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“Eleccions. Electors: És arribat el nostre dia/ que amb tota sinceritat i amb energia/ el 

nostre partit ha triomfat/ Destapem el nostre xampany Rigol/ que és el gran dia/ i brilla 

com el sol”. 

 

Text de l’anunci publicat pel Xampany Rigol de Sant Sadurní a La Veu de Catalunya el 12 

d’abril de 1931. 
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(Versió actualitzada a 1 de març de 2015) 

 

 

Les eleccions municipals  plantejades com un plebiscit de la Monarquia borbònica es van celebrar  a tot l’Estat el 

diumenge 12 d’abril amb el triomf majoritari de les candidatures republicanes a les grans ciutats, la qual cosa va 

provocar dos dies després l’abdicació del rei Alfons XIII i la seva sortida precipitada cap a l’exili. A Sant Sadurní  però 

els resultats van ser favorables a la candidatura de la Lliga Reigonalista encapçalada per l’alcalde Joan Sala Tubella 

que havia presentat un manifest on es podia llegir : “Electors de Sant Sadurní. El diumenge vinent, dia 12 de l’actual, és 

la data senyalada per  a elegir els nostres representants al Municipi. Dugues són les candidatures que pretenen portar 

la representació del poble a la Casa Comunal. A vosaltres us correspon triar entre les dues tendències la que s’adigui 

més a la vostra  manera de pensar i mereixi més la vostra confiança.  De la governació dels pobles no pot 

desinteressar-se’n ningú que porti dins el seu pit una mica d’esperit de llibertat  i d’instint de conservació. 

     Que sóm nosaltres?  En política general som els que seguim  les doctrines del seny ordenador de la nostra terra, el 

gran Prat de la Riba, volem l’autonomia de Catalunya i dintre d’Espanya  un regisme de llibertat pels demés pobles tan 

ample com la nostra. El sufragi universal directe, perquè el poble pugui escollir  la forma de govern que més li plagui.  

Que totes les reformers s’obtinguin dintre els límits de les lleis estatuïdes, prescindit de tot acte de violència, respectant 

la propietat individual i col.lectiva, la competència del treball i els drets de l’home.  En política local ja sabeu què som- 

Som els que volem a la Casa Comunal  una administració recta i honrada, a la llum del dia controlada per tot el poble. 

Tenim per a la nostra Vila totes les predileccions, desitgem el seu engrandiment, progrés moral i material, conservar i si 
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cal intensificar la bona armonia entre els seus components, incrementar les seves institucions de beneficiència i cultura, 

cooperar en tota empresa noble que contribueixi al benestar dels veïns fent que la vida els sigui el més agradable 

possible. De tot això els homes que us proposem en  són una garantia. Tots els coneixeu i no volem incòrrer en el perill 

d’ofendre la seva modèstia fent elogis de la seva honorabilitat, rectitut d’intenció i bon criteri acompanyat d’un intens 

amor a la pàtria.  

      Qui són els altres? En política general són els qui volen una república, i com que aquesta república es veu que els 

porta presa, la volen tot seguit, vingui com vingui, tant els fa que la porti una rebel.lió militar, com una vaga general 

revolucionària. Ells la volen, i per tal d’obtenir-la no han tingut cap inconvenient en aliar-se amb els elements més 

contraris a Catalunya, el lerrouxisme i el comunisme. En política local també els coneixem. Alguns d’ells es declaren 

catalanistes i s’han pasat la vida combatent aquest ideal.  

      En aquests moments trascendentals  no hi ha ningú que tingui dret a quedar-se a casa. La pau, l’ordre, el progrés i el 

que es faci bon ús de les finances municipals obliguen a tots a dipositar el vot.  Per damunt de tota altra cosa hi posem 

la nostra catalanitat. Perquè aquestes eleccions siguin un homenatge al bon patrici que, amb satisfacció de tots, ve 

ocupant la més alta representació popular, perquè el Joan Sala sigui el nostre alcalde voteu i recomaneu la següent 

candidatura. Districte primer. Joan Bas i Poch, Josep Mestres i  Manubens, Antoni Raventós i Riba. Districte segon. Joan 

Sala i Tubella. Jaume Canals i Rigol. Ernest Poch i Junyent. Delfí Rosell Juncosa.  

    En el moment que anavam a donar a la imprempta aquesta proclama, arriba a les nostres mans un paperot anònim, 

tot ell ple d’injúries i falsetats contra el nostre dignísim batlle Joan Sala i Tubella. La forma vil i grollera, impròpia de tota 

persona que tingui educació, l’insult i la calúmnia dirigida a l’home bò, abnegat i pulcre que ha prodigat favors a 
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tothom  qui ha acudit a ell, sense fer distinció de classe ni idees, que s’ha entregat completament al servei del poble, 

ha sublevat la nostra consciència i no creiem, no volem creure, que l’indigne papertot l’hagi escrit un fill de Sant 

Sadurní. Formulem la protesta més enèrgica i esperem veure exterioritzada aquesta protesta per tot el poble, donant 

una victòria  esplèndida a la candidatura del senyor Sala. Sant Sadurní de Noya, abril de 1931”.  Signaven aquest 

manifest els següents sadurninencs,  per aquest ordre:  els pesos pesats Manuel Raventós Fatjó de can Codorníu i Pere 

Mir  Ràfols de can Guineu, Salvador Oliver del xampany Calixtus, Ildefons Solà, Pere Uyà, l’exalcalde Salvador Costa, el 

sastre Fidel Casanovas, Joan Samsó, Pere Samsó, Antoni Raventós, el farmacèutic Jaume Torras, Joan Cuscó, Pere 

Raventós, Josep Maria Cuscó ;  l’encarregat i els  escrivents de can Codorníu Josep Montserrat, Ramon Vilalta, Eugeni 

