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 “ [...] 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”. 

 

Fragment d’un pamflet anònim distribuït a Sant Sadurní  després del 16 de febrer de 1936 i abans del 18 de juliol del 

mateix any.    

 

“[...]  los milicianos andaban medio borrachos;  era la fiebre antes de la hemorragia; 

gritos de alegria de la chusma sovietizada, ávida de sangre, aullidos de fieras 

sobreexcitadas a la vista de una presa indefensa, amenazas de criminales sedientos de 

sangre; rechinamiento de dientes de endemoniados que pretendían llegada la hora de 

pedir cuentas a Dios y a sus santos”. 

 

Fragment apocalíptic del diari personal del hermano  de l’Ordre de San Gabriel, Buenaventura Maria, director del 
Col.legi Sant Josep de Sant Sadurní. 19 de juliol de 1936 
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Versió actualitzada a 1 d’abril de 2015 

 

 

La victòria electoral del Front Popular a Espanya i del Front d’Esquerres a  Catalunya  el 16 de febrer de 19361 va 

comportar l’amnistia pels condemnats a causa dels fets d’octubre de 1934 i l’alliberament dels empressonats;  el 

restabliment  de la Generalitat, el retorn del seu president i la vigència de l’Estatut de Núria; la constitució dels 

ajuntaments d’acord amb la composició anterior al 6 d’octubre i l’entrada en vigor de la Llei de Contractes de Conreu. 

Entre els amnistiats i alliberats s’hi trobaven els sadurninencs Joan Casanovas Maristany, Miquel Bruna Vilà, Antoni Lloret 

Miquel, Pere Esteve Llopart i Josep Belloví Jamàs. El mateix 16 de febrer,  seguint les indicacions emeses per ràdio, cinc  

dels onze  regidors escollts el 14 de gener de 19342 van escollir alcalde provisional Napoleó Montagut Durán3, 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. Dos dies després  es va constituïr formalment el consistori, però amb alguns 

contratemps rellevants: l’exalcalde Miquel Bruna Vilà no va poder prendre possessió ja que es trobava processat a 

causa d’una demanda presentada contra ell per l’empresari xampanyista Joan Miró Bages; Pere Esteve Llopart �que 

en aquells moments  havia deixat Esquerra Republicana i ja estava afiliat al PSUC�  tampoc va  assumir el càrrec de 

regidor perquè també tenia un procés obert, però en el seu càs pels fets del 6 d’octubre;  els republicans  Antoni Lloret 

                                                             
1  L’expedient amb els resultats locals  a Sant Sadurní no s’ha localitzat a l’arxiu municipal.  
2 A més de Napoleó Montagut, Josep Escarré Vallverdú, Josep Ferran Martí, Joan Duran Ferrer i  Francesc Tubella Rosell, tots d’ERC – Unió  
     de Rabassaires.  
3 No havia estat regidor de l’Ajuntament en representació d’ERC, però sí que formava part de la llista de les eleccions del 14 de gener de  
   1934  en qualitat de suplent.   
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Miquel i Jaume Ferrer Carbó es van solidaritzar amb els processsats i momentàniament  es van inhibir,  i els regidors del 

Bloc Catalanista Republicà  no es van presentar a l’acte de constitució. Totes aquestes  circumnstàncies personals es  

van anar resolent  en les setmanes succesives amb  les incorporacions  a l’ajuntament d’Antoni Lloret, Jaume Ferrer, i 

de Pere Raventós Soler, Josep Perramón Urpí i Lluís Ferrer Armengol. El regidor del Bloc Catalanista i Republicà, Jacint 

Cuscó i Esteva va renunciar per motius de salut; i els  que van rellevar-lo a ell i a   Josep Varias Bou i Joan Alemany 

Vendrell  no va comparèixer a cap ple municipal.  

        El període que va del 19 de juliol de 1936 al 22 de gener de  1939 pot ser considerat com el més convuls de la 

història local, ja que en  aquests trenta un mesos es van succeïr una colla de greus esdeveniments que mai abans 

s’havien produït, els quals van trasbalsar la vida dels 4200 habitants del municipi. A mitjans de juliol de 1936 els rumors 

sobre un imminent cop d’Estat contra la República estaven a l’ordre del dia i alguns prohoms  de la Lliga Regionalista 

n’estàven al corrent.  Un d’ells, Pere Mir Ràfols de can Guineu,  va  indicar al seu cosí de cal Magí Guineu del Raval, 

Raül Maria Mir Comas (1887 – 1964),  que desaparagués  de Sant Sadurní, com faria ell immediatament,  ja que estava 

apunt de desencadenar-se  un cop militar. Pere Mir tenia  encara molt present el mal tràngul que va patir el 6 d’octubre 

de 1934, quan va ser detingut pels rabassaires locals i no volia tornar a passar per aquell mal averany. L’advocat Raül 

Maria Mir a la vegada va enviar una nota manuscruita al seu amic i veí del Raval, l’impressor Josep Varias Bou,  

comunicant-li que  marxava precipitadament del poble per anar-se’n a Berlín per assistir a un esdeveniment 

internacional, i advertint-lo que anés molt en compte ja que es crearia d’immediat una situació molt perillosa. 

L’impressor Josep Varias es va guardar aquesta nota  a  la butxaca de la seva bata de treball on casualment la va 

localitzar uns dies després, Pere Varias Gibert, un empleat seu, quan aquest �en absència de Josep Varias que també 



 5 

s’havia fugat a Barcelona on va romamdre tota la guerra amagat en un pis�,  es va autoinvestir  capitost del negoci  

col.lectivitzat  de l’imprempta vestint-se en  to foteta amb la bata del propietari. Pel que després es va saber, d’altres 

afiliats locals de la Lliga  també van ser alertats oportunament per Pere Mir.  

      El cop d’Estat dels generals Francisco Franco Bahamonde (1892 – 1975), Juan Yagüe Blanco ( 1891 – 1952), Emilio 

Mola Vidal (1887 – 1937),  José Enrique Varela ( 1891 – 1951), Miguel Cabanellas Ferrer (1872 – 1938)  i  José Millán-

Astray Terreros ( 1879 – 1964)  iniciat al nord d’Àfrica el 17 de juliol contra la República va fracassar a Catalunya. A 

Barcelona, els partidaris de l’exèrcit rebel van ser derrotats per una amalgama  d’obrers armats, predominantment 

anarquistes,  amb la Guàrdia Civil i els Guàrdies d’Assalt, que es van mantenir fidels a la República. Una de les 

consequències va ser el col.lapse de la llei i l’ordre i l’ascens del poder popular  dels sindicats anarcosindicalistes. 

S’atribueix al president Lluís Companys aquesta declaració del 20 de juliol davant d’una delegació de la Confederació 

Nacional del Treball (CNT)  que va rebre al Palau de la Generalitat4 : “ Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña 

porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas y espero que no os sabrá mal que en este momento os 

recuerde que no os ha faltado la ayuda de los pocos o muchos hombres leales de mi partido  y de los guardias y 

mozos [...] Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de 

Catalunya, decídmelo ahora,  que yo pasaré a ser un soldado  más en la lucha. Si, por el contrario, creéis que en este 

puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante , puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre 

y mi prestigio, ser útil a la lucha, que si bien termina hoy en la ciudad no sabemos cuándo y cómo terminará en el resto 

de España, podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre y de político”. Aquell mateix dia es va crear el Comitè 

                                                             
4 Paul PRESTON, L’holocaust espanyol. Odi i extermini durant la Guerra Civil i després. Editorial Base. Barcelona, 2011, p. 382 
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Central de Milícies Antifeixistes, amb Jaume Miravitlles Navarra (1906 – 1988)   com Secretari General,  que 

immediatament va tenir la seva rèplica a cada municipi de Catalunya. 

      A les zones  de l’Estat controlades pels militars rebels ( part d’Andalusia i Extremadura, Navarra, Galícia, Castella i 

Lleó...)  es va desfermar una brutal repressió contra els republicans  i sindicalistes significats, seguint una de les  

instruccions  del general Mola5: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes 

posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los 

partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos 

individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. Mola, després de 19 de juliol,  va convocar els 

alcaldes de la província de Navarra en què insistint en la mateixa argumentació els va dir “ Hay que sembrar el 

terror[...] hay que dar la sensación  de dominio eliminando sin  escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen 

como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos 

la partida. Todo aquel que ampare o oculte un sujeto comunista o del frente  popular, será pasado por las armas”6.  El 

mateix Mola  va escriure una sèrie d’esborranys de decrets, entre els quals hi havia aquest text delirant: “ Es lección 

histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina 

cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son la doctrinas erróneas judeo-

masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder [...] Serán pasados por las armas, en trámite 

                                                             
5 Felipe BERTRÁN GUELL, Preparación y desarrollo del alzamiento nacional. Valladolid. Libreria Santarén, 1939, p.123 
6 Juan de ITURRALDE, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia. 2 volums. Sant Sebastià,  Publicaciones del Clero Vasco, 1978. 
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de juicio sumarísimo, como miserables asesinos de nustra Patria sagrada, cuantos se opongan al triunfo del Movimiento 

salvador de España”7. 

       També el general Queipo de Llano era contudent en aquest ban del 23 de juliol8: “ Al comprobarse  en cualquier 

localidad tales actos de crueldad contra las personas, [es referia a les que haurien estat  torturades, violades o 

assassinades per la seva identificació amb els colpistes]  serían pasados  por las armas las Directivas de las 

organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existieran,  y caso de no darse con tales directivos, serían 

ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos. Sin perjuicio, claro está de las penas que habrían 

que aplicarse a los responsables materiales de los vandálicos hechos de que se trate”. El mateix Queipo de Llano va 

ser ben explícit en una intervenció radiofónica arran l’entrada de les tropes feixistes a Morón de la Frontera (Sevila): “ En 

Morón se ha hecho un escarmiento que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el 

marxismo  y en la esperanza de podernos resistir. Como en Arahal, hubo en Morón un grupo de hombres ciegos que 

han cometido salvajadas sin ejemplo, atropellando a personas de derechas que no se habían metido con ellos. Y 

tengo noticias  de que en varios pueblos tienen los marxistas prisioneros de derechas, con los que piensan hacer 

parecidas barbaridades. A todos les recuerdo que, por cada persona honrada que muera, yo fusilaré , por lo menos, 

diez, y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra. Y no esperen los dirigentes salvarse, apelando a la fuga, pues los 

sacaré de bajo de la tierra, si es preciso, para que se cumpla la ley”9.   

                                                             
7 Paul PRESTON, L’holocaust espanyol. Odi i extermini durant la Guerra Civil i després. Editorial Base. Barcelona, 2011, p. 307 
8 ABC (Sevilla), 24 de juliol de 1936; de RAMON LACA, Bajo la férula, p.27 – 29. 
9 La Unión, 26 de juliol de 1936 
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      El resultat d’aquest terror institucionalitzat forma part de l’holocaust espanyol, segons espressió de l’hispanista Paul 

Preston: milers i milers d’execucions arbitràries d’homes, dones, nenes i nens innocents; bombardeig de poblacions 

amb artilleria i aviació; massacres, empressonaments i tortures;  violacions i tota mena d’humiliacions . En una charla 

radiada el 23 de juliol  el general Queipo de Llano presumia així de les seves tropes : “ Nuestros valientes Legionarios y 

Regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser un hombre de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. 

Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán 

lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”10.  

