, quatre dels 

detinguts l’octubre de 1934 a Sant Sadurní van ser assassinats l’estiu del 1936 (Antoni Rovira Jané, Pere Llopart Alemany, 

Emili Castells Rosich i Miquel Roig Oliver) i un dels regidors imposats pels militars en aquelles dates (Antonio Bardella Paül) 

també ; dos més dels que figuren en el pamflet anònim (Pere Ferrer Bosch i Antoni Raventós Ferrer) van ser víctimes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
42 Volia dir Pere Ferrer Bosch 
43 Volia dir Antonio Rovira Jané 
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mortals del terror, així com un germà i un fill del primer (Joan Ferrer Bosch i Joan Ferrer Sala); un fill de Salvador Oliver de 

cal Calixtus (Jacint Oliver Garriga) i un germà de Claudio Casanovas de cal Fidel (Josep Maria Casanovas Santacana) 

també van ser afusellats pels milicians. L’alcalde d’Esquerra Republicana de Catalunya (Miquel Bruna Vilà) i un regidor 

del mateix partit (Antoni Lloret Miquel) es van amagar a l’interior del país després de la victòria franquista i van tenir un 

desenllaç diferent: el primer va sortir del seu amagatall i va ser assassinat el 1949 i el segon va morir un any després en 

l’anonimat; i dos regidors més de l’ajuntament republicà de la majoria d’esquerres (Jaume Ferrer Carbó i Francesc 

Tubella Rosell) i el membre de la CNT local (Josep Belloví Jamás) van ser afusellats pel règim de Franco un cop 

acabada la guerra. El milicià Fermí Coll, al qual Pere Esteve cita en la seva carta, va ser executat pels seus propis 

companys donada la seva extrema violència. El soldat Adjutori Varias Gabarró va desertar de l’exèrcit popular i 

ingressà en el franquista, morint a Torrelameu (la Noguera) l’agost de 1938 a causa d’un obús republicà. El propietari 

Pere Mir Ràfols i el seu administrador, Francesc Llopart Alemany, i un altre hisendat, Francesc Marsal Bosch, van tenir 

l’encert de desaparèixer els primers dies de la revolució de 1936 i no van ser localitzats pels milicians del comité local; i 

Pere Esteve Llopart i Josep Escarré Vallverdú van marxar cap a l’exili el febrer de 1939. El general de divisió Domingo 

Batet, que amb tanta eficàcia va reprimir els fets del 6 d’octubre, no es va afegir al cop d’Estat del general Franco i per 

això va ser jutjat el 1937 en un Consell de Guerra en el qual va ser condemnat a mort i posteriorment executat; Joan 

Casanovas Maristany es va exiliar definitivament el 1938 i va morir a causa d’una malaltia renal a Valràs – Platge, una 

petita població del Llenguadoc francès, el 7 de juliol de 1942, i el president Lluís Companys Jover es va exiliar a França 

el febrer de 1939 on va ser detingut per la Gestapo que el lliurà al règim de Franco, morint afusellat al castell de 

Montjuïc el 1940. Aquest tràgic balanç no inclou ni de lluny la totalitat de la tragèdia viscuda a partir del 18 de juliol de 
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1936 a Sant Sadurní, però permet adonar-se de com el desenllaç del conflicte rabassaire i dels fets del sis d’octubre van 

determinar la història posterior de molts dels seus protagonistes. La profecia d’Adjutori Varias es va complir amb escreix. 