Gual  i  Josep Muntagut ;  Josep Llopart, el paleta Rafael Isart, Francisco Llopart més conegut com el Pere Jan, Ignasi 

Gual, Joan Alemany, Josep Ferrer1, Sadurní Rovira, Lleó Mata, el xampanyista Joan Juvé, el propietari agrícola Pere 

Poch de can Catasús, Josep Alemany,  Joan Freixes, Antoni Mir de can Guineu, el ferrer Emili Castells, l’altre 

xampanyista Joan Miró, el mistelaire Joan Baqués, Jacint Oliver de cal Calixtus,  Francesc Romeu, Josep Rovira, Joan 

Bosch, Antoni Cardús, Antoni Santacana de cal Montardit, Jaume Rosell de cal Ticus, Joan Sagués, el xampanyista 

Salvador Santacana, Jaume Notó, el paleta Bonaventura Manobens, Joan Canals, Joan Ferrer i Pere Rosell. Observis 

que tot són homes, que  no consta l’adhesió de Pere Ferrer Bosch de cal Freixenet �incomprensible  atès que el cap de 

llista era el seu sogre�, ni tampoc la del xampanyista Ramon Rigol Prats  gens simpatitzant de  la Lliga.  

       La candidatura de la Unió Catalanista Republicana,  que es va identificar amb Esquerra Republicana de Catalunya  

després de la constitució d’aquest partit el març d’aquell mateix any,  també va presentar un manifest signat per un 

                                                             
1  No es tractava de Josep Ferrer Sala  de cal Freixenet ja que  aleshores només tenia cinc anys.  
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grup heterogeni de sadurninencs: el mecànic Daniel Forns Torelló, Antoni Raventós Casanovas, Magí Fàbregas, el sastre 

Antoni Lloret Miquel, el petit empresari fariner Miquel Bruna Vilà, Joan Duran Ferrer, el representant comercial Pere 

Esteve Llopart i Sadurní Oliver. S’autodefinien com “els qui treballen per l’enderrocament de l’actual règim i per a la 

instauració d’una Federació Hispànica, on puguin aplegar-se voluntàriament i sense traves els  diferents païssos  

peninsulars”. Finalment, la llista del Partit Federa Ibèric, amb dos candidats Antoni Coral Guilera i Camil Gibert Carbó, 

un botiguer  aquest del carrer Cavallers,  de l’establiment d’alimentació  i lleteria  conegut com a cal Sol. No es  va 

presentar cap candidatura que representés els sectors  locals que havien recolzat el règim de la dictadura de Primo de 

Rivera i que havien governat el municipi entre 1923 i 19302.   

        Aquell matí del 12 d’abril , el diari La Veu de Catalunya que s’editava a Barcelona va publicar un anunci del 

xampany Rigol amb un text prou genèric per no comprometre’s, però amb un cert oportunisme. Deia així: “Eleccions. 

Electors: És arribat el nostre dia/ que amb tota sinceritat i amb energia/ el  nostre partit ha triomfat/ Destapem el nostre 

xampany Rigol/ que és el gran dia/ i brilla com el sol”. El text s’il.lustrava amb dues ampolles de xampany Rigol amb un 

nanet amb barretina abraçant-les. 

       A Sant Sadurní, els candidats de les tres llistes  que van concòrrer a les eleccions �Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) , Lliga Regionalista (LlR)  i Partit Federal Ibèric (PFI)� van obtenir els següents resultats: Joan Sala 

Tubella (LlR), 263 vots; Jaume Canals Rigol (LlR) , 252; Ernest Poch Junyent (LlR) , 241; Delfí Rosell Juncosa (LlR) , 241; 

Miquel Bruna Vilà (ERC), 207; Antoni Raventós Casanovas (ERC), 208; Antoni Coral Guilera (PFI) , 203; Jaume Marigó Mas 

                                                             
2  Va esdevenir exactament el mateix després de la dictadura del General Franco, a les eleccions municipals de 1979. En aquesta ocasió  però 
     les eleccions no les va guanyar  la dreta, sinó els socialistes. 
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(ERC) , 193;  Joan Duran Ferrer (ERC), 185; Joan Casanovas Maristany (ERC) , 178;  Camil Gibert Carbó (PFI) , 169; Antoni 

Raventós Riba (LlR), 148; Josep Mestres Manobens (LlR) , 146 i Josep Bas Poch (LlR) , 143. Donat que el nombre de 

regidors que integraven el consistori era d’onze, van resultar escollits en principi sis de la llista encapçalada per Joan 

Sala  de la Lliga Regionalista (a més d’ell mateix,  Jaume Canals, Ernest Poch, Delfí Rosell, Antoni Raventós Riba i Josep 

Mestres), quatre d’Esquerra Republicana de Catalunya (Miquel Bruna, Antoni Raventós Casanovas , Joan Duran i Joan 

Casanovas3)    i un del Partit Federal Ibèric (Camil Gibert).   

      Per intentar trobar alguna explicació a aquests resultats caldria tenir en compte diverses circumstàncies. En primer 

lloc  el candidat de la Lliga, Joan Sala Tubella, ja havia estat alcalde del poble entre el 1914 i el 1923, quan va ser 

destituït a causa de la dictadura de Primo de Rivera, i tornava a exercir el càrrec des del febrer de 1930,  quan se’l va 

restituïr com alcalde. La seva gestió a l’alcaldia durant la seva primera etapa oferia un balanç positiu i era un cap de 

llista molt conegut i valorat.  Sala, que havia estat l’administrador del Marquès de Monistrol,  era a més un empresari 

d’èxit que havia creat Freixenet, S.A. juntament amb el seu gendre Pere Ferrer Bosch. Enfront de la seva figura, cap dels 

contrincants  de les altres dues llistes li podia fer ombra, ni el terreny polític ni en l’àmbit de la gestió. Miquel Bruna Vilà 

(ERC) era un petit empresari fariner sense cap experiència d’actuació municipal, moderat, solter, introvertit  i home de 

missa. No se li reconeixien antecedents polítics ni  grans habilitats i capacitat  de gestió. I  finalment, el representant 

més qualificat del Partit Federal Ibèric, Camil Gibert Carbó, un botiguer espavilat del carrer Cavallers, amb molt poca 

projecció ciutadana.  