       En contrapunt al terror institucional de la zona rebel,  a Catalunya   es va instaurar el terror  popular anarquista, 

l’altra cara de l’holocaust espanyol.  El cónsol portugués a Barcelona informava  l’agost de 1936 “dels actes de pillatge i 

les atrocitats comesos per les hordes que fan el que volen i ignoren les ordres dels respectius caps polítics”. Descrivia 

en un relat apocalíptic  “ la crueltat indescriptiblement refinada dels assalts perpetrats per autèntics caníbals contra els 

religiosos d’ambdós sexes” i afirmava  que  es violava a les monges i després se les desmembrava,  i que es destruïen 

totes les esgléssies i convents11. D’altres informacions indicàven que se saquejaven botigues de queviures, comerços i 

cafès; s’extorsionava els comerciants per aconseguir diners; s’assaltaven les cases dels rics amb actes de vandalisme, 

es profanàven les esgléssies i s’assassinàven religiosos i militars identificats amb els colpistes12. El corresponsal del Times 

de Londres i del New York Times de Nova York, Lawrence Fernsworth,  subratllava que la Generalitat no era responsable 

del terror i que s’esforçava per restablir l’autoritat i salvar vides i propietats: “ Hi ha haver persones amb càrrecs oficials 

                                                             
10   La Unión, 23 de juliol de 1936 
11   Comunicat de Casanovas, cónsul portugés de  Lisboa, 3 d’agost de 1936. Diez años de política externa, III, p.69- 70. 
12   Francisco GUTIÉRREZ LATORRE, La República del crinen. Cataluña prisionera 1936 – 1939.Barcelona. Editorial Mare Nostrum, 1989, p. 18 – 20. 
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que es van arriscar a ser víctimes  de la ira dels extremistes, amb el risc que això comportava per la seva vida, a fi de 

salvar sacerdots, monges, bisbes i altres ciutadans espanyols, que van fer pujar a bord de vaixells estrangers o van 

ajudar a travessar la frontera”13. El tinent coronel Frederic Escofet Alsina (1898 – 1987), que havia resultat una peça clau 

en la derrota colpista a Barcelona, va  escriure més endavant que la presència als carrers de milers de persones 

armades havia plantejat un problema insuperable d’ordre públic14. Finalment Paul Preston ho descriu així: “ Els comitès 

espontanis de sindicats i partits de classe obrera van crear les seves policies autònomes i els seus propis centres de 

detenció, coneguts com a txeques. En el caos creat per la desaparició de la major part dels aparells convencionals de 

la  llei  i l’ordre, també hi va haver un element de pura criminalitat,  que no només reflectia vells ressentiments causats 

per anys d’injustícia social, sinó que, a més, també naixia del desbocament dels pitjors instints d’aquelles persones que 

podien  treure profit de la desaparició de les restriccions habituals”. 

       Aquesta és la crònica inèdita  d’aquells dies escrita   gairebé mig segle després pel sadurninenc Eusebi Budí15 : “ En 

el pueblo de Sant Sadurní  tan pronto como apuntó el alba, los compañeros de la CNT fuímos a llamar al alcalde16 y al 

Juez de Paz, dos hombres de Esquerra Republicana de Catalunya. Les explicamos a grandes rasgos la situación de lo 

que estaba sucediendo en Barcelona, después les rogamos que de su propia voluntad abrieran  el Ayuntamiento. No 

pusieron ningún impedimento, al contrario, nos dijeron que ellos estaban dispuestos a compartir su parte de 

responsabilidad con nosotros, como representantes de un partido político para defender la República. Una vez ya en el 

                                                             
13   Lawrence A. FERNSWORTH “ Terrorisme in Barcelona Today”. New York Times, 10 de juny  de 1937 
14   Frederic ESCOFET, Al servei II, p.371-372 , 382. 
15  Fons de l’autor, p 63 i 64 
16  Napoleó Montagut Durán 
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Ayuntamiento se dió la orden a los serenos de barrio para que fueran a buscar a sus casas a los miembros de la 

dirección del Partido Federal Ibérico y de Esquerra Republicana de Catalunya [...] El pueblo de Sant Sadurní ya tiene 

formado su Comité, disponen de su arma personal, siete sesenta y cinco o nueve largo, pero con este material, si la 

situación pintan bastos, de poco nos van  a servir las pistolas. En el Ayuntamiento hay el registro de cazadores y para 

haver las guardias en las cuastro carreteras que dan entrada al pueblo mejor arma, las escopetas. Fuimos a recoger las 

escopetas, algunos hombres se prestaron voluntarios para hacer las guardias con su propia arma, a éstas personas se 

les notificó que se presentaran en el Ayuntamiento, allí el Comité de Milicias Antifascistas les darían las instrucciones 

necesrias para ponerse al servicio del pueblo [...] 

    [...] Poco a poco se va organizandio el control y defensa del pueblo. Teléfonos: dos compañeros de toda confianza 

sustituyen a las dos señoras que hasta ahora ocupaban el puesto. Dos milicianos en la puerta y dos en el interior. 

Correos, la misma operación, una compañera y un compañero sustituyen al hombre que hasta aquel momento ocupó 

el lugar, dos milicianos de guardia. Terminadas estas dos operaciones serenamente sin violencias verbales u otros. Con 

el camión vamos a la estación  del tren a cargar la balones de algodón que iban destinados a la fábrica17 de can 

Jordana. Con ellos construimos los parapetos de protección para los milicianos que montan la guardia  en las 

carreteras que dan entrada al pueblo[...]”.  

       Des que el 19 i el 20 de juliol es va assaltar  amb èxit  la caserna militar de Sant Andreu de Barcelona i es va 

saquejar el seu arsenal, els elements anarcosindicalistes de la CNT i de la FAI  estaven fortament armats. Dos d’aquells 

assaltants eren veïns de Sant Sadurní;  Manuel i Esteban Vinaixa Serres, germans bessons nacuts el 27 de juliol de 1904 a 

                                                             
17  Fàbrica de filats de cotó  



 11 

Pinell de Brai ( la Terra Alta), afiliats a la CNT i aleshores treballadors poc qualificats de Codorníu. Manuel Vinaixa havia 

fet el servei militar obligatori a la Legió a la ciutat de Melilla i era un expert en armament lleuger. Al seu domicili 

particular de la plaça Nova tenia alguns llibres d’autors soviètics, com Bakunin, Trosky i Lenin , la qual cosa fa pensar 

que no era un qualssevol. Hi ha un fragment de les memòries d’Eusebi Budí que fa al.lusió indirecta a l’incident de la 

caserna de Sant Andreu: “ A las once de la mañana ya estan de regreso al pueblo con un buen cargamento entre 

fusiles, munición, bombas de mano y dos pistolas mauser. La llegada  de los dos oches de material yo creo que aquella 

operación fué el detonador para que se rindiera el cuartel de la Guardia Civil, a las doce della mañana plantaron la 

bandera blanca, en señal de rendición”18.  

      Quan es va constituïr el Comité de Milícies Antifeixistes sadurninenc, seguint les directrius del Comitè Central 

homònim, sembla que va quedar format per un nucli  de tres membres  del Partit Socialista Unificat de Catalunya, tres 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, tres de la CNT – FAI , dos del Partit Federal Ibèric i  dos de la Unió de 

Rabassaires19. Malauradament no es disposa de cap acta, llista  o acord escrit que ho acrediti, però algunes versions 

versemblants coincideixen en aquest punt. Aquesta circumstància de no disposar de cap document fefaent  a partir 

del 18 de juliol, va perdurar fins  el 9 de setembre 1936, quan es va rependre el llibre d’actes de l’Ajuntament. Per tant,  

per conèixer  en detall els esdeveniments d’aquells  cinquanta-tres  dies crucials haurem de recòrrer sempre que sigui 

possible als records  i testimonis dels seus protagonistes, a les memòries escrites per alguns d’ells  i a les referències que 

                                                             
18  Fons de l’autor, p 65 
19  Fons de l’autor. Carta de Pere Esteve Llopart de 23 de juny de 1979 
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es troben en els sumaris dels Consells de Guerra contra els veïns que van ser jutjats i condemnats  després de la Guerra 

Civil. 

      El Comitè de Milícies Antifeixistes  sadurninenc va esdevenir l’autoritat suprema al municipi, sense estar sotmesa a 

cap instància superior ni legislació vigent i sense una estructura jeràrquica de comandament. Els membres més 

destacats éren Pere Esteve Llopart (el Pere valent),  Ernest Roca Guilera (el Vidrier)  i Valentí Zaragoza Verges ( el 

Zaragoza) del Partit Socialista Unificat de Catalunya; per part d’Esquerra Republicana de Catalunya – Unió de 

Rabassaires, Lluís Ferrer Armengol (el Lluís d’Abastos) ,  Francesc Tubella Rosell ( el Negrets),  Jaume Ferrer Carbó ( el 

Batista o el Sogas), Josep Escarré Vallverdú  i Antoni Lloret Miquel;  i  entre els que pertanyien a la CNT i a la FAI, tres dels 

quatre  personatges següents: Josep Belloví Jamàs, Manuel Vinaixa Serres, Andrés Mordencia Tordable ( el Ferroviario, 

el Robles o el Castellano) i Francisco Sáez Carreño ( el Murciano). De manera progressiva i intermitent , una colla de 

voluntaris d’aquests partits i sindicats  es van adherir amb entusiasme a la causa  de la revolució i de l’anarquia. Segons 

la llista que va elaborar el primer alcalde franquista sobre els sospitosos d’haver participat en els assassinats de 1936 

amb motiu de la instrucció de l’anomenada Causa General, actuant amb més esperit de revenja que d’objectivitat i 

justícia,  hauríem d’afegir els noms dels tres alcaldes republicans  Miquel Bruna Vilà, Napoleó Montagut Duran i  Josep 

Casas Borràs i els dels regidors Joan Duran Ferrer, Jaume Capellades Rosell, Pere Raventós Soler ( el Silvestre) i Pere 

Varias Gibert ( el Simonet);  a més de Josep Ferrer Martí,  Leandre Raurich Gelabertó, Pere Raventós Galimany ( el Xato), 

Fermí Coll ( el Blanc o el Garrell), el jove Joaquin Borrell Pedrola ( el Ros o el Pubill carreterito), Esteban Vinaixa Serres, 
Francisco Viladoms Sabaté, Josep Adell, Josep Morales, José Gestoso Granados, Josep Cols Gibert, Salvador Arnán 

Gabarró, Francisco Alcaine Pérez, Antoni Huguet Carol, Lluís Benaiges Pedrola, Jaume Casas Barrera, Josep Borrell 
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Segarra, Josep Domènech Cols, Josep Blanch Cuello, Josep Gual Surroca, els germans Lluís i Josep Amigó Serrano,  

Climent Barberan Segura, Josep Soler Guilera, Jaume Gibert Puigdollers, Enric Marcet Ventosa ( el Cisteller), Vicenç 

Graupera Vilalta, Emiliano Andreu Abadia,   Josep Pujol Via,  Josep Barberan Gil,  Salvador Girona Borràs, Josep 

Fabregat Segarra, Manuel Omella,  Joan Llop Borrell ( el LLlop) , Joaquim Tallada Ramis,  Josep Vilagrasa Roudó, Joan 

Bladé Benaiges  i la seva germana Teresa,  Teresa Sales Vallespí, Domènech Ràfols Tubella,  Natitivitat Esteve  Marqués, 

Joan Girona Balaguer, Francisco Fernández Fernández,  Ernest Margalef Sales, Enric Benaiges Pedrola, Josep Escarré 

Carbó. Josep Galimany Carbó i Primitiva Pedrola Rodríguez. Resulta evident que en aquesta llarga llista  es van barrejar 

malèvolament els intregrants del Comitè local, els més radicals i els menys compromesos, amb veïnes i veïns que 

probablement havien tingut alguna relació pròxima o remota amb aquell organisme revolucionari, ni que fos 

d’esquitllada. Fent un repàs a tots aquests noms s’observa, em primer lloc, una majoria aclaparadora d’homes ( només  

hi ha quatre dones);  una barreja d’edats ( des d’un dels més joves,  Joaquim Borrell Pedrola,  que tenia 17 anys, fins 

alguns que superàven els cinquanta, com Jaume Ferrer Carbó que en tenia cinquanta-tres o Francesc Tubella Rosell 

que en tenia seixanta ); i al costat de personatges assenyats (com Miquel Bruna Vilà, Napoleó Montagut, Joan Girona 

Balaguer...)  hi trobem eixelebrats i desquiciats (com Pere Raventós Galimany, el Xato). En quant a les ideologies, és 

evident que poca cosa tenien a veure la d’Esquerra Republicana  amb la de la CNT o la FAI, i que de la mateixa 

manera que hi havia individus  amb  fermes conviccions anarquistes (com Manuel Vinaixa Serres) , d’altres éren 

oportunistes desalmats , com un pistoler a sou del Sindicat lliure que a la dècada anterior havia participat en la 

repressió obrera i sindical (Fermí Coll) i que s’havia fet de  la FAI. No es tractava doncs d’una amalgama  compacte i 

ben trabada  actuant coordinadament, sinó d’una barreja anàrquica on els diferents grupúscols anàven a la seva. Què 
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els va unir ? El diagnòstic compartit i encertat que aquell moïment militar encapçalat pel general Franco representava 

un cop d’Estat contra la República, a l’estil de la Itàlia feixista i de l’Alemanya nazi, una gravíssima amenaça a 

l’autonomia de Catalunya i un atemptat contra la democràcia i contra les classes populars. A partir d’aquí es va obrir la 

veda indiscriminada contra tot allò que  s’identificava amb el feixisme:  els religiosos, les famílies benestants, els 

propietaris  i empresaris,  i els membres de la Lliga,  de la Falange Española, dels requetés   i de   la Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA).    