 Recordo quan vaig conèixer Pere Mir Ràfols el 6 de gener de 1952, precísament l’any que ell va morir. No ho havia 

explicat mai públicament però ara em ve com anell al dit. Jo estava apunt de complir el sis anys i el meu pare em 

portava a les tardes dels dies festius a fer companyia al carreter de can Guineu, Miquel Joan li dèien, que tenia la seva 

habitació a la planta baixa de l’immoble, ben bé al costat de la quadra dels cavalls. Allí escoltaven la retransmissió dels 

partits de futbol per la ràdio. Però aquell dia de Reis, vés a saber per quina raó, em van invitar a pujar a la planta noble 

on un dels néts de Pere Mir, l’Eduard Rosell Mir44, que vivia amb els seus pares i el seu germà Ramon d’un any d’edat a 

la casa pairal de Sant Sadurní, estava gaudint d’un reguitzell de regals infinit. Aquella sala de jugar era un bé de Déu i 

semblava talment un aparador de luxe amb les millors joguines del moment. No sabia on mirar. El contrast amb els 

meus Reis era abismal i tot i no recordar què em van portar a mi en aquella ocasió, segur que la proporció anava de 

cent a u. Sigui com sigui em devia embadalir i il.lusionar tant que se’m devia enterbolir la ment i vaig cometre un greu 

pecat mortal de necessitat: dissimuladament em vaig apropiar d’un petit cotxet de plàstic de color vermell d’una 

bossa on n’hi devien haver una vintena d’exemplars, que em va cabre perfectament en una butxaca dels pantalons. 

Si li hagués de donar un preu actual de mercat no valdria més d’un parell d’euros en un bassar xinès, una minúcia. 

Després de berenar amb l’Eduard, de jugar amb les altres joguines i d’acomiadar-nos de la família i del carreter, ens en 

vàrem anar cap a casa. No hauria passat més de mitja hora, que el Miquel Joan trucava la porta del pis del carrer 

                                                             
44 Fill del doctor Josep Rosell Casas i Maria Antònia Mir Vidal. Els tres fills del matrimoni, Eduard, Ramon i Josep, van nèixer el 13 de gener  
 de 1949, el 1951 i també el 13 de gener de 1956, respectivament.  
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Montserrat on vivíem i li explicava al meu pare que havien trobat a faltar un cotxet de la col.lecció. No va tardar ni un 

segon en aparèixer i per indicació expresa de Pere Mir, el meu pare i jo varem tornar a can Guineu acompanyant el 

carreter. Em veig davant Pere Mir, avergonyit i temorenc, escoltant les seves recriminacions pel lladrocini (no ho va 

saber aprofitar per donar-me una llicó d’ètica) i rebent un clatellot que, comparat amb la plantufada que ja m’havia 

clavat el meu pare, em va semblar ridícul. Em va quedar clar que aquell cotxe de plàstic vermell, que només 

representava les engrunes del banquet, no em corresponia, li corresponia a ell. El principi de propietat portat a l’extrem, 

sense consideracions, exactament igual que a l’octubre de 1934 quan Pere Mir va exigir als seus rabassaires el retorn de 

tots els quilos de raïm retinguts de més en les collites de 1931, 1932, 1933 i 1934. “El propietari no ha de perdre ni una 

milionèsima” va manifestar en aquella ocasió Josep Cirera Boltà (1891 - 1950), president de l’Institut Agrícola Català de 

Sant Isidre. 

 Aquel mateix any, un dels dos gendres de Pere Mir, el poeta empordanès Carles Fages de Climent45 (1902 – 1968), 

enormement decebut pel testament46 del seu sogre el qual no responia a les seves expectatives, li atzibà el següent 

epigrama: “No li reseu parenostres/ a l’avi de can Guineu./ Si és que a dalt hi ha manicomis,/ un raconet per als 

dolents/ i un tros d’estable pels ases,/l’avi Pere ja és al cel”. Però sens dubte, el que més devia exasperar Pere Mir des 

del paradís celestial era que un dels seus néts, Pere Ignasi Fages Mir, hagués esdevingut el col.laborador més proper del 

Secretari General del Partit Comunista Espanyol a l’exili, Santiago Carrillo Solares (1915 – 2012).  