                                                             
3  No va arribar a prendre possesió del càrrec de regidor ja que simultàniament s’havia presentat en la llista d’ERC per  
     la circunmscripció electoral de  la ciutat de Barcelona i  va desistir de ser regidor de Sant Sadurní. 
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      Un segon aspecte que cal considerar és el suport públic que diverses personalitats locals van donar a la 

candidatura de la Lliga Regionalista, enfront de l’escàs recolzament manifestat amb relació a les altres dues  llistes. Des 

de Manuel Raventós  Fatjó de can Codorníu i de Pere Mir Ràfols de can Guineu, passant per una colla de xampanyistes 

(Calixtus, Miró, Juvé i Santacana), seguint per propietaris agrícolas i acabant per comerciants, botiguers i tractants de 

vins, tots es van comprometre públicament a favor de Sala. Aquest compromís anava més enllà de limitar-se a signar el 

manifest; comportava a més la presió i la intimidació que  aquests personatges podien exercir sobre amplis sectors de 

la població susceptibles en principi de votar altres opcions. Pensem, per exemple,  en el que podia significar a  l’època 

que els propietaris de  l’empreses xampanyistes Codorníu (amb més de 150 treballadors), Freixenet, Calixtus, Juvé, Miró 

i Santacana, i l’hereu  de can Guineu (amb  més de 150 rabassaires vinculats), recolzéssin  públicament el mateix 

candidat amb les velles  pràctiques heretades del caciquisme i del clientelisme. 

     En tercer lloc, i en la mateixa línia que el paràgraf anterior,  l’opinió d’alguns veïns qualificats als quals se’ls atribuïa 

una certa ascendència cultural i social era del tot favorable a Sala. L’advocat i editor  Raül Maria Mir Comas (1887 – 

1964) de cal Magí Guineu del Raval, l’enginyer i publicista Jaume Raventós Domènech (1868 – 1938)  de can Codorníu,   

els poetes Jaume Rosell Roig (1892–1964) de cal Ticus i Adjutori Varias Gabarró (1911 – 1938)  i també el rector de la 

parròquia, mossèn Joan Salvans,  entre d’altres, es van decantar per  recomenar i demanar el vot, tots en privat i alguns 

també en públic, per a la candidatura de la Lliga.  Per últim, la publicació El Noya, portaveu del Bloc Catalanista 

Republicà ( que a Sant Sadurní s’identificava amb la Lliga) contribuïa  també  a generar aquest clima  entre els seus 

nombrosos  suscriptors i lectors. Totes aquestes raons no ens haurien de fer perdre de vista que la candidatura local 

d’Esquerra Republicana,  i els homes que les encapçalàven,  no gaudien de gaire perspectiva sobre el  què 



 9 

corresponia  fer a una formació d’esquerres en un municipi com Sant Sadurní, qüestió aquesta que es possava de 

manifest quan, a falta d’un programa electoral concret, en els mítings electorals propis tot girava exclusivament a 

l’entorn del tema republicà i catalanista. Els va funcionar a altres municipis, però el suflé no va pujar prou a Sant 

Sadurní.  

     Els resultats del 12 d’abril, amb la victòria a Catalunya de les candidatures d’Esquerra Republicana4,   van propiciar 

com ja s’ha indicat l’abdicació d’Alfons XIII5  i que el dimarts 14 d’abril Lluís Companys proclamés la República des del 

balcó de l’Ajuntament de Barcelona  i que després, Francesc Macià,  des del balcó del Palau  de la Generalitat, 

anunciés la constitució de “la República catalana a l'espera que els altres pobles d'Espanya es constitueixin com a 

Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica “. A Espanya, a Catalunya i a  Sant Sadurní la proclamació de la 

República va ser una barreja de joia, d’entusiasme i d’esperança, en cap cas de por,  i les cròniques  de la jornada que 

podem llegir a les hemeroteques  i les imatges fotogràfiques i cinematogràfiques  que encara podem  admirar així ho 

                                                             
4  Resultats a Catalunya : 3210 regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya i afins;  1014 de la Lliga Regionalista; 219 Monàrquics i  114 del  
     PSOE – Partit Radical.  

5  Abans d’exiliar-se Alfons XIII va enviar aquest missatge al poble espanyol: “Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente 
que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, 
puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero 
sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia. Soy el rey de todos los españoles, y también un 
español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, 
quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 
más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y 
adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me 
aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la 
Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles”. 
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certifiquen. Alguns dels protagonistes locals  ho recordàven  de paraula i alguns ho van  deixar per escrit en les seves 

memòries com un dels dies més intensos de les seves vides evocant  sentiments d’il.lusió i  de felicitat. Es donaven a 

més unes altres circumstàncies més subtils de tipus ambiental que contribuïen a idealitzar el moment : l’abril és a casa 

nostra una explosió de llum;   dels d’olors de mar i de  flors i d’aire fresc, tres fenòmens primaverals que podem trobar 

en la pemsa local i en  la literatura  catalana en les obres de Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Maria Barbal que ténen 

a veure amb el fet històric concret del 14 d’abril de 19316 a Catalunya. A El Noya es podia llegir : “ [...] de cop sen’s 

esvaeix a la claror diàfana  d’un sol refulgent que amara els sentits i ens deixa embadalits[...]”.  Salvador Espriu   

Castelló (1913  - 1984)  al Poema IV  de  Cementiri de Sinera   va descriure com “[...]  Perdura/ en els meus dits la rosa/  

que vaig collir. I als llavis,/ oratge, foc, paraules/ esdevingudes cendra. També Antonio Machado (1873 – 1939) se’n va 

fer ressó amb aquest text: “ Fue un dia  profundamente alegre[...] un dia maravilloso en que la naturaleza y la historia 

parecieron fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas, y en los labios de los niños[...]”.  Certament, allò que 

estaven gaudint els espanyols, els catalans  i els sadurninencs no era el resultat ni d’una revolta popular, ni d’un cop 

d’estat o d’un pronunciament militar;  ni una conspiració dels cacics, de  les èlits polítiques o econòmiques; ni una 

reacció a un buit de poder; era l’èxit de la mobilització popular contra la Monarquia borbònica  vehiculada a través 

d’unes eleccions municipals. Impecable des del punt de vista democràtic i fulminant en quan als resultats assolits. 