       Això és exactament el que havien imaginat Pere Mir Ràfols i Raül Maria Mir  i per això, per tal d’evitar eventuals 

represàlies, havien desaparegut del poble oportunament. El primer es va traslladar al seu pis del carrer Consell de Cent 

amb dues de les seves filles, Maria Antònia i Maria Teresa , on s’havia fet construïr en secret un recinte camuflat on va 

romandre amagat en els moments crítics  fins el final de la guerra. Raül Maria Mir, que havia comunicat per escrit al seu 

amic Josep Varias que marxava a Alemanya, sembla que efectivament va viatjar a Berlín, però després es va instal.lar  

temporalment a l’Espanya nacional.  A mesura que s’anàven radicalitzant les posicions una llarga llista de veïnes i veïns 

van anar desapareixent. La família del xampany Miró, que estiuejava a Calafell (Baix Penedès), va ser alertada per un 

emisssari de confiança enviat per Daniel Forns Torelló (Esquerra Republicana)  que els va instar a fugir ja que l’endemà 

un escamot de Sant Sadurní es desplaçaría allí per  assassinar Joan Miró Bages i Joan Miró Galofre. Quan els milicians hi 

van arribar ja no van trobar ningú. Una vintena  de personatges van optar per amagar-se al mateix  municipi:  uns a 

casa seva,  un altres en domicilis d’amics o de familiars no massa propers per evitar ser localitzats i també en  masies i 

barraques de vinyes o coves naturals20 . El propietari agrícola  de la finca de Can Claramunt dels  Tres turlls (Sant 

                                                             
20  Com és el cas d’una situada a l’indret de  La Foradada i Pas de Piles, que tornaria a ocupar-se a finals de gener de 1939 arran la  
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Llorenç d’Hortons),  Francesc Marsal Bosch (1894 – 1967)  , més conegut com Paco Marsal, un dels detinguts durant els 

Fets del 6 d’Octubre de 1934, es va camuflar primer a les golfes del seu immoble familiar del carrer Montserrat, número 

19 de Sant Sadurní, i després en un reducte insignificant del galliner de l’eixida, mentre en diferents ocasions i per 

sorpresa  els milicians van escorcollar l’edifici sense localitzar-lo. La primera vegada, a partir del 19 de juliol, els va obrir 

la porta la seva esposa  i els va dir “ El Paco ha marxat cap a les muntanyes de Gelida. No volia  de cap manera que li 

tornés a passar com el 34”21.  

      Uns vuit mesos després, amb l’ajut del sogre i del seu cunyat Esteve Puig, va poder fugir en tren, burlant tots els 

controls locals, primer a Barcelona i després a Girona, domiciliant-se al carrer  de la Rulla, a tocar del riu Onyar. Saltant-

se totes les precaucions,  o qui sap si ben protegit, va aconseguir un lloc de treball a l’Hospital Militar gràcies al tinent 

coronel que el comandava,  degut a la seva experiència professional22 va ser destinat a la farmàcia, on va romandre 

fins que el centre hospitalari va ser evacuat el 2 i el 3 de febrer de 1939, retornant  ell immediatament a Sant Sadurní. 

Durant aquest període a Girona va saber que el seu fill Jaume Marsal Puig havia caigut malalt. Quan va empitjorar ho 

va comentar als seus superiors i li van possar a la seva disposició una ambulància militar perquè es traslladés d’incògnit  

a Sant Sadurní abans que  no fos masa tard. Quan va arribar a casa seva, amb el risc de ser detingut, el seu fill estava 

tant greu que ja no el va reconèixer i va morir poc després que Paco Marsal hagués retornat a Girona. Mort el fill el 

febrer de 1938, la seva dona i la seva filla Anna se’n van anar a viure també a Girona sense explicar-ho a ningú.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      retirada republicana.  
21  Havia estat detingut amb motiu dels Fets del 6 d’Octubre 
22  Abans de la guerra treballava la Farrmàcia Viader del carrer Hospital.  
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       Els més  temorencs o els més agoserats, ves a saber,  van decidir marxar del poble. El rector de la parròquia, 

mossèn Joan Salvans Bassas , després d’uns dies amagat a  ca l’Escolà23  del carrer Primer de Maig ( l’actual Hospital) i 

a cal Ton de la Fonda del carrer Sant Antoni24, per voluntat pròpia,  va ser evacuat sigiliosament gràcies a la intervenció 

de Joan Casanovas Maristany, president del Govern de la Generalitat en aquells moments, amb la complicitat de 

l’alcalde republicà  Miquel Bruna i d’algun milicià que a l’hora convinguda va mirar cap a una altra banda. El vicari 

Francesc Pous ja havia marxat uns dies abans. Mossèn Joan Salvans va passar a França i durant el 1936 i el 1937 va 

viure  a Toulouse fins que va entrar a Espanya per la frontera d’Hendaia el 1937 establint-se a San Sebastián, a la zona 

nacional. 

       Segons la versió del jove local  de 15 anys Eusebi Budí Salart,  que inclou a les seves memòries i que molt 

probablement recollia el què d’altres veïns li haurien explicat després : “ Una patrulla formada por cuatro hombres, dos 

d’Esquerra Republicana y dos cenetistas  van a buscar a mossen Joan a la rectoria. Allí le toman declaración y le abren 

un dossier que en su momento el Comité estudiarà. Del Ayuntaminto es trasladado a la Fonda de cal Xic Maxina en 

espera de la decisión que tomarà el Comité con respecto a su caso. Dos días después mossen Joan sale de la fonda, 

va vestido de miliciano y acompañado de los mismos compañeros que le fueron a buscar a la rectoria, salen del 

pueblo en coche, dirección Barcelona, destino la Generalitat de Catalunya. De allí con un nuevo relevo de protección 

es conducido hacia la frontera francesa. Si la información que yo tengo es exacta una vez en territorio francés mossen 

Joan no se queda en Francia, escoge Bélgica como país de asilo. Este relato es la prueba  que los de la FAI no se 

                                                             
23  Al domicili del músic i sastre Antoni Torelló Casanovas ( 1904 – 1992). 
24   Segons el dietari del hermano Buenaventura Maria: “[…] De hecho el Sr. Salvans pasó una temporadita en la fonda de Casa  Antón 
       bajo  la vigilancia del Comité local”. Jaume RECASES BEL, ob.cit p. 219 
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comían los curas crudos  como algunos malpensados querían suponer. Mossen Joan era un cura que hacía su sermón 

en la misa del domingo, pero también sabíamos que  tenía hechos nobles; él no hacía caridad sino obra humanitaria 

sin pedir nada a cambio. Cuando mossen Joan se enteraba de un caso desesperado de un padre de familia enfermo, 

que éste fuera a misa o no los domingos , él iba a visitar al enfermo y siempre dejaba el billete de cien pesetas debajo 

de la almohada para las medicinas. Si se trataba de uno de los duros de pelar perteceniente a la CNT quién estaba 

enfermo, como él ya sabía que no aceptaría dinero viniendo de manos de un cura, entonces pasaba por la farmacia y 

preguntaba al farmacéutico  Sr. Viader cuánto subía la nota de la farmacia de “fulano”. “�Sube tanto mossen Joan” .” 

�Tome, cóbresela  y usted no saba nada de la persona que la pagó, cuento con su discreción ”.  

        L’administrador de Pere Mir Ràfols de can Guineu, Francesc Llopart, el Pere Jan, carregat amb part de la 

documentació comptable dels deutes dels rabassaires, va viatjar a Barcelona amb el seu pare instal.lant-se d’incògnit 

en el pis de matrimoni Camprubí – Alemany25, residents al Barri Gòtic i familiars seus. La senyora Alemany era veïna de 

Sant Sadurní, concretament   de cal Serafí, una família molt religiosa  de missa i rosari diaris. En aquell pis,  Llopart  va 

caure malalt a causa del tifus i se’l va haver d’ingressar en un hospital de la ciutat on se’l va registrar amb el nom i 

cognoms del senyor Camprubí, per evitar ser descobert. Superada l’adversitat pare i fill es van traslladar a dues masies 

del municipi de Seva, a la comarca d’Osona. Els germans Manuel i Magí Raventós Fatjó  de can Codorniu i els germans 

Pere i Joan Ferrer Bosch de cal Freixenet es van amagar  en uns pisos  de Barcelona,  abans de sortir del país els dos  

primers i de ser assassinats els segons. L’encarregat de Codorníu, Josep Montserrat Font,  va fugir, essent detingut pocs 

dies després i empressonat a Múrcia. La família Sàbat  del carrer Diputació, que tenien un taller mecànic i un cosidor; la 

                                                             
25   Pares de l’humorista Joan Camprubí Alemany, Capri.  
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família  del xampany Mirò, també del carrer Diputació; la de l’impremta Varias del Raval i la dels propietaris de la 

hisenda de can Romeu dels Borrulls, entre d’altres, ho van deixar tot i van optar per anar desapareixent sense deixar 

rastre.  

      Disposem d’un document  testimonial excepcional d’aquells primers dies de revolta: el diari del hermano del Col-

legi Sant Josep, Buenaventura Maria26. El seu relat27 resulta  en alguns moments apocalíptic: “ Por mi parte, iniciaba una 

serie de noches blancas, terroríficas, pues mis habitaciones28 daban a la plaza de la alcaldia donde se armaba un 

alboroto de infierno: los milicianos andaban medio borrachos;  era la fiebre antes de la hemorragia; gritos de alegria de 

la chusma sovietizada, ávida de sangre, aullidos de fieras sobreexcitadas a la vista de una presa indefensa, amenazas 

de criminales sedientos de sangre; rechinamiento de dientes de endemoniados que pretendían llegada la hora de 

pedir cuentas a Dios y a sus santos”.  Un altre fragment del seu diari, en el qual comenta les intervencions radiofòniques 

del sanguinari i despiatat general  franquista Queipo de Llano que escoltva cada dia  embadalit des del seu refugi, 

contribueix a retratar aquest religiós:  “ ¡Ah! la deliciosa charla radiofónica  del General Queipo de Llano. ¡ Cuántos 

alientos infundía en el ánimo de los españoles!.  Todos le esperaban con impaciencia y pronto con delirio. ¡ Tan 

necesaria se la tenía para reponer la confianza en las almas decaídas! La gente honrada que esperaba contra toda 

esperanza, no hubiera nunca querido perder, por cualquietr motivo que fuere, una charla del afamado y glorioso 

                                                             
26  Pere Frigola Casellas ( 1897 – 1966)  
27  Jaume RECASENS BEL, Vides en temps difícils. Sadurninencs als anys de Guerra i Postguerra. Ajuntament de Sant Sadurní 
      d’Anoia, 2003, p 216 
28   Es referia a les de l’immoble  de cal Fonso on s’havia amagat,  a la plaça de l’Ajuntament. 
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General.  Durante todo el dia siguiente, con la máxima discreción, se transmitían de boca en boca los decires del Jefe 

pronunciados la víspera”29.  

         Els sis  hermanos  del Col.legi Sant Josep s’havien refugiat als immobles veïns de cal Fonso, cal Sebastià Lèsara, cal 

Simón i ca l’Escolà, però mica en mica van anar abandonant la població. El diumenge 9 d’agost el director del Col.legi 

va decidir marxar: “ El domingo, después de la comida me trajeé de Frente Popular esperando luego tras la puerta de 

la tienda el taxi que debía llevarme a la estación. ! Cuan raro que me parecía a mi mismo con aquella nueva 

indumentaria que contemplaba en el cristal de enfrente. Una cachucha vieja, mugrienta con visera larga puesta al 

revés  sobre la oreja derecha, me daba aires de apache parisiense. Lo demás de conformidad con las circunstancias 

imperantes: camisa muy abierta para demostrar que era un hombre de pelo en pecho, con las mangas remangadas 

hasta el codo; la chaqueta arrugada bajo el brazo izquierdo mientras en la mano derecha campeaba un cigarrillo sin 

traza, signo infalible de proletario pobre. Un cinturón vioejo de lengua pendiente, con màs agujeros que un colador, 

había reemplazado los tirantes que olían a burgués. 