                                                             
45 Casat amb Ramona Mir Vidal, nascuda el 1903. 
45 El valor de totes les seves finques urbanes, rústiques i censos el 1952 era de 53.364.200 pessetes i tenia saldos bancaris i valors per 
 un import de 1.004.181’50 pessetes. En total més de 54’3 milions de les antigues pessetes, aproximadament uns 18 milions d’euros actuals.  
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Rabassaires i parcers de can Guineu (1931 – 1936)  

 

Aquests 170 rabassaires i parcers corresponien als termes municipals de Sant Sadurní, Subirats, Piera, Masquefa, 

Vilafranca i Font-rubí. Si algú coneix algun o alguns dels segons cognoms que hi falten, agrairé que me’n informin a 

querolrovira@hotmail.com 

 

1. Albet Montserrat, Isidre  

 

2. Alemany, Josep  

 

3. Almirall, Vicenç  
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4. Amat, Pere  

 

5. Amat Carreras, Joan  

 

6. Amat Raurell, Antoni  

 

7. Amorós Palou, Ramon  

 

8. Arnán i Gabarró, Salvador  

 

9. Baqués Montserrat, Josep  

 

10. Barberà, Manuel  

 

11. Barberán Olbiol, Miquel  

 

12. Barceló Serres, Joaquim  

 

13. Bosch, Josep  

 

14. Bricollé Canals, Antoni  

 

15. Bricollé Lluch, Antoni  
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16. Bricollé Lluch, Enric  

 

17. Bujons Margarit, Josep  

 

18. Bujons Torres, Josep  

 

19. Bujons Torres, Pau  

 

20. Busquets Rafecas, Pere  

 

21. Caballé, Simó  

 

22. Calduch Riol, Francesc  

 

23. Canals, Pere  

 

24. Canals, Josep  

 

25. Canals, Andreu  

 

26. Canals, Ambrós  
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27. Canals Casanellas, Josep  

 

28. Capellades Grau, Pau  

 

29. Carbó Llopart, Josep  

 

30. Carda Moreno, Blai  

 

31. Carreras Esteve, Joan  

 

32. Casas Rosell, Mercè  

 

33. Casas Sala, Martí  

 

34. Castellví Sala, Pere  

 

35. Catasús, Vídua d'Antoni  

 

36. Catasús, Joan  

 

37. Catasús Font, Jaume  

 

38. Catasús Mata, Miquel  
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39. Centelles Bel, Joan  

 

40. Centelles, Víctor  

 

41. Codorniu Vidal, Josep  

 

42. Codorniu, Jaume  

 

43. Colet Galofré, Magí  

 

44. Cols, Pere  

 

45. Costa, Salvador  

 

46. Creixell, Pere  

 

47. Cusiné Ribas, Pere  

 

48. Domènech, Joan  

 

49. Domènech Martí, Sadurní  

 



 51 

50. Domènech Pinós, Antoni  

 

51. Domènech Sitjes, Francesc  

 

52. Domingo Gibert, Cristòfor  

 

53. Dulcet Rovira, Josep  

 

54. Durán Poch, Jaume  

 

55. Duran Carreras, Joan  

 

56. Esteve Busquets, Joan  

 

57. Esteve Morera, Antoni  

 

58. Esteve, Jaume  

 

59. Estruch, Josep  

 

60. Ferrer, Francesc  

 

61. Ferrer Bosch, Pere  
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62. Ferrer Creixell, Enric  

 

63. Font, Francesc  

 

64. Font Sabaté, Miquel  

 

65. Font Ventura, Antoni  

 

66. Formosa Gibert, Jaume  

 

67. Galimany Carbó, Josep  

 

68. Garrich, Antoni  

 

69. Gibert, Sadurní  

 

70. Gibert, Jaume  

 

71. Gibert Costa, Lluís  

 

72. Gibert Pujol, Rossend  
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73. Grau, Ramon  

 

74. Guilera Martí, Jaume  

 

75. Julià, Joaquim  

 

76. Juncosa Fusté, Isidre  

 

77. León, Agustí  

 

78. Llopart, Pere  

 

79. Llopart Piqué, Joan  

 

80. Llopart Soler, Josep  

 