       A través de la ràdio la notícia  de la proclama  del president Macià va arribar immediatament a Sant Sadurní  i allí 

es va desencadenar l’eufòria. A les set de la tarda una gran manifestació precedida per  banderes republicanes 

tricolors es va concentrar a la plaça de l’Ajuntament on el regidor electe  feia 48 hores, Miquel Bruna, adreçà unes 

                                                             
6  Cementiri de Sinera, La plaça del diamant i Pedra de tartera, de Salvador Espriu, Mercé Rodoreda i Maria Barbal respectivament.  
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paraules a la gentada que s’hi havia aplegat. Es felicità  per l’esdeveniment, elogià als màrtirs de la República, els 

capitans de l’exèrcit espanyol  Fermín Galán Rodríguez  i Ángel García Hernández7, recomanà seny i prudència i 

s’acomiadà amb visques a Catalunya, a la República, a l’Estat Català i a Francesc Macià. Tot seguit, Daniel Forns 

Torelló, també   d’Esquerra Republicana,  va hisar una bandera republicana i va despenjar el retrat d’Alfons XIII  del saló 

de sessions llençant-lo daltabaix del balcó de la Casa de la Vila. Encara no havia tocat a terra i ja  l’havien esmicolat. 

      A les 10 de la nit,  una segona manifestació acompanyada per l’orquestra La Principal sota la batutat de Napoleó 

Montagut Duran, al so de la Marsellesa, es dirigí a la plaça Nova, davant la casa del dirigent republicà  Joan 

Casanovas Maristany  on es van repetir les mostres d’entusiasme i d’aclamació patriòtica. Alguns dels assistents anaven 

coberts amb gorros frigis8 que ves a saber d’on els havien tret. Uns desconeguts que havien accedit a l’interior de les 

escoles públiques  de la plaça Nova  acompanyats per un  mestre, el   senyor Majoral,  van llençar també els retrats del 

rei per les finestres els quals van ser arrossegats i destruïts. Un d’aques retrats destrossats va anar a parar davant el 

domicili d’Antonio Rovira Jané  de cal Foradat9, un sinistre personatge  local molt vinculat a  la dictadura de Primo de 

Rivera i en particular al general Severiano Martínez Anido (els seus progenitors  van ser premonitoris i van quedar 

descansats  batejant-lo amb el nom de Severiano), que quan va ser governador  militar de Barcelona  entre 1920 i 1922 

                                                             
7  Feia quatre mesos que havien estat afusellats després de l’intent fallit d’enderrocar la Monarquia en l’anomenada Sublevació 
     de Jaca ( Huesca).     
8  Símbol internacional de la llibertat i el republicanisme. El porta  Marianne, l’al.legoria de la llibertat que guia el poble,  en el quadre 
     d’Eugène Delacroix (1830) personificant la Revolució Francesa.  
9  Segons diverses versions orals coincidents,  Rovira va ser assassinat el  19 de setembre de 1936, entre d’altres, per  Fermí Coll,  
     més conegut com el Blanc o el Garrell , un milicià sadurninenc de la FAI  que vivia al carrer Fullerachs i que havia estat reclutat vint  
     anys abans pel mateix  Antonio Rovira per formar part del Sindicat Lliure en qualitat de pistoler. Coll va ser assassinat  posteriorment  
     pels seus propis correligionaris atesa la seva extrema crueltat.  
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va organitzar el Sindicat Lliure de pistolers a sou per reprimir el moïment obrer català i assassinar  anarquistes. En més 

d’una ocasió  l’inobidable Severiano havia viatjat a Sant Sadurní per entrevistar-se amb Rovira i dinar o sopar a casa 

seva10. El prestigiós cuiner català Ignasi Domènech Puigcercós (1874 – 1956) hauria estat contractat per oferir les seves 

exquisteses  a l’insigne convidat.  

      Un altre focus sadurninenc  de la històrica jornada va ser el monestir de Montserrat, on uns 270 feligresos de totes les 

edats s’havien traslladat en romeria encapçalats pel rector de la parròquia mossèn Joan Salvans. També es van 

assebentar a través de la ràdio   del discurs de Francesc Macià. L’endemà, 15 d’abril, es van concentrar a la plaça de 

monestir on algú va llegir en veu alta les principals notícies del diari El Matí relatives als esdeveniments de la jornada 

anterior. Els assistents van aplaudir el canvi de règim i aquella mateixa tarda, de tornada  Sant Sadurní, van prendre la 

precaució d’embolicar la imatge del Sant Crist que arribà a la vila  degudament camuflada en un camió. Quan els 

romeus van baixar del  tren a l’estació local es va organitzar un seguici que va pujar pel carrer Diputació precedit per 

una bandera republicana. Segons explicà Pere Varias Gibert que hi era present, els romeus  sadurninencs van coincidir 

a l’estació de Martorell amb d’altres viatgers del ferrocarril11 que provenien de Barcelona on s’havien desplaçat per 

celebrar la proclamació de la República.  Aquests els van dedicar  una sonora xiulada, enfotent-se’n de la seva 

particular celebració religiosa en unes jornades com aquelles. Finalment, entre una vintena i una trentena  de veïns es 

                                                             
10  Segons el testimoni personal de Montserrat  Miquel  Cardús que en aquella època treballava de cuinera i minyona a cal Foradat de la  
     Plaça Nova.   
11  El 1931 per desplaçar-se en tren a Montserrat calia viatjar  primer de Sant Sadurní a Martorell en la companyia MZA i  des d’allí traslladar-se a  
     peu fins a l’estació dels  ferrocarrils catalans d’aquest mateix municipi, situada als afores de la població, per poder  pujar al carrilet i  
     arribar així a l’estació  ubicada al peu de monestir. La tornada òbviament es feia a l’inversa.  
      