    Con tal raro disfraz desafié, el momento fijado, el grave peligro que se cernía sobre mi cabeza. En pocos minutos el 

taxi me trasladó a la estación donde algunos amigos sorprendidos  por mi presencia en aquel lugar temblaron por mi 

existencia ante tal audacia. Por fin, después de  una alerta muy seria y peligrosa en los mingitorios, dando a voces 

clamaban  que abriese la puerta, conseguí escapar felizmente  de las redes del cazador [...]”30. L’endemà, els dos 

darrers hermanos van emprendre també la fugida.  Una setmana  després, el diumenge 16 d’agost, el hermano 

                                                             
29    Jaume RECASENS BEL. Ob. cit.p 225 
30   Jaume RECASENS BEL, Ob.Cit. p 230 
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Bonaventura Maria va seguir el camí de l’exili a bord del vaixell Corté 2 de la Companyia de Navegació amb 

destinació al port de Marsella. Malauradament,  dos dels hermanos de Sant Sadurní, Lluís Gabriel i Teòfilo,  van ser 

assassinats per les patrulles de control  després de ser detinguts al Noviciat  de l’ordre dels Hermanos de San Gabriel a 

Sant Vicenç de Montalt. L’hermano Bonaventura va tornar a fer de director al Col.legi Sant Josep després de la guerra. 

El col.legi que havia estat regentat fins el 31 de desembre de 1933 per les Gemrnades Carmelites no va patir cap mena 

de registre o saqueig.  

       Tots els membres de la família Raventós de can Codorniu van  fugir  també a l’estranger degudament proveïts dels 

corresponents salconduïts emesos pel Govern Civil, pel consulat de Colòmbia i per la Generalitat. La presidenta  de 

l’empresa, Montserrat Fatjó, els seus fills Manuel, Jesús, Lluís, Magí, Montserrat, Dolors, Teresa i Maria  i altres membres de 

les respectives famílies van sortir dels seus amagatalls i es van embarcar  a finals de juliol al port de Barcelona en 

direcció a Gènova ( Itàlia). Des d’allí,  Montserrat Fatjó viatjà a Londres  el 16 d’agost amb la seva filla Maria, hostetjant-

se ambddues al convent de Maria Immaculada  a Kensington House Bayswater Road. El 16 d’octubre va viatjar a 

Friburg ( Suïssa)  on es va reunir amb els sus dos fills  Manuel i Magí procedents de Bordiguera (Itàlia). El març de 1937  

ells dos van entrar per la frontera d’Hendaia, passant a residir a  la ciutat de Sant Sebastián ja ocupada  aleshores per 

les tropes nacionals. 

       La família Raventós es van emportar a l’exili al menys una minyona: Montserrat Boqueras Sarroca. La senyora 

Montserrat Fatjó, per tal de salvar  les joies  familiars de valor, va ordir l’estratègia de cosir-ne unes quantes a la roba 

interior  de Montserrat Boquera,  convençuda  de que si els milicians els detenien en algun control i els registràven 

abans de pujar al vaixell  deixarien de banda el sèquit i s’aplicarien a fons en  escorcollar els membres de la família , 
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com efectivament va esdevenir. Abans de marxar, la senyora Montserrat Fatjó havia  delegat el seus poders davant 

notari en dues persones de la seva màxima confiança  i havia buidat tots els comptes corrents familiars i de la societat, 

desconeixent-se  què en va fer dels diners,  però molt probablement sel’s devia emportar a  l’exili. Per tal de diversificar 

i no posar tots els ous en el maiteix cistell,  va amagar tant bé com va saber un paquet de joies al seu domiicli de la 

Gran Via de Barcelona i  va confiar una capsa plena també de joies de gran qualitat a la mare de Jaume Jordana 

Cinca, que era familiar seva i  que habitava amb el seu marit i el propi Jaume Jordana a l’immoble modernista de la 

Rambla del Prat, 11, segon, segona,  de Barcelona, propietat aleshores de la família Raventós31,  juntament amb abrics 

de pell i altres objectes de valor. No tindria res d’estrany que hagués fet exactament el mateix amb altres familiars o 

amics coneguts no sospitosos als ulls dels revoltats.  Poc després de l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes 

Montserrat Fatjó va recuperar íntegrament  diners, joies, objectes  i abrics, a excepció de les que havia deixat 

amagades a casa seva que van ser requisades en un registre. 

      En el desori d’aquells dies de juliol i agost de 1936 , a Sant Sadurní   es van dur a terme una colla d’assassinats;  

l’incendi del temple parroquial i el saqueig dels col.legis religiosos i l’enderroc de les tres creus del terme del monument 

a Marc Mir;  l’ocupació d’immobles; les incautacions  de béns, finques rústiques i urbanes i les col.lectivitzacions 

d’empreses i el cobrament d’impostos revolucionaris. El primer assasinat d’un veí de Sant Sadurní va esdevenir  el 28 de 

juliol al terme de Gelida. La víctima, Marcial Sendra Morera ( el Madurell) ,  de 49 anys, era l’encarregat de les mines de 

l’empresa Codorníu,  al qual  sembla que havien citat a aquest municipi per prendre-li declaració. Arran la vaga de 

1931 havia intimidat els obrers perquè s’incorporéssin a la feina. Va aparèixer a peu de carretera mort a trets. L’endemà 

                                                             
31  L’immoble adjunt també era propietat de la família Raventós. 



 22 

, el milicià Fermí Coll ( el Blanc o el Garrell)  va coincidir a la cruïlla de la carretera de Sant Pere de Riudebitlles amb el 

camí del Molí Ribalta, amb Jaume Martí Gibert que anava a la seva vinya i després de comentar la notícia de 

l’assassinat de Sendra, Coll  va dir literalment ” �Era un burgès i per això ens l’hem carregat”, mentre gestualment 

s’atribuïa la seva participació en l’assassinat32. Aquells mateixos dies va arribar la notícia de que a la finca de Raimat 

(Lleida), propietat de  Manuel Raventós Fatjó de can Codorníu,  havien assassinat també l’encarregat, el sadurninenc 

Josep Esteve Poch.  

        La nit del 30 al 31 de juliol de 1936 va ser la més tràgica de  la Guerra Civil a Sant Sadurní… i tal vegada la més 

dramàtica de tota la història del municipi. Vuit veïns van ser detinguts, jutjats i sentenciats,  i traslladats per executar-los  

al pont del Lledoner (Vallirana, Baix Llobregat): Jaume Raventós Poch de 65 anys,   Antonio Bardella Paül (60), Emili 

Castells Rosich (58), Pacià Carbó Roig (33 ),    Miquel Roig Oliver (24),   Josep Sabaté Vidal (54),   José Maria de Casas 

Natino (23)   i Ramón Giró Mata de cal Rei, que com veurem va aconseguir escapolir-se al darrer moment . Un altre  

sadurninenc també es va lliurar aquella nit de la mort:  el xocolater Francisco Coll Santamans de cal Simón. L’havien 

detingut junt amb els altres vuit però  després de jutjar-lo, a l’hora de fer-los pujar al camió que els havia de conduïr al 

lloc d’execució, ell  va quedar  endarrerit a l’interior de la Casa de la Vila.  El xofer va tocar el claxon reclamant el 

darrer infortunat, però va aparèixer un milicià per la porta indicant que ja se’n podien anar perquè   el Simón quedava 

allí retingut sota la seva custòdia. Segons el seu nét, Xavier Coll Rosell, la seva àvia, Eugènia Rosell Juncosa  havia 

 

                                                             
32  Segons la versió de Pere Varias Gibert, cosí de Jaume Martí, el 15 de setembre de 2005.  
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socorregut  recentment un fill del milicià  �el qual havia nascut amb  problemes de salut�, facilitant-li llet, sucre  i altres 

aliments,  i en reconeixement d’aquesta  generositat  el milicià agraït li hauria salvat la vida al seu avi.  

      Les detencions d’aquest nou veïns s’havien dut a terme la tarda d’aquell dijous 30 de juliol per part de membres del 

Comitè local i,  en algun cas,  amb la col.laboració d’un o més milicians forans. Els testimonis dels protagonistes i els 

dels familiars dels detinguts, en les seves declaracions judicials després de la guerra, semblen, a priori, irrefutables. Així, 

el milicià  Manuel Vinaixa  Serres va declarar el 8 de juliol de 1939 davant el jutge militar que va ser ell un dels que van 

detenir Pacià Carbó  Roig, però que no va participar després en el seu assassinat; Rosa Carbó Santacana va denunciar 

també davant el jutge militar que van ser Joaquim Borrell Pedrola i Francisco Sáez Carreño dos dels qui van anar a 

detenir el seu marit Miquel Roig al seu domicili de la plaça Nova i que la resta li eren desconeguts (la detenció es va fer 

finalment al domicili del doctor Planas, a l’immoble del costat, on Roig s’havia traslladat casualment); Josep Raventós 

Riba va declarar davant el jutge militar que Joaquim Borrell, Josep Gual Surroca i Climent Barberan Segura van detenir 

el seu sogre, Antoni Bardella; a Ramon Giró el van anar a agafar a cal Rei uns veïns de Sant Sadurní i uns forasters dels 

quals, segons la seva declaració davant el jutge militar, només va identificar, també, Francisco Sáez, si bé va afegir que 

després va saber per comentaris d’altres persones que dos d’ells van ser Manuel Vinaixa i Jaume Ferrer Carbó. Un altre 

testimoni va acusar Francisco Sáez d’haver anat a agafar també Jaume Raventós. De les detencions de  Francisco Coll, 

Josep Sabaté, José María Casas i Emili Castells no s’ha trobat cap referència en documents judicials, però el que 

s’explica és que van ser fetes també per milicians convilatans i forans. 

        A tots nou detinguts els van tancar en un recinte dels baixos de la Casa de la Vila mentre al Saló de Sessions un 

reduït nombre de membres del Comitè ( l’anomenada l’específica) discutia amb vehemènia sobre què calia fer  amb 
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ells,  sota l’aparença d’un pretés judici popular, sense la presència dels acusats, sense advocats defensors  i sense la 

pressumpció d’innocència pels detinguts, i per tant, totalment arbitrari i amb la sentència ja predeterminada. Presidia 

aquell pantomima revolucionària un bust de la República , entre les fotos del president  de la República, Manuel Azaña, 

i de Lluís Companys, president de la Generalitat. Els familiars, lògicament, van interessar-se pels detinguts fins a les deu 

de la nit, però a partir d’aquella hora es va tancar la porta principal de l’ajuntament i se’n van anar  a dormir 

convençuts que fins l’endemà no hi hauria cap novetat. A mitjanit  �segons la versió del milicià Joaquim Borrell Pedrola 

que consta al sumari del seu Consell de Guerra� mentre ell feia guàrdia a la porta de  l’ajuntament va intuir que s’havia 

pres la fatídica decisió d’assassinar-los quan un regidor del consistori que havia presenciat ocasionalment la discussió 

del Comitè, Pere Raventós Soler, de cal Silvestre, va abandonar precipitadament la Casa de la Vila per la portella de la 

porta principal, trasbalsat i esgarrifat pel que s’havia acabat de decidir i que ell, tot i haver-ho intentat, no havia pogut 

evitar de cap manera. Era negra nit i només la bombeta misèrrima d’un fanal de l’enllumenat públic il·luminava la 

façana de l’ajuntament. A l’obscura plaça de la Vila, batejada des del 1931 com a plaça de la República, van arribar 

immediatament un camió i dos cotxes requisats aquells dies, amb els seus conductors, els quals havien sortit del pati de 

can Guineu uns segons abans, després de rebre una trucada telefònica que es va realitzar des del telèfon de 

l’ajuntament, a través de la centraleta manual amb clavilles que la Companyia Telefònica tenia instal·lada en un 

immoble d’un racó de la plaça de la Vila (al costat mateix del Cafè de la Plaça), on feien guàrdia permanent dos 

voluntaris a les ordres del Comitè, els quals tenien l’ordre d’escoltar totes les trucades sospitoses. Un d’aquests dos 

milicians  de guàrdia aquella nit era aquella nit Francisco Viladoms. 
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      Per aclarir què va esdevenir realment a partir d’aquest moment, disposem de dos testimonis que van viure en 

primera persona aquelles tràgiques hores. D’una banda, l’únic supervivent dels nou detinguts, el sadurninenc Ramon 

Giró Mata de cal Rei, el qual, com veurem i com ja s’ha indicat, es va poder escapar el darrer moment. De l’altra, un 

dels autors materials del múltiple assassinat, segons les seves pròpies declaracions (tot i que després se’n va desdir), el 

jove també sadurninenc Joaquim Borrell Pedrola, el qual va ser jutjat, condemnat a mort i afusellat després de la guerra 

per la seva suposada participació en aquell i en d’altres assassinats. Les declaracions de Ramon Giró davant els jutges 

militars, en els sumaris dels consells de guerra que es van celebrar contra diversos acusats per l’assassinat d’aquells set 

veïns de Sant Sadurní, van aportar molt poca informació per intentar precisar quins van ser els milicians que en darrera 

instància els van assassinar. Giró va explicar al jutge militar de Vilafranca en la seva compareixença del 4 de maig de 

1939 que el 30 de juliol de 1936 l’havien anat a detenir a casa seva i que quan el van portar a l’ajuntament ja hi va 

trobar els altres set33 detinguts. La seva versió dels fets que es van succeir a partir d’aquest moment no coincideix 

exactament amb la que s’ha divulgat al llarg d’aquests darrers vuitanta anys. 