81. Lluch Codorniu, Andreu  

 

82. Marcé Castellví, Josep  

 

83. Marcé, Joaquim  

 

84. Margalef, Ernest  
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85. Marigó Mas, Jaume  

 

86. Martí Llopart, Jaume  

 

87. Martí Casanovas, Jaume  

 

88. Mascaró, Francesc  

 

89. Massana Guilera, Jacint  

 

90. Massana Rosell, Catalina  

 

91. Mata, Eudald  

 

92. Miquel Ros, Evarist  

 

93. Miquel Sogas, Antoni  

 

94. Miquel Sogas, Ramon  

 

95. Mir, Pere  
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96. Mir Rosell, Celestí  

 

97. Miralles Via, Manuel  

 

98. Montal Bargalló, Josepa  

 

99. Montserrat Poch, Julià  

 

100. Morera Ramogosa, Jaume  

 

101. Munné, Hereus de Jaume  

 

102. Munné Gili, Joan  

 

103. Munné, Jaume  

 

104. Munné Soler, Domènec  

 

105. Muntané, Pere  

 

106. Olivé, Pere  

 

107. Ollé Almirall, Hereus de Joan  
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108. Pafiella, Josep  

 

109. Papaseit Avante, Pau  

 

110. Parellada Martí, Enric  

 

111. Parellada, Miquel i Ramon  

 

112. Parera Compte, Pere  

 

113. Pi Vendrell, Joan  

 

114. Pijoan, Joan  

 

115. Poch Vidal, Miquel  

 

116. Prunera, Ramon  

 

117. Ramos Pollanch, Antoni  

 

118. Ramogosa Llopart, Vicenç  
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119. Raspall Lluch, Andreu  

 

120. Raventós, Francesc  

 

121. Raventós Gramona, Francesc  

 

122. Raventós Parés, Joan  

 

123. Raventós Varias, Pere  

 

124. Raventós Varias, Josep  

 

125. Raventós Ventura, Jaume  

 

126. Rigol Rovira, Joan  

 

127. Rigol Olivella, Lluís  

 

128. Roca Guilera, Ernest  

 

129. Roca Gol, Jeroni  

 

130. Roig, Isidre  
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131. Roig Gramunt, Joan  

 

132. Roig Gramunt, Josep  

 

133. Ros Capdevila, Joan  

 

134. Ros Capdevila, Josep  

 

135. Rovira Gramona, Rossend  

 

136. Rovira Notó, Agustí  

 

137. Rovira Notó, Joan  

 

138. Sabaté, Pere  

 

139. Sabaté Ràfols, Domènec  

 

140. Sabaté Ràfols, Isidre  

 

141. Sala Roig, Maria  
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142. Salvadó, Pere  

 

143. Sans Duatis, Mercè  

 

144. Samsó Roig, Joan  

 

145. Sanahuja, Hereus de Francesc  

 

146. Sardà, Manuel  

 

147. Segarra Ventura, Bru  

 

148. Serra, Pere  

 

149. Sogas, Pere  

 

150. Soler, Josep  

 

151. Soler, Simó  

 

152. Soler Ribas, Ramon  

 

153. Soler Ribas, Rossend  
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154. Soler Ribas, Salvador  

 

155. Torné, Sebastià  

 

156. Torner, Josep  

 

15t. Tarrida Ferrer, Jaume  

 

158. Torres Junyent, Joan  

 

159. Tubella Rosell, Francesc  

 

160. Urgell Domènech, Josep  

 

161. Vallés, Miquel  

 

162. Vallés Olivella, Joan  

 

163. Vallés Ros, Emili  

 

164. Varias Surià, Simó  
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165. Vendrell, Antoni  

 

166. Vendrell, Rossend  

 

167. Ventura, Jaume  

 

168. Vergés Galimany, Jaume  

 

169. Vernet Jardí, Àngel  

 

170. Vidal, Joseph 

 

Font: Documentació de l’arxiu de can Guineu  

 

 

 

 