 13 

van traslladar en tren a Barcelona per participar en els actes republicans de la capital catalana. En la crònica 

publicada a  la primera pàgina del número 24 de  El Noya sota el títol La proclamació de la República a la Vila 

s’explicava que “Dimarts a la tarda corregué com la pólvora la notícia de què havia estat proclamada la República 

Catalana i a Madrid l’Espanyola. De seguida la nostra gent va llençar-se al carrer en recerca de detalls i àvida de 

conèixer la manera com s’anaven desenvolupant els fets, assaltant gairebé els establiments de ràdio. A la caiguda  del 

dia va prendre peu la iniciativa de que calia fer-se la proclamació de la República amb tota  la pompa i de manera 

clamorosa, a quin  efecte feren els preparatius per a celebrar una esplèndida manifestació que portés a la Casa de la 

Vila les banderes símbols de la República proclamades, manifestació que sortí a les set, intregrada per una enorme 

gentada, essent portades len banderes per joves que amb entusiasme volgueren ésser els porta-estandarts. La plaça 

quedà emplenada de tot un públic que aplaudia.” La crònica del diari  La Veu de Catalunya del 20 de maig  relatava 

que  “Amb l’adveniment de la República regnà [a Sant Sadurní] una inmensa joia i es feren grans manifestacions, 

engalanatge de carrers, il.luminacions esclatants i tot el poble al carrer victotejant el nou règim nascut dins el més fort 

calor d’ànim i de sentiments”. Tres setmanes abans l’empresa Codorníu va publicar també a La Veu de Catalunya 12 

aquest anunci: “Avís de la Casa Codorníu. Ens plau d’assebentar tots els nostres clients que, sempre respectuosos amb 

l’ordre establert,  tenim en estudi noves etiquetes dels nostres vins escumosos per a substituir, tan ràpidament com sigui 

posible, les que porten emblemes del passat règim. Com que tenim escampades pel mercat molts milers d’ampolles i 

no podem evitar que passin molts dies abans de disposar de les etiquetes noves, de moment havem comunicat a tots 

els nostres representants i dipositaris l’ordre d’esborrar de les velles la corona i la llegenda al.lusiva a l’escut. Preguem 

                                                             
12  Publicat el  28 d’abril de 1931.  
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per tant als nostres clients que no se sorprenguin d’aquestes variacions. CODORNÍU, S.A. Sant Sadurní de Noya, abril de 

1931”. 

       Disposem d’un testimoni inèdit, i de primera línia,  d’aquest i d’altres esdeveniments posteriors. Es tracta d’un 

personatge poc conegut que es va exiliar al final de la guerra i  que  56 anys després va escriure les seves memòries 

del període 1931 – 1939; Eusebi Budí Salart, nascut el 1921i afectat de poliomelitis infantil. Budí tenia aleshores deu anys i 

per tant haurem de convenir que el seu relat recull el què  recordava, el que li haurien pogut explicar , o el que ell va 

entendre  quan ja tenia més discerniment. A les pàgines 20 i 2113 explica que “ Unos dias después  del 14 de abril, 

fecha de la proclamación de la República,  el aguacil del pueblo con su trompeta  hizo un pregón por todas las calles 

anunciando que al día siguiente por la tarde en la plaza del Ayuntamiento tendria lugar un mítin, acto público, 

teniendo como orador a Francesc Macià, personaje político recién llegado del exilio y coronel  del ejército. Aquel dia 

en la plaza del Ayuntamiento y sus calles adyacentes estaban llenas de gentes. Allí concentrados habia hombres, 

mujeres, chicos, chicas y ancianos  de todas las edades, todos discutíamos dando grandes voces para hacernos 

entender y presumir a ver quién seria el más republicano de todos los allí presentes. En fin, esto de hablar fuerte está en 

nuestro temperamento de español, convencidos que si gritamos más fuerte que nuestro adversario es porqué estamos 

crecidos de razón. 

          Llevábamos esperando aproximadamente media hora cuando apareció en el balcón del Ayuntamiento 

Francesc Macià acompañado por los hermanos Lloret [un d’ells Antoni Lloret Miquel] , Montagut [ Napoleó Montagut 

Duran] , el Toner barber [Josep Sardà Juncà]  , personas consideradas  de clase  media por el hecho de trabajar por 

                                                             
13  Fons de l’autor 
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cuenta propia14. Alejandro Raurich [ Leandre  Raurich Gelabertó ] representaba  la parte intelectual del pueblo,  de las 

oficinas de cal Benach [ Maquinaria Moderna para Construcciones y Obras Públicas, S.A.] . Por los talleres Benach 

había Juan Gerona [ Joan Girona Balaguer ] i José Dols [Josep Dols Gibert ] . La representación  de payeses era Marigó 

[ Jaume Marigó Mas ] y Ferrer [ Jaume Ferrer Carbó] . Por la industria champañera habia los hermanos Blanch, [ Miquel i 

Josep Blanc Cuello] trabajadores de la Casa Codorníu. A tantos años de distancia si  la memoria no me desfallece creo 

que son éstas las personas de haber visto en el balcón del Ayuntamiento. 