         Giró va relatar que quan el camió dels detinguts i els quatre34 cotxes fantasmes que l’escortaven, dos al davant i 

dos al darrere, van sortir de Sant Sadurní després de mitjanit i van arribar al pont del Lledoner (Vallirana – Baix Llobregat) 

, aproximadament a la una de la matinada del divendres 31 de juliol, els van lligar les mans pels canells i els van 

obligar a baixar del vehicle un per un. Va ser en aquell precís instant que Giró es va adonar que a ell no l’havien lligat 

prou bé i en saltar a terra va començar a córrer amagant-se al bosc del barranc, mentre els milicians els disparaven a 

                                                             
33  Vuit, si comptem  Francisco Coll de cal Simón 
34  Hi ha versions que parlen només de dos cotxes. 
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ell i als altres. (No va dir que es llancés daltabaix del viaducte, com s’ha explicat reiteradament, potser amb un certa 

exageració èpica.  Tampoc no podem confirmar la versió que va circular, acusant Joaquim Borrell Pedrola d’haver-lo 

deslligat després d’acceptar un suborn). Els altres set infortunats van morir a l’instant i els seus cossos van ser llençats 

daltabaix del viaducte.  

       Ramon Giró  va afirmar davant el jutge que només va poder identificar, precisament, Joaquim Borrell com un dels 

ocupants del camió i dels cotxes que els van traslladar al pont del Lledoner, i va afegir que no va conèixer la resta dels 

milicians “perquè eren forasters”. No va dir que no els hagués pogut conèixer perquè no els hagués vist, o perquè era 

de nit, o perquè anessin amb la cara tapada (i encara menys perquè volgués encobrir a ningú), sinó que no els va 

conèixer perquè no eren de Sant Sadurní. Aquesta versió de primera mà coincidiria amb la declaració inicial que 

l’acusat Joaquim Borrrell va fer el 20 d’abril de 1939, quan el va detenir el caporal de la caserna de la guàrdia civil de 

Sant Sadurní, en la qual s’autoinculpava d’haver participat en aquells set assassinats juntament amb un membre del 

Comitède Vilafranca, anomenat Josep Solé, amb el Xato de Sant Sadurní (Pere Raventós Galimany) i amb un tercer a 

qui Borrell va identificar com a Joan Serra, a més d’altres milicians, també de Vilafranca. La pràctica de recórrer a 

milicians d’altres poblacions per cometre els assassinats era força habitual  a tots els pobles per diverses raons: la 

primera, per motius de seguretat personal, per intentar preservar així al màxim l’anonimat dels qui executaven les 

ordres dels comitès; la segona, per assegurar l’eficàcia de les actuacions i evitar que alguns inexperts o temorencs les 

avortessin; la tercera raó era d’índole més subtil, ja que s’havien donat casos de suborn o de conxorxes entre les 

víctimes i els seus botxins. I en darrer terme, per suplir la manca de milicians locals disposats a matar. 
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        Disposem actualment d’exemples de cadascuna d’aquestes raons que les il·lustren perfectament. La precaució 

per evitar delatar-se explicaria la suposada presència de milicians de Vilafranca en el múltiple afusellament d’aquests 

set sadurninencs, el 31 de juliol de 1936 al pont del Lledoner. La inexperiència, el nerviosisme o l’atabalament en les 

execucions es va demostrar el 15 d’agost de 1936, quan van detenir Pere Duran de can Benet amb la intenció 

d’assassinar-lo. Al primer intent, el fuseller va buidar tot el seu carregador de bales sense encertar cap tret. Un altre 

revolucionari sadurninenc va haver de resoldre la situació amb la seva pistola. Els intents de suborn tindrien un referent, 

com ja s’ha dit, en el rumor que si el sadurninenc Ramon Giró es va poder escapar d’una mort segura al pont del 

Lledoner va ser perquè Joaquim Borrell no l’havia lligat intencionadament prou bé. Finalment, sobre la manca de 

milicians locals prou disposats a cometre els afusellaments, en tenim una mostra en el que va succeir a Sant Pere de 

Riudebitlles, a les dotze del migdia del 3 d’abril de 1937. Un escamot de milicians de Sant Sadurní va localitzar, a l’indret 

conegut com les Mines del Tauler, on s’havia refugiat, Josep Creixell Ferrer, de cal Vermell, el qual se sospitava que 

vint-iquatre hores abans havia participat  en l’assassinat del sadurninenc Domingo Guilera Mata, de cal Sofio, el qual 

treballava de barber a Sant Pere, on a més vivia. Els revolucionaris sadurninencs, encapçalats presumptament per Pere 

Raventós Galimany,  el Xato, el van localitzar al seu amagatall de Sant Pere, el van apallissar, li van destrozar les cames 

i lligat a un camió el van arrossegar per tot el poble fins arribar a la carretera. 

           Els qui coneixen bé el  municipi  de Sant Pere es poden imaginar perfectament que el llarg trajecte entre un lloc i 

l’altre es devia fer etern per a l’infortunat Josep Creixell. A la carretera li van tirar un tret i el van acabar de matar. En 

aquest cas, però, hi havia, a més, una raó d’una altra mena   �no precisament de carácter polític ni revolucionari� que 
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explicaria la crueltat d’aquell assassinat: Maria Raventós Galimany, la vídua de Domingo Guilera, era precisament la 

germana del revolucionari sadurninenc Pere Raventós, el Xato.  

         Un mes després de la detenció, per part de la Guàrdia civil de Sant Sadurní, de Joaquim Borrell, en una segona 

declaració feta el 27 de maig de 1939 davant el jutge militar de Vilafranca, Borrell va rectificar la seva primera versió, 

es va exculpar dient que Pere Esteve i Llopart (el Pere Valent) el va obligar a pujar al camió per escortar els detinguts i 

que no va participar en l’afusellament, sinó que va restar assegut a la cabina del vehicle observant els esdeveniments 

com un simple espectador. Perquè la nova versió fos més creïble que l’anterior, aquest jove albí va inculpar els qui, 

segons ell, van cometre els assassinats: els sadurninencs Pere Raventós Galimany, Josep Gual Surroca, Enric Marcet 

Ventosa, Josep Blanch Cuello, Joan Llop Borrell, Francisco Viladoms Sabater, Climent Barberà Segura i el seu germà 

Josep, Manuel Vinaixa Serres i el seu germà Esteban, entre d’altres que no recordava. També va denunciar Joan Serra 

Ferrando,  que podria ser el mateix Joan Serra a qui Borrell ja havia delatat a la primera declaració. En aquesta ocasió 

no va fer cap referència als altres membres del Comitè de Vilafranca. No ha estat posible identificar els presumptes 

vilafranquins Josep Solé i Joan Serra, ja que els seus noms no apareixen a la llista dels membres destacats del Comitè 

de la capital comarcal, ni cap historiador en sap donar raó. ¿Existien, utilitzaven noms falsos, o Borrell se’ls va inventar? 

Semblen també demostrades les visites esporàdiques de membres del comitè de Sant Sadurní a les poblacions de 

Torrelavit, Gelida, el Pla (on el 22 de juliol van saquejar l’església i la rectoria, hi van cremar imatges, llibres, mobiliari, 

documents i ornaments religiosos en una foguera), Santa Fe i Puigdàlber l’estiu de 1936 i el 1937. En alguns d’aquests 

indrets acostumaven a identificar-los com els del camió dels matalassos, ja que aquests eren objecte de requisa per 

part dels intrusos  sadurninencs. Si fos així, l’explicació podria ser que, efectivament, en aquells mesos, la fàbrica de 
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tancs de cal Benach de Sant Sadurní controlada per la CNT i la FAI va tenir problemes de subministrament de planxes 

d’acer blindades per a la construcció dels carros d’assalt i els tancs, i van optar per resoldre la carència entaforant 

llana de matalassos entres dues planxes de ferro de manera que quan el projectil travessava la primera, 

s’entortolligava i no arribava a foradar la segona.  

        La fugida de Ramon Giró la va explicar Borrell dient que va aprofitar que un vehicle que circulava per la carretera 

va enlluernar per un moment l’escamot que es disposava a matar-los, i es va escapar. Si hagués estat ell qui l’havia 

deslligat, aquell era un bon moment per explicar-ho com un desgreuge.  

         Ja coneixem els que van ser acusats de participar en aquell múltiple assassinat. Però, ¿ qui eren les infortunades 

víctimes d’aquell 31 de juliol de 1936? Més enllà de conjectures o rumors que, qui més qui menys, ha pogut escoltar en 

aquests darrers vuitanta anys, i per intentar mantenir el màxim de rigor, ens limitarem a fer referència als documents 

redactats pel Comandante del Puesto de la Guardia Civil de San Sadurní de Noya, Juan Jiménez Morilla, el 5 de juliol 

de 1941, i pel delegat local de la Falange, Francesc Llopart  Alemany ( el Pere Jan) , el novembre de 1939, que ens 

poden donar algunes pistes sobre les circumstàncies personals i les connotacions polítiques dels assassinats. El primer 

és l’informe que es va enviar al fiscal general de l’Estat per a la instrucció de la Causa General �el memorial franquista 

de greuges contra els responsables polítics, sindicals i socials de l’etapa republicana.  Es tractava d’una mena de 

qüestionari que es va emplenar després de la guerra a cada municipi on es van detallar els esdeveniments 

revolucionaris, els protagonistes, les víctimes i els botxins. Òbviament hi trobem la referència precisa a tots els que van 

ser assassinats a Sant Sadurní el 31 de juliol de 1936, amb algunes anotacions relacionades amb els set afusellats que 

ens ocupen , que transcriurem literalment: “ [...] Miguel Roig Oliver tratante de vinos, de ideología de derechas, 
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enemigo acérrimo del marxismo y luchador infatigable de la Causa de España. Antonio Bardella Pauls, comercio, 

ideologia de derechas[...] Emilio Castells Rosich, industrial, de derechas, Paciano Carbó Roig, industrial de derechas, 

infatigable luchador en pro de España[...] José Maria Casas Natino, estudiante, ideologia derechas, Delegado Local de 

Falange Española[...] Jaime Raventós Poch, industrial de derechas[...] José Sabaté Vidal, comerciante, de derechas...”. 