        El discurso duraria una dos horas, durante estas dos horas a  las personas dichas de “ derechas” incluyendo la 

guardia civil, los militares y la iglesia no cabe duda que les silbaron a menudos los oídos, pues el tema del discurso era 

lágrimas  de fuego y sangre  para los enemigos de la República. […] La traca final del discurso de Macià se terminó con 

un acto de bandolerismo gratuito. Oyendo el discurso de Macià un grupo de exaltados subieron arriba los cuadros de 

S.M. Alfonso XIII junto con la bandera española, la monárquica, todo ello brincó por el balcón del Ayuntamiento y la 

multitud enardecida abajo en la plaza terminó la obra pisoteando la bandera y los cuadros”. En aquest relat dels fets  � 

viscuts  pressumptament pel seu autor  el 1931 quan , com ja s’ha indicat, només tenia tenia deu anys,   i escrit a l’exili 

el 1995�  Eusebi Budí barreja involuntàriament tres esdeveniments ocorreguts  a Sant Sadurní  entre 1931 i 1933:  la 

primera visita  de Francesc Macià al poble durant la campanya electoral,  després de tornar de l’estranger i abans del 

12 d’abril, durant la qual, per cert, no va visitar la Casa de la Vila i es va adreçar als veïns des d’un balcó de cal Milà de 

la Plaça Nova15;  la proclamació de la República  el 14 d’abril  a Sant Sadurní amb l’escena dels quadres del rei llençats 

                                                             
14   El primer era  sastre, el segon botiguer i músic i el tercer barber.  
15 Immoble propietat aleshores de Joan Casanovas Maristany,  un dels fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
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daltabaix del balcó  de l’Ajuntament  i de les escoles públiques de la Plaça Nova, en el qual Macià no hi era present;    

i la visita que com a president de la Generalitat va   realitzar  efectivament a l’Ajuntament de Sant Sadurní Francesc 

Macià el 8 de setembre de 1933. Ves per on,   en aquesta ocasió  la memòria li va jugar una mala passada a Eusebi  

Budí. I no va ser la  única.  

         La  victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya i la proclamació de la República va deixar fora de joc a la Lliga 

Regionalista. A Sant Sadurní, els seus regidors electes  encapçalats per Joan Sala, tot i haver guanyat clarament les 

eleccions locals, aviat se’n van adonar que la situació havia donat un gir històric. En aquella tesitura van entendre que 

era inviable la seva majoria a l’Ajuntament de Sant Sadurní  i d’acord amb Esquerra Republicana van convenir que fins 

la data de constitució del nou consistori prevista pel 30 d’abril es faria càrrec de l’alcaldia  de forma interina el regidor 

electe Cami Gibert Carbó (1877 – 1940), del Partit Federal Ibèric. En aquesta data, efectivament,  els regidors electes el 

12 d’abril van prendre possessió del càrrec  i van votar per escollir el nou alcalde. Contra tot pronòstic va  resultar 

escollit Miquel Bruna per sis vots a favor i  tres per Joan Sala (se suposa que  Camil Gibert  es va votar a ell mateix,  o bé 

va votar en blanc o es va abstenir), la qual cosa posava en evidència que la meitat dels   regidors de la Lliga  van 

donar suport a Bruna16. Per això s’havia pactat  prèviament que la votació fos secreta i diluïr així la responsabilitat dels 

tres  regidors de la Lliga que no havien votat pel seu candidat. El cartipàs municipal es va establir així: Miquel Bruna Vilà 

(ERC), alcalde; Joan Duran Ferrer (ERC), primer tinent d’alcalde; Joan Sala Tubella (LlR), segon tinent d’alcalde; i els 

regidors Antoni Raventós Riba (LlR), Camil Gibert Carbó (PFI), Josep  Mestres Manobens (LlR), Jaume Canals Rigol (LlR), 

                                                             
16 Com ja s’ha explicat Joan Casanovas Maristany no va prendre possessió del càrrec i per tant els nombre de regidors d’Esquerra 
    Republicana va quedar reduït a  tres.  
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Ernest Poch Junyent (LlR), Delfí Rosell Juncosa (LlR) i Antoni Raventós Raventós (ERC). Sala renunciava així a l’alcaldia 

guanyada legítimament en les eleccions del 12 d’abril, però  momentàniament s’assegurava una majoria en el plenari 

del consistori. Els veïns  de la vila no van acabar d’entendre aquella jugada estrambòtica, ni els votants d’Esquerra  

Republicana ni els de la Lliga.  Sembla que va ser un acord emparaulat a Barcelona entre Joan Casanovas i  Joan Sala 

i impossat  amb calçador als companys dels seus respectius partits a la vila.  

     Vint-i-un  dies després el diari de la Lliga  La Veu de Catalunya17 publicava un text que intentava explicar els 

esdeveniments sadurninencs i la nova convocatòria electoral municipal pel 31 de maig : “[…] els Federals que són amb 

la minoria, creien que els corresponia el càrrec de batlle i com que la votació feta entre els elegits no donà aquest 

resultat, immediatament es posaren a recollir signatures, dins la mateixa idea, fent pacte amb tots els comunistes; i 

recollides un centenar de signatures foren presentades al Govern  de la província que ara, amb motiu dels fets de 

Madrid, sense estudiar cap protesta  ni la finalitat que portaven, ha ordenat que en tots els municipis on s’hagués 

protestat sobre eleccions i fos com fos en qualssevol temps, tornin a celebrar-se en la data del 31 del corrent”. Altra 

vegada doncs a votar; però en aquella ocasió, la Lliga no va presentar cap candidatura. Prou que ho van intentar  amb 

gestions i proclames a la publicació local El Noya, però a l’hora de la veritat només Esquerra Republicana i el Partit 

Federal Ibèric  van concòrrer a les eleccions municipals. El sufragi va donar els resultats següents:   Miquel Bruna Vilà 

(ERC), 244 vots; Antoni Raventós Casanovas (ERC) i Pere Torras Montserrat (ERC) ,  també 244 ; Ernest Roca Guilera (ERC), 

237; Agustí Carbó Domènech (PF), 173; Antoni Coral Guilera (PF), 171; Jaime Gibert Carbó (PF), 168; Pere Rafecas Tort 

(PF), 165; Joan Durán Ferrer (ERC) 162; Daniel Forns Torelló (ERC), 159; Salomó Esteva Caba (ERC), 152; Antoni Comas 

                                                             
17  La Veu de Catalunya, 20 de maig de 1931. 
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Raventós (ERC), 122; Camil Gibert Carbó (PF), 117 i Jaume Marigó Mas (PF)   i Leandre Raurich Gelabertó (PF), amb un 

nombre de vots indeterminats. En concret, set regidors per la majoria d’Esquerra Republicana i tres per la minoria 

federal. L’alcalde en aquesta ocasió va ser de la llista més votada: Miquel Bruna Vilà. El 4 de juny es va constituïr el 

consistori amb Miquel Bruna com alcalde; Joan Duran i Salomó Esteva com tinents d’alcalde, els regidors també 

d’Esquerra Republicana Daniel Forns Torelló, Antoni Raventós Casanovas, Pere Torras Montserrat i  Ernest Roca Guilera; i 

la minoria federal amb Agustí Carbó Doménech, Antoni Coral Guilera, Antoni Coma Raventós i Camil Gibert Carbó.  

       Era la primera vegada  que un partit que s’indentificava d’esquerres assolia la majoria absoluta al consistori… però 

en una situació anòmala pel fet que la dreta s’havia abstingut de participar en les eleccions, circumstància que es va 

reconduïr  en els comicis  locals del 14 de gener de 1934.  Iniciada el 1914, aquí va acabar la vida  política de Joan 

Sala Tubella, quan només tenia 50 anys.  Mai s’hauria pogut imaginar però  que la darrera setmana d’agost de 1936 

tornaria a seure al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Sadurní, en aquella ocasió per ser interrogat pel Comitède 

Milícies Antifeixistes en relació a l’amagatall del seu gendre Pere Ferrer Bosch de cal Freixenet! El desenllaç d’aquell 

interrogatori s’explicarà en el proper capítol. 

        No havien passat ni dos mesos  des de  la constitució de l’ajuntament sense cap regidor de la dreta local, que un 

grup heterogeni d’homes joves, la nova generació catalanista conservadora,   van presentar el seu manifest adreçant-

se al poble  amb aquestes paraules: “Ciutadans. Tots els matisos d’opinió tenen el deute ineludible de cooperar a la 

mesura de les seves forces, en la tasca de consolidació de la República que s’acaba d’implantar. Catalunya viu uns 

moments que podríem dir de desencís: de l’encert i la mútua comprensió d’ara, entre les parts integrants del poble 

català, en depèn el seu esdevenidor. Nosaltres volem marcar una nova època, afegint una anella més a la cadena de 
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la continuïtat: som la vida que es renova tendint  cap al millorament; som la joventut optimista, arborada de fe i 

d’entusiasme,  que ve a dir-vos que ja  està disposada a   ocupar el lloc que de dret li pertoca, en l’endegament dels 

interessos morals i materials de la vila nostrada. Volem fer una obra indestructible de pau i germanor prenent l’amor per 

base i per artífexs tots els homes de bona voluntat.  

        Mereixeran els nostres respectes les creences arrelades a la nostra terra, llegat dels avantpassats que constitueix la 

base de la civilització. Serem incansables defensors  de la causa de Catalunya, per la qual bregarem amb fermesa i 

lleialtat. Fent honor a les nostres conviccions per a que es dongui satisfacció a les nobles aspiracions del poble català, 

per a la reivindicació dels seus drets, no hi regatejarem el nostre esforç, que portarem fins i tot al sacrifici. Ens atreu el 

reconeixement a la possessió dels drets adquirits per l’esforç i l’enginy, estímul de la iniciativa i de valor humà, per això 

propagarem la llei com a garantia  de l’ordre social i de l’evolució natural.  

      Com a perfectes demòcrates serem respectuosos al pensar dels qui no siguin amb nosaltres i finalment procurarem 

que en tots els ordres de la vida col.lectiva, el seny pairal condueixsi els esclats i entusiastes propis de la nostra 

joventut. Després d’això, solament cal dir-vos que en el partit que iniciem, hi cap tothom, amb tal que simpatitzi amb  

l’ideari exposat i en fassi d’ell una profesió de fe. La Comissió organitzadora. Sant Sadurní de Noya, 24 de juliol de 1931” 

        El text  definitiu d’aquest manifest   �que es podria calificar de romàntic, líric  i fins i tot místic�  va ser redactat pel 

poeta Adjutori Varias Gabarró, un jove catòlic practicant de 20 anys, entusiasta de la doctrina catalanista del bisbe 

Torras i Bages (Vilafranca, 1846 – Vic, 1916), que anys després va ser membre de la Federació de Joves Cristians de 

Catalunya i secretari personal de Manuel Raventós Fatjó de can Codorníu.  Els  seus signants �que a la vegada 
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s’oferien com intermediaris per fer-se soci del nou partit�,  éren  Pere Varias Gibert18, Josep Maria Altarriba, Jacint Oliver 

Garriga, Josep Mestres Manobens, Rafael Isart, Jacint Cuscó Esteva,  Joan Colomer Costa, Antoni Pardas, Antoni 

Raventós Ferrer, el més jove de tots, Josep Varias Bou, Adjutori Varias Gabarró i Manuel Bardina. Tres d’ells, Josep 