      És de suposar que l’autor d’aquest informe   �recordem-ho, el caporal de la guàrdia civil de Sant Sadurní� es devia 

documentar abans de redactar-lo i que els qualificatius que adjudica a cada un dels sadurninencs devien respondre a 

la realitat. No els defineix com a persones sense ideologia, o sense significació política, o víctimes innocents: tots són 

de dretes i alguns d’ells prou identificats amb les doctrines i organitzacions que van donar suport a l’aixecament 

militar del general Franco contra la República. Per la seva banda, el delegat local de Falange afirmava  reiteradament 

en els seus escrits adreçats als tribunals militars que “[...] los asesinados eran personas afectas al Glorioso Movimiento 

Nacional”. Si haguéssim de creure fil per randa el que  va afirmar el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de 

San Sadurní de Noya, i el delegat de la Falange, hauríem d’admetre que tots els assassinats aquella nit  a Sant Sadurní 

eren de “derechas”, alguns d’ells “enemigos acérrimos del marxismo” o “ luchadores infatigables por la causa de 

España”. Aquests dos personatges, el caporal de la guàrdia civil i el delegat local de Falange, amb l’afany 

de deixar ben clar qui eren les víctimes i qui els botxins, els va posar, als uns, al sac del martiri “por Dios y por España”,  

i per al Glorioso Movimiento Nacional, i als altres, sense discriminació,  al sac de les responsabilitats criminals. Alguns 

descendents dels qui van ser assassinats aquell 31 de juliol, gairebé tots ells de famílies benestants, van negar sempre 

qualsevol vinculació dels seus familiars amb l’aixecament militar i amb la ideologia que l’inspirava, diguéssin  el que 

diguéssin els informes del caporal de la guàrdia civil i del delegat local de Falange.  
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         Després d’aquest múltiple assassinat es va viure una treva de dues setmanes, durant les quals no hi va haver cap 

altra víctima mortal al poble. A Raimat ( el Segrià) però, el sadurninenc Josep Esteve Poch, de  48 anys, va morir a mans 

d’un Comitè local, en tant que era l’home de confiança i l’encarregat de la hisenda que Manuel Raventós Fatjó de can 

Codorníu  tenia en aquell municipi. Esteve havia nascut a Monistrol d’Anoia,  on encara vivia la seva mare, la qual va 

acollir  la vídua i els fills. El 15 d’agost els membres del Comitè sadurninenc van assassinar el propietari agrícola Pere 

Durán Sàbat del barri de can Benet – la Prua. Un testimoni dels fets va ser el botiguer del carrer de Cavallers, núm.11, 

Jaume Canals Canals de ca la Mercè, que en la seva comparaixença en el Consell de Guerra contra Andrés 

Mordencia Tordable,  va assegurar que el divuit35 d’agost de 1936, Mordencia i altres milicians armats es van presentar 

a casa seva i el van obligar a conduir un vehicle fins a Can Benet - la Prua, al domicili del propietari agrícola Pere 

Duran Sàbat. Mitja hora després, els integrants del Comitè que portaven detingut Pere Duran van indicar a Jaume 

Canals que tornés a conduir el vehicle per la carretera però en direcció a Masquefa. Va ser allí, segons consta a la 

declaració de Jaume Canals, on Duran fou assassinat per “Mordencia y sus acompañantes”. Aquesta versió coincidiria 

fil per randa amb la que va explicar el delator Joaquim Borrell Pedrola. En  el sumari del Consell de Guerra que el va 

condemnar a mort,  Andrés Mordencia havia admès haver detingut Pere Duran a casa seva, però que l’havien obligat 

a fer-ho, i que ell mai no havia disparat contra ningú. 

      L’endemà, 16 d’agost van assassinar Joan Llopart Ferrer (61 anys) i els germans Ramon  i Pere Fontanals Torelló, 

nascuts el 1900 i el 1902 respectivament. Segons la versió d’un dels protagonistes, el milicià Francisco Sáez Carreño que 

consta en el sumari del Consell de Guerra que el va condemnar a mort, els van matar a trets i després van cremar els 

                                                             
35  La seva versió és que l’assassinat de Pere Duran va ser el 18 d’agost, mentre que d’altres asseguren que va ser el 15. 
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seus cadàvers. Sáez va ser mobilitzat el  maig de 1937  i destinat a la 137 Brigada d’Infanteria, Primer batalló i Tercera 

companyia, a la zona de Lleida. El 29 de gener de 1939 es va lliurar a les tropes nacionals a Manresa i va ser enviat al 

Camp de Concentració de Presoners de Guerra de Rianxo (A Coruña). Allí va ser interrogat dues vegades el 10 de maig 

de 1939 i no va signar les seves declaracions ja que va al.legar que no sabia llegir i escriure. Un parell de soldats van 

donar fe del contingut de l’acta d’aquests interrogatoris. En la primera declaració va comentar algunes anècdotes 

sense substància, com que efectivament el juliol i l’agost de 1936 havia requisat unes escopetes de caça i una gallina, 

que els executors dels assassinats de Sant Sadurní eren uns desconeguts de Gelida... però en el segon interrogatori va 

ser molt més precís i es va autoinculpar   �de grat o per força� quan va reconèixer que a mitjan agost de 1936, el Pere 

Valent (Pere Esteve Llopart) li va ordenar que a les dotze de la nit o a la una de la matinada “... fueran con dos coches 

a conducir tres hombres, uno era el Fogataire [Joan Llopart Ferrer] y los otros eran hermanos de los cuales ignora sus 

nombres y apellidos [ Pere i Ramon Fontanals Torelló], conduciéndolos por la carretera de San Pedro, y en el término de 

este punto les bajaron de los coches disparándo sobre ellos, matándoles en el acto, y una vez realizado ésto, rociaron 

con gasolina sus cadáveres y les prendieron fuego, retirándose immediatamente para el pueblo. Tomaron parte en este 

asesinato Enrique Sisteller [Enric Roca Guilera], Andreu el Ferroviario [Andrés Mordencia Tordable] y otro apodado 

Pancho Villa [ es desconeix a qui corresponia aquest seudònim], así como los chóferes de ambos vehículos [...] 

haciendo de Jefe de los hechos realizados Pedro Valent, el cual amenazó que si se sabia que alguno de los presentes 

decia algo le castigaria severamente”. Joan Llopart exercia de transportista i era membre de la Lliga Regionalista, 

mentre que els dos germans Fontanals éren xampanyistes i requetés.  
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Pere  Llopart Alemany va ser el següent. El van assassinar el 23 d’agost  al terme de Gelida. Llopart era pagès i germà 

petit de Francesc Llopart, el Pere Jan. Tot fa suposar que els membres del Comitè  de Milícies de Gelida que el van 

aturar per identificar-lo  mentre fugia per la via del ferrocarril, a l’indret del Puig d’aquest municipi, van descobrir que 

anava armat  d’una pistola i el van confondre amb el seu germà, l’encarregat de can Guineu. Allí mateix, davant de 

cal Parenostres,  el van afusellar.  

        Segons Pilar Ferrer Sala,  una de les  filles de Pere Ferrer Bosch de cal Freixenet de 48 anys,   que  va ser  testimoni 

presencial dels fets,  Pere Esteve ( el Pere Valent) formava part de la patrulla de control que va detenir  el seu pare i el 

seu oncle en un pis del Passeig de Sant Joan de Barcelona el 26 d’agost de 1936. També hi eren presents els milicians 

sadurninencs Joaquim Borrell Pedrola  (el Ros), Pere Raventós Galimany (el Xato)  i Manuel Vinaixa Serres, a més 

d’altres individus  no identificats. Aquests tres milicians  sadurninencs havien sortit precipitadament de la Casa de la 

Vila  de Sant Sadurní  i s’havien traslladat a Barcelona en un cotxe  particular després de  rebre una trucada telefònica 

que els anunciava que un delator havia indicat l’indret barceloní on s’amagava un conegut xampanyista  sadurninenc. 

Es dona la coincidència que just en aquell moment, Borrell, Raventós i Vinaixa, entre d’altres, estaven interrogant i 

intimidant a l’interior de l’ajuntament Joan Sala Tubella, sogre de Pere Ferrer Bosch. Joan Sala va quedar  

completament sol a la Casa de la vila i al cap d’una estona, vist que ningú el retenia, se’n va anar a casa seva. 

     Quan Sala  hi va arribar  va comentar l’incident a la seva família i  va tenir el presentiment  que la trucada podria 

estar relacionada amb l’amagatall del seu gendre Pere i del germà d’aquest Joan. Una  de les seves tres nétes, la  Pilar,  

va desplaçar-se  immediatament a Barcelona i va arribar al pis  del Passeig de Sant Joan  en el precís moment en que 

els milicians baixaven les escales de l’immoble amb els dos germans detinguts. A la porta els esperava Pere Esteve, 
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assegut dins l’Hispano Suiza  incautat precísament  a Pere Ferrer  pel Comité sadurninenc. D’allí els germans Ferrer van 

ser traslladats a una txeca propera al Parc de la Ciutadella, d’on van ser rescatats gràcies a les gestions de Joan 

Casanovas Maristany. Un escamot de milicians sota les ordres de Jaume Miravitlles Valencia  del ComitèCentral de 

Milícies Antifeixistes els va alliberar. Recordem que en aquelles dates era Casanovas  qui presidia el Govern de la 

Generalitat i que a més de ser també sadurninenc era parent  llunyà dels detinguts. Dos dies després, i sense que es 

conegui  encara com es va frustrar el rescat,  els cadàvers dels germans Ferrer Bosch  van aparèixer en un descampat 

de la zona del Palau de   Pedralbes. 

     Hi ha una altra versió més novel.lesca d’aquests fets escrita el febrer de 1998 per Arnau Surià, pseudònim del 

sadurninenc Jaume Rosell Mata, que porta per títol Revolució, que difereix substancialment de l’anterior  i que també 

sembla força documentada i versemblant. L’autor  va utilitzar inexplicablement noms, cognoms  i malnoms inventats 

però força enginyosos, que ara ens permeten identificar en alguns casos  els personatges reals. El text escrit comença 

amb un avís desconcertant: “ Aquest relat és fictici. Qualssevol semblança amb fets passats, personatges actuals o 

desapareguts és pura coincidència” i explica com “ A finals de juliol del 193636 els deu homes del Comitè de milícies 

antifeixistes d’Eulalia del Riu [ voldria dir Sadurní d’Anoia] ( abans Santa Eulàlia del Riu37)  [ Sant Sadurní d’Anoia] 

s’havien  reunit a corre-cuita. Feia pocs minuts que havia telefonat de Barcelona el responsable de la defensa de 

l’Aeroport del Prat de Llobregat, dient-los que el Tinent Coronel Díaz Sandino38 no havia signat cap passi a  favor dels 

ciutadans Pau i Miquel Forner Llort [Pere i Joan Ferrer Bosch]  autoritzant-los a embarcar al vaixell francès Fontainebleau 

                                                             
36  En realitat els fets van esdevenir un mes després.  
37  Voldria dir que els milician havien eliminat el Sant del nom del poble, la qual cosa no es va produïr fins uns mesos després.  
38  Personatge real amb el càrrec que  se li atribueix. Va ser Conseller de Defensa en els tres primers governs de la Generalitat durant la guerra.   
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ancorat al moll est del port de Barcelona. Des del matí del dia abans, aquest afer els provocava una discussió 

inacabable degut a una trucada de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya informant-los  que el 

Cónsul general belga havia inclòs aquelles dues persones en una llista de ciutadans de diverses nacionalitats els quals 

havien de sortir amb destí  a Marsella el proper dimarts.  

     En Pau Forner [Pere Ferrer], germà gran del Miquel [Joan] , era casat amb la Mercé [Dolores] , filla de l’exalcalde de 

la vila en Jaume Alsina [Joan Sala] . La Mercè [ Dolores]  era la pubilla de can Verduret [ cal Freixenet] , la segona 

empresa local elaboradora de vins embotellats. A criteri del Comitè es tractava del peix gros de la dreta local el qual 

havien de caçar abans no s’escapolís  a l’estranger. Els Verduret [ els Freixenet]   eren una família de missa diària, llarga 

de fills i l’hereu Jaume [ Joan] , un xicot de 21 anys39 de cabells negres i ondulats desaparegué els primers dies de la 

revolta40. 

    A Eulàlia del Riu [ Sadurní d’Anoia ] tothom el donava per mort perquè un sindicalista de la vila, l’Antonio Isard [ 

podria tractar-se de Joan Llop41]   casat a un poble veí, es passejava amb l’Skoda blanc i el rellotge d’or del Jaume [ 

Joan] , que no s’adeia gens amb la seva vestimenta amb el pistolot que li penjava de la cintura revestit amb  brillants 

natges de nacre.  Després de la reunió del Comitè d’aquell matí, va sortir en direcció al Prat el cotxe anomenat “ 

l’esperitat” [ en dèien “fantasma” ] amb milicians de confiança: en Joan Farrell [ podia tractar-se de Josep Belloví42], el 

Pinotxo [ podria ser el Xato] , el Guenyo [ no s’identifica] , el Ton de ca l’Escabellat [ tampoc s’dentifica]  i l’activista Pere 

                                                             
39   Joan Ferrer Sala en tenia 23.  
40   Desaparegut  de fet a finals del mes d’agost. 
41   Joan Llop  Sales, conegut com el Llop 
42   Josep Belloví Jamàs, conegut com el Belloví  
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Ferm [ Pere Valent43] com a cap de l’escamot. Van obtenir la llista dels empleats de l’administració de l’aeroport i a la 

tarda, amb el comitè de l’empresa col.lectivitzada Verduret [ Freixenet] van repassar la llarga llista de noms i cognoms. 

Al final de la llista van identificar un Eduard Santllehí [ personatge real, però amb nom figurat,  sense identificar]  com el 

d’un viatjant que dos anys enrere havia estat venedor de la casa a la zona de València. 

    L’endemà a primera hora , els milicians a les ordres del Pep Ferm [ Pere Valent]  van tornar a l’aeroport del Prat amb 

el cotxe “esperitat” [ “fantasma”] acompanyats d’un altre vehicle de reforç ocupat pels milicians el Gitano [ podria ser 

el Murciano44 o el Castellano45] , el Gris [ podria tractar-se del Ros46] , el Martí i el Perdiguet [ambdós no identificats]. 

       Abans van telefonar a la prefectura de l’aeroport,  perquè detinguéssin  l’Eduard Santllehí [ personatge real, però 

amb nom figurat,  sense identificar]  en un despatx on no pogués sortir-ne, ben vigilat, ja que ells l’havien d’interrogar a 

fons. Els camarades de l’aeroport, enterats del possible doble joc d’en Santllehí, van començar a atordir-lo exigint-li 

que expliqués la història sencera de la seva vida. 

       Li feien repetir una vegada i una altra la seva activitat professional, la lluita política que havia desenvolupat i les 

amistats que frenquentava. El van amenaçar d’enviar-lo a primera línia del front d’Aragó si sospitaven que no deia la 

veritat. Edemés, van dir-li que esperàven informació directa de veïns seus i que milicians de l’Hospitalet on ell havia 

viscut, estaven apunt d’arribar per comprovar les seves declaracions. Després d’una hora inacabable d’interrogatori va 

entrar al despatx on hi havia el detingut l’escamot d’Eulàlia del Riu [Sadurní d’Anoia]. 

                                                             
43   Pere Esteve Llopart, el Pere Valent.  
44   Francisco Sáez Carreño.  
45   Andrés Mordencia Tordable  
46   Joaquim Borrell Pedrosa, el Ros. 
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       D’antuvi el Santllehí va pensar que eren els milicians de l’Hospitalet. Quans els d’Eulàlia del Riu [Sadurní d’Anoia] 

van demanar copes per beure i van posar sobre la taula dues ampolles de vi embotellat a can Verduret [ Freixenet] , 

l’Eduard Santllehí es va esfondrar. Esbalaït, amb els ulls esbatanats va explicar amb un fil de veu tot el que havia fet. Les 

pressions amenaçadores d’uns i altres el van fer cantar de tal manera que ell mai no s’ho hauria imaginat. 

       Va dir com i de quina manera havia obtingut impressos de la Conselleria de Defensa, com havia utilitzat 

subreptíciament  el segell  de goma del Tinent Coronel i com havia imitat la signatura del propi Díaz Sandino. Emprava 

tota mena de subterfugis per subvertir les pròpies declaracions esgrimint, entre d’altres, necessitats familiars 

peremptòries. No li va servir de res. Com més  enraonava més queia en el parany. Finalment, humit de suor, abatut fins 

a l’extrem, es va posar a disposició de l’escamot d’Eulàlia del Riu [Sadurní d’Anoia] i els va encaminar al pis d’un carrer 

de l’esquerra de l’eixemple de Barcelona on hi havia emboscat els dos germans Pau i Miquel Forner i Llort [ Pere i Joan 

Ferrer Bosch]. 

      Amb la presència  i la veu de l’Eduard Santllehí com a esquer l’escamot va accedir fàcilment a l’habitatge. Vuit 

homes armats fins a les dents hi van irrompre. L’enrenou a dintre del pis va ser inenarrable. Era inevitable  que 

l’amagatall dels germans Forner [ Ferrer ] fos descobert després de l’error de càlcul del propi Santllehí  a l’extendre el 

passi. És assenyat fugir del país abans de l’esclat de les torbonades polítiques i en darrer terme romandre quiet 

desapareixent als ulls de tothom. Al cotxe” esperitat”[ “fantasma”]  van encabir-hi els dos germans Forner [ Ferrer]  i a 

l’altre vehicle ocupat pels quatre milicians de reforç va pujar-hi l’Eduard Santllehí   . El cotxe “esperitat” [ “fantasma” ]   

va arrencar acceleradament en direcció Nord, Diagonal amunt. L’altre vehicle es va dirigir cap el cantó de mar, 

Paral.lel avall. Abans de sortir el segon cotxe  de reforç, el cap de l’escamot els hi va dir en veu alta que després de 
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deixar el Santllehí a casa seva, anessin al bar de la Diagonal  La Tupinada [no identificat] , des d’on tots retornarien a 

Eulàlia del Riu [Sadurní d’Anoia]. 

        A la matinada de l’endemà els serveis d’ambulància del Clínic de Barcelona recolliren dos morts a trets47 en una 

revolt de la carretera de l’Arrabassada. Hores abans, una altra secció dels mateixos serveis havia trobat mort a trets un 

home jove48, més amunt de la Font del Gat,  a la carretera que porta al castell de Montjuïc. 

    Els tres homes tirotejats van ser exposats al tanatori del Clínic ons reunien els familiars dels desapareguts que al 

reconèixer-los en certificaven les identitats, juntament amb d’altres, trobats morts a les cunetes de les carretres que 

encerclaven Barcelona. Dos dies després La Vanguardia portava les esqueles dels difunts germans Forner [Ferrer] de 

can Verduret [Freixenet]. Cinc milicianes parades davant de la casa de la Vila d’Eulalia del Riu [Sadurní d’Anoia] es 

miraven amb continguda sorna metre una d’elles llegia amb veu alta les necrològiques del diari d’aquell dia, tal com 

ho feien cada dia. A ambdós bàndols en lluita, aquells sagnants moments històrics, de cada tragèdia humana en feien 

un crit de Victòria [...] “  

       Atenent el desenllaç de l’esdeveniment, tot el que  inclou  amb tant detall  aquest relat de Joan Rosell Mata  ho  

hauria hagut d’explicar durant  la Guerra Civil algun dels protagonistes supervivents que vagi ser testimoni dels fets i 

que se’n sentís orgullós , bé Pere Esteve Llopart, bé Joaquím Borrell Pedrola, Josep Belloví Jamàs, Manuel Vinaixa Serres 

o Andrés Mordencia Tordable ,  Joan Llop Sales o els milicians no identificats el Martí i el Perdiguet. Amb tots i cadascun 

d’ells Joan Rosell hauria pogut  coincidir entre l’agost del 1936 i el gener de 1939. Per descomptat que ni  amb Pere 

                                                             
47  Els germans Pere i Joan Ferrer Bosch.  
48  Sembla interpretar-se que el tercer difunt era  l’anomenat Eduard Santllehí.  
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Ferrer Bosch, ni amb el seu germà ni  amb el desconegut Eduard Santllehí.  Després de la guerra també podria haver 

estat difosa aquesta informació, que hauria recollit Joan Rosell, però Pere Esteve era a l’exili i no ho explicava res a 

ningú per no comprometre’s  més del compte ( ni a Joan Rosell, que el va visitar en més d’una ocasió quan aquell ja 

vivia a Perpinyà)  i Josep Belloví, Manuel Vinaixa,  Andrés Mordencia  i Joaquim Borrell van ser afusellats  

immediatament per Franco. Qui va ser doncs l’informant ? No es pot descartar que �com ens advertia l’autor des del 

començament del seu text�  tot sigui només una ficció i que “qualssevol semblança amb fets passats, personatges 

actuals o desapareguts és pura coincidència” . Si és així no se li veu la gràcia: els experiments es  fan amb gasosa, que 

no és explosiva.  

         Potser es podria fer una síntesi de les dues històries, però en  qualsssevol cas els protagonistes principals semblen 

coincidir. Com també que Pere Esteve Llopart, el Pere valent, va ser un artífex molt destacat d’aquells tres assassinats. 

La hipòtesis més versemblant del perquè de  l’animadversió de Pere ’Esteve amb Pere Ferrer ens remet als 

esdeveniments de l’octubre de 1934, quan el primer va ser detingut i empressonat i el segon 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. Pot semblar ara una 

nimietat, però per als  milicians era més que suficient per a consider-lo un enemic. 

      Menys entitat té una altra raó explicada pel propi Pere Esteve relacionada també amb els esdeveniments del 6 

d’octubre de 1934. Segons ell es va atribuïr a Pere Ferrer i a altres convilatans la realització d’una llista dels 62 veïns de 

la vila més implicats  en aquells fets que es va lliurar al governador civil de Barcelona i que va servir de guia per a la 

seva detenció. El primer de la llista era, precisament, el mateix Pere Esteve Llopart.    I encara una tercera raó, 
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esgrimida per Esteve en un discurs des del balcó de la Casa de la Vila pocs dies després del 18 de juliol: en un registre 

realitzat pels milicians a cal Freixenet s’hi van trobar armes i documents comprometedors. De les armes, se sap que es 

tractava només de tres  o quatre carrabines de caça de la marca Remington ,  i els documents , sempre segons la 

versió de Pere Esteve, eren una llista dels falangistes locals, entre els quals hi havia Pere Ferrer ; i una altra llista idèntica 

a la de 1934 en la que s’indicaven els sadurninencs que calia neutralitzar per garantir l’èxit del cop d’Estat, en la qual 

Pere Esteve ocupava  també el primer lloc. (No s’ha pogut acreditar ni que les llistes existíssin  i encara menys que en la 

primera  hi figurés el nom de Pere Ferrer i en la segona el de Pere Esteve). 

      D’entre les notes que vaig prendre al  domicli de Pere Esteve a Perpinyà el  24 de maig de 1972 rescato una història 

sobre un altre motiu aparent per passar-li comptes a Pere Ferrer.  Segons Pere Esteve,  quan el juliol de 1936 els milicians 

locals van detenir el director de la sucursal del Banco de Vizcaya a Sant Sadurní, Andrés Hernández Márquez (1902 – 

1948), per la seva identificació amb la Falange49,  aquest va negociar la seva impunitat personal oferint en 

contrapartida la relació dels veïns de la Vila que havien dipositat fons econòmics destinats als colpistes en un compte 

del seu banc.  El nom  de Pere Ferrer Bosch i d’altres  dels  que van ser assassinats a Sant Sadurní figuraven en aquet 

llistat, si ens creiem la versió d’Esteve.  Andrés Hernández  va ser alliberat pels milicians , va desaparèixer durant la 

guerra civil i va tornar a dirigir la  mateixa sucursal del Banco de Vizcaya des del febrer de 1939. I va esdevenir un dels 

prohoms locals   més influents de la Falange de postguerra. 

        La desaparició de Joan Ferrer Sala de 23 anys, l’hereu de cal Freixenet,   va ser un dels grans misteris de la Guerra 

Civil i de la postguerra a Sant Sadurní, agruejat pel fet  que mai es va poder documentar la seva mort o assassinat ni es 

                                                             
49  Havia estat designat regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní després dels Fets del 6 d’octubre de 1934.  
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van localitzar les seves restes. Tot es va començar a desentrellar el 2005, gairebé setanta anys després dels 

esdeveniments, quan l’historiador Miquel Mir  Serra nascut a Banyoles el 1955 va publicar Entre el roig i el negre. Una 

crònica de la Barcelona anarquista i el 2008  Diario de un pistolero anarquista  on va divulgar documentació i  

informació fins aleshores desconeguda. Gràcies a les seves recerques sabem que, molt probablement,  va ser 

assassinat a finals d’agost o principis de setembre de 1936.  La darrera versió d’aquest esdeveniment, a data d’avui, 1 

de febrer de 2015, seria la següent. Joan Ferrer  va ser descobert i detingut pel Comitèlocal  de Milícies Antifeixistes de 

Gelida (Alt Penedès) i traslladat viu al Secretariat de les Patrulles de Control  del ComitèCentral de les Milícies 

Antifeixistes de Catalunya de la ciutat de Barcelona,  a la Gran Via de les Corts Catalanes, 617. Aquest era un 

organisme parapolicial i represor,  dirigit aleshores per José Asens un destacat militant la FAI,   que s’havia creat el dia 

10 d’aquell mes d’agost de 1936. Segons consta en les anotacions manuscrites que encara es conserven Joan Ferrer va 

ser traslladat a una torre de l’Avinguda del Tibidabo, a uns cinquanta metres d’una altra on hi havia el consulat de la 

Unió Soviètica a Barcelona,  i on exercia la seva màxima autoritat Manuel Escorza del Val (1912 – 1968),  un 

anarcosindicalista que juntament amb  José Asens i  Aurelio Fernández Sánchez (1872 - 1974) van dirigir la repressió a 

la ciutat de Barcelona l’estiu de 1936. Si en devia ser  de cruel aquest Manuel Escorza que un altre dirigent 

anarcosindicalista de l’època que l’havia tractat, Joan García Oliver, el va descriure a les seves memòries com “ un 

tullido de cuerpo50 y alma”.  