Varias, Jacint Cuscó i Antoni Raventós resultarien  escollits regidors en els comicis locals del gener de 1934, en 

representació de l’anomenat Bloc Catalanista Republicà, els hereus de la Lliga. Esgarrifa  constatar com la Guerra Civil 

va afectar molts dels intregrants de la llista o com els va canviar la seva ideologia. Abans d’acabar-se aquella dècada  

dos havien estat assassinats les primeres setmanes de la revolta  de 1936 (Jacint Oliver de cal Calixtus i Antoni 

Raventós), un altre (Adjutori Varias) va morir  l’agost del 1938 al front del Segre enquadrat en l’exèrcit nacional després 

de desertar del bàndol republicà quan va ser mobilitzat, un tercer (Josep Varias) es va adherir incondicionalment a la 

causa franquista el gener de 1939  i es va fer falangista, un quart (Pere Varias, el Simonet) després de combatre al 

bàndol republicà i perdre la guerra  va ser condemnat a  presó i a camps de treball forçós, un cinquè (Josep Mestres 

Manobens) va ser falangista, tinent d’alcalde i alcalde accidental a la dècada dels quaranta; i un sisè (Joan Colomer) 

el 1961 va ser tinent d’alcalde  de l’ajuntament  franquista encapçalat per Claudio Casanovas Santacana. Si 

continuéssim estirant d’aquest fil tal vegada ens trobaríem amb alguna altra sorpresa.   

       Els reptes als quals s’havia d’enfrontar la Segona República  éren enormes: millores laborals per als  obrers 

industrials, resolució del conflicte agrari, assoliment de llibertats individuales i col.lectives, dret d’autodeterminació de 

les anomenades nacionalitats històriques, liquidació dels privilegi de l’Esgléssia i supervivència  de les engrunes de 

                                                             
18 Pere Varias Gibert (1911 – 2014), devia tenir un mal dia aquell 24 de juliol de 1931 quan va signar el manifest, si ens atenem a la  
   seva trajectòria  política immediatament posterior. O això o s’hi va veure obligat o condicionat donada la seva vinculació laboral  
   amb l’impressor Josep Varias Bou, un dels principals promotors del manifest.  
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l’Imperi Colonial  espanyol  al nord d’Àfrica… I tot plegat en una situació econòmica  en recesió ocasionada pel crack 

del 29  que va portar a l’economia capitalista occidental  a la Gran Depressió dels anys trenta, amb els efectes  interns 

de retorn d’immigrants, creixement de l’atur i augment de la conflicitivitat social i laboral.  

       El Primer de Maig de 1931 era la primera  gran oportunitat  a Sant Sadurní  de sortir al carrer per reivindicar 

lliurement els drets dels treballadors,  després de la dictadura  de Primo de Rivera. La Confederació Nacional del Treball 

(CNT) era l’únic obrer arrelat al poble i  també el més actiu, i la Unió de Rabassaires, l’equivalent en l’àmbit agrari. 

Ambdós  van preparar degudament la celebració. L’acte central va consistir en una manifestació que va recòrrer els 

principals carrers del poble, amb concentració davant la Casa de la Vila i dels locals de la Cooperativa Agrícola Sant 

Josep, al carrer Marc Mir, on actualment hi ha el Casal d’Entitats. La reivindicació més notòria va ser la jornada laboral 

de vuit hores, que en aquells moments semblava una utopia. A can Codorníu no volien ni sentir-ne a parlar i els planys 

de Manuel Raventós Fatjó dient que no podia ser de cap manera, que allò seria la ruïna de la indústria i  portaria el 

tencament de les fàbriques, només eren superats pels mals auguris de Josep Montserrat Font, l’home de la barba que li 

dèien,  l’encarregat i  braç dret de la direcció de Codorníu a Sant Sadurní,  que vaticinava dies de plors i fam si mai 

s’arribava a aplicar la reducció de jornada.  Però els, paletes i manobres ja feia temps que treballaven vuit hores i els 

mecànics de cal Benach també… i de tot aquell reguitzell de calamitats, cap ni una.  

        Una de les pancartes  mostrava un text que dèia “Per solidaritat humana envers els sense feina, volem el 

compliment de la jornada de 8 hores”; en unes altres es podia llegir “Germans ! Solidaritat! Justícia social! i “Solidaritat 

obrera”  i en una quarta  havien escrit  la consigna “Companys! L’emancipació de l’obrer ha ser obra d’ell mateix”. Una 
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de les pancartes havia estat pintada pel treballador de can Codorníu, afiliat aleshores a la CNT,  Jaume Baqués Font 

(1904 - 1987).  

      En un primer moment semblava que només  hi assistirien treballadors del xampany però a darrera hora s’hi van 

afegir també manyans, pagesos i paletes. Els manifestants recorregueren els carrers més cèntrics del poble i s’aturaren 

en una  cantonada de la plaça de l’Ajuntament, la del carrer Hospital, on  fou descoberta una placa  que substituïa el 

nom d’aquell indret  per un rètol nou de trinca amb la llegenda Carrer del Primer de Maig. Al davant de la Casa de la 

Vila s’aplegà una gentada per escoltar el discurs de rigor que, des del balcó de l’Ajuntament,  va fer en aquella diada 

històrica Joan Girona Balaguer ( 1885 - 1945) , un dels fundadors de la CNT local,  que treballava  de mecànic a cal 

Benach. En la seva intervenció va glossar el sentit de l’acte recuperat feliçment després dels anys de dictadura i va 

culminar amb els  crits de Visca la República ! , Visca el Primer de Maig ! i Visca la classe treballadora ! amb alguns 

punys alçats per damunt dels caps. A Josep Montserrat, l’encarregat de Manuel Raventós Fatjó,  li va faltar temps per 

còrrer a informar al seu patró ( l’amo, dèia ell) de com s’havia desenvolupat l’acte i  de quins obrers de Codorníu  hi 

havien tingut un paper més destacat. Per calmar els ànims ambdós van començar a treure ferro a la seva oposició 

frontal a la jornada de vuit hores,  

 

 

 

 