       Precisament en aquells dies s’havia produït l’enfrontament entre Joan Casanovas Maristany, cap del govern de la 

Generalitat i veí de Sant Sadurní, amb aquesta cúpula  de les patrulles de control arran la detenció i assassinat dels 

                                                             
50 Havia patit poliomelitis de petit i caminava arrossegant les dues cames ajudant-se d’unes croses de fusta.  
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germans Pere i Joan Ferrer Bosch de cal Freixenet, pare i oncle respectivament del jove detingut Joan Ferrer Sala, de 23 

anys. Potser per això,  i per evitar  més confilctes amb el govern de Catalunya,  es perd tota pista documental sobre 

aquest jove sadurninenc i també sobre molts d’altres detinguts. Escorza i els seus co.laboradors van actuar a 

consciència, convertint aquells infortunats  ciutadans amb nom i cognoms en  feixistes  anònims als quals havia de 

resultar impossible  seguir-ne el rastre.  

       Només es pot confirmar que, segons diversos documents i testimonis,   d’aquesta torre de l’Avinguda del Tibidabo 

van sortir grups de detinguts de 6,  7, 8, 9 o 10  individus  sense identificar als quals abans de carregar-los en un camió 

sel’s  havia advertit que anàven a ser traslladats. En alguns casos l’excusa era que els seus familiars s’havien avingut a 

pagar un rescat i procedien a alliberar-los en un lloc indeterminat. El trajecte d’aquest sinistre camió tenia una parada 

obligatòria davant el cementiri de Montcada (Vallès Occidental)  on s’obligava als viatgers a baixar del vehicle amb el 

pretext de  descansar una estona  i fumar una cigarreta. Allí , amb els fars del camió enlluernant-los i d’esquena a la 

paret blanca  del cementiri,  es perpetràven els seus assasinats a trets. Per tancar el cercle i evitar cap mena de 

repercusió, els milicians  de les patrulles de control llençaven els cossos al forn de la cimentera Asland del mateix 

municipi. Mentre no n’aparegui cap altra, aquesta seria  ara com ara la  versió més versemblant i la que la seva família 

dóna per definitiva. 

       El 30 d’agost  les víctimes van ser els propietaris agrícoles Antoni Raventós Ferrer (39 anys) i  Pere Raventós Varias ( 

65) , i el contractista d’obres Salvador Gibert Singla (44). En aquest darrer  assassinat no s’hi troben explicacions 

versemblants, ja que el personatge en qüestió no s’havia significat ni política no socialment, es dedicava només a la 

seva empresa i per això va romandre confiat a casa seva després de l’aixecament militar del general Franco. Quan el 
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van anar a avissar perquè es presentés a la Casa de la Vila es va acomiadar de la seva família confiant  que  hi 

tornaria d’immediat, però ja no el van veure més. La seva esposa  Florència Esteva Salat i els seus dos fills Francesca ( 

nascuda el 1922) i Salvador ( 1924) es van desplaçar al domicili de Pere Esteve Llopart per demanar-li que intercedís a 

favor del cap de família, però ell es va limitar a respondre  de forma displicent que no si no havia fet res a favor dels 

colpistes que no calia que es preocupéssin. L’endemà,  el pare de Salvador Gibert Singla va anar al pont del Lledoner a 

identificar el cadàver  del seu fill i aquell trasbals  el va ensorrar de tal forma que ja no va fer res més de bo, morint poc 

després.     

        El 31 d’agost  van matar Joan Oliver Cardús de 55 anys. Els seus botxins van escollir altra vegada l’escenari  del 

pont del Lledoner, un lloc inhòspit i despoblat on  de nit només hi transitàven alguns vehicles escadusssers. Segons  els 

testimonis de diversos familiars dels assassinats, el milicià Manuel Vinaixa Serres va ser un dels que va anar casa per 

casa a detenir-los. L’assassinat de Jacint Oliver Garriga de cal Calixtus, de 21 anys,  tampoc no es pot considerar 

responsabilitat del Comitè sadurninenc. El seu cadàver va aparèixer el 4 de setembre de 1936, després de ser 

descobert quan intentava passar la frontera pel Coll d’Ares (Ripollès). L’informe del forense Santiago Higueras, que li va 

practicar l’autpòsia, determinava  que el cos del difunt “ Presentaba seis agujeros en la región infraesternal con balines 

incrustados debajo de la piel; siete agujeros en la región dorso lumbar izquierda, también con balines incrustados bajo 

la piel; un agujero algo más grande en la región ilíaca izquierda, otro agujero en la sien derecha; otro  agujero en la 

mandíbula inferior derecha; varios agujeros con balines en el muslo derecho [...]  otro en el primer metacarpiano 
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derecho; un amplio  agujero con fractura de los huesos articulados del codo derecho”. Indicava  també que les ferides 

van ser provocades per arma de foc llarga amb balins i “ que la muerte fué producida por hemorrragia interna”51.  

      Els dos darrers assassinats atribuïbles al Comitè local van ser els dels propietari agrícoles Antonio Rovira Jané de cal 

Foradat,   de 52 anys,  i Josep Maria Rosell Domènech  d’Espiells de 55, esdevinguts el 19 de setembre al pont de 

Lledoner.  El principal sospitós de l’assassinat d’Antonio Rovira va ser executat pels seus propis correligionaris el 1937  

donada la seva extrema crueltat. Segons diverses informacions coincidents,  però  impossibles de comprovar, Fermí 

Coll ( el Garrell o el Blanc) era un milicià sanguinari que a la dècada dels vint havia estat contractat per Antonio Rovira 

com a pistoler a sou del Sindicat Lliure , el qual es dedicava  a assassinar i reprimir els líders del moïment obrer. Per tant, 

Coll, que ves per on s’havia afiliat a la FAI i havia esdevingut un milicià  molt actiu del Comitè de Sant Sadurní,  coneixia 

perfectament  la història oculta d’Antonio Rovira al servei de la dictadura de Primo de Rivera i en particular del general 

Severiano Martínez Anido.  I a la inversa.  Per evitar  ser delatat, Coll  es va oferir per   acabar amb la vida de   Rovira i 

ho va fer d’una forma extremadament cruel, tant sanguinària que, en no poder comprovar-se,  depassa  de llarg la línia 

vermella que jo mateix m’he autoimpossat per no contribuïr a difondre una pressumpte història molt escabrosa. Josep 

Maria Rosell va ser afusellat també al pont del Lledoner i sembla que en aquest cas un dels impulsors  intel.lectuals de 

l’assassinat va ser un rabassaire de l’hisenda d’Espiells que se sentia agreujat després d’haver hagut de retornar-li  els 

quilos de raïm que ell havia retingut de més de les veremes de  1931, 1932, 1933 i 1934. Rosell estava afiliat a la 

Confederación Española de Derechas Autònomas (CEDA).      

                                                             
51  Jaume RECASESNS BEL, Ob.Cit. p 294 
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      En l’assassinat  a Barcelona de mossèn Josep Maria Casanovas Santacana de 24 anys,   s’hi va voler implicar el veí 

de Sant Sadurní,  Salvador Colet Vidal. El 31 d’octubre de 1936, quan només feia deu dies que Colet era regidor de 

l’ajuntament republicà, es va produir una fatalitat que li va complicar la vida. Sembla que a la centraleta telefònica del 

municipi que canalitzava totes les trucades urbanes i interurbanes se’n va rebre una d’algun membre de les patrulles de 

control de la FAI de Barcelona que demanava informació sobre el veí de Sant Sadurní, Josep Maria Casanovas San-

tacana, a qui havien detingut aquell mateix dia en un pis de la ciutat, i que l’operadora va derivar la trucada a la Casa 

de la Vila. No se sap ben bé qui va atendre la conferència telefònica (es va dir que l’havia rebut Salvador Colet), però 

es va informar a qui s’interessava per Casanovas que aquest era, efectivament, un capellà. Aquell mateix dia, va ser 

afusellat al cementiri de Les Corts de Barcelona i des d’aquell moment Colet es va veure implicat, amb causa o sense, 

en aquest tràgic esdeveniment. Ell sempre va negar  des de l’exili haver estat el delator, però la família del difunt el va 

assenyalar com a culpable. Cinc religiosos més  nascuts a Sant Sadurní van morir assassinats entre el juliol i el setembre 

de 1936 a diferents indrets de l’Estat, sense cap intervenció del Comitè local: el 25 de juliol, mossèn Jaume Catasús 

Botifoll, de 61 anys, destinat al sanatori de Terrassa;  el 30 de juliol, a Calafell  ( Baix Penedès), Constantí Roca Huguet, 

de 41 anys de l’orde de Sant Joan de Déu; el mateix dia a Barcelona, Antoni Forns Carulla, de 74 anys, capellà de la 

parròquia de Sant Joan de Gràcia; l’1 de setembre a Boadilla del Monte (Madrid) , Cristí Roca Huguet, germà de 

Constantí, religiós també de l’orde de Sant Joan de Déu  destinat a Carabanchel (Madrid);  i finalment, el 8 de setembre 

a Tarragona , Pere Tubella Rosell, de 36 anys, que tenia el benefici del Sagrat Cor de la parròquia de Sant Salvador al 

Vendrell (Baix Penedès). Tampoc va tenir res a veure el Comitèlocal amb els assassinatas dels dos  hermanos del 

Col.legi Sant Josep, Luis Gabriel i Teòfilo, morts a Sant Vicenç de Montalt,  al Maresme. 
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     La desaparició de Joan Benach Olivella el 18 de novembre de 1936 és un misteri encara no resolt. Tenia 45 anys i era 

el propietari de l’empresa metal.lúrgica de cal Benach, Maquinaria Moderna para Construcciones y Obras Públicas, 

que en aquell moment ja es trobava col.lectivitzada pels seus treballadors. Ningú va reinvindicar el seu assassinat i el 

seu cos mai va ser localitzat. 

     A partir de 1972 vaig tenir diverses entrevistes amb Pere Esteve Llopart (Torrelavit, 1905 – Perpinyà, 1996)52 , el Pere 

Valent,  primer al seu exili de Perpinyà i més endavant també, de forma intermitent, a Barcelona. Després de la mort de 

Franco va viatjar a Sant Sadurní diverses vegades  i va tornar després de l’amnistia de 1977,  i en totes les ocasions 

varen poder parlar una bona estona.  Per tant,  quan jo el vaig conèixer tenia 67 anys,  en portava 33 a l’exili,  ja havia 

patit dos  infarts i tenia el cabell blanc. Vivia  en règim de lloguer i amb notable austeritat amb la seva dona de tota la 

vida, l’Eulàlia Catasús, en una planta baixa d’un immoble de la Rue de Mimosas de Perpinyà,  parlava i es movia amb 

parsimònia, mesurant les seves paraules i semblava talment  un sant baró.  Res que recordés aquell milicià al qual se li 

atribuïen tantes atrocitats després del 18 de juliol de 1936 de les quals jo, en aquells moments, només en sabia una 

mil.lèsima part. Mai però mai va respondre’m cap pregunta compromesa ni va voler aclarir-me cap dels fets sagnants 

sobre els quals jo li demanava informació. Tampoc va donar-me cap explicació sobre la desaparició misteriosa de 

Joan Ferrer Sala  de cal Freixenet en la qual, com es va saber després i com ja  s’ha explicat, ell va intervenir 

directament. En els escrits que va redactar i que em va facilitar  no s’hi troba cap referència concreta a cap dels 

assasinats, com si no hi hagués tingut res a veure. En canvi, m’enviava reflexions genèriques �que ell dictava a una o  a 

un mecanògraf amb un cert domini del català� d’aquest estil:  “ [...] La societat  amb els mètodes de la mateixa, i fruit 

                                                             
52 Llegir la seva biografia als capítols  finals d’aquesta obra. 
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de les seves pròpies contradiccions, ja no té sortida fàcil  per solucionar els problemes de la crisi, dels milions sense 

feina, molt al contrari, al proseguir la filosofia  de la propietat sagrada i del profit, motiva a diari modernitzar les eines de 

producció, els robots supleixen l’home fent augmentar l’exèrcit dels sense feina. Sortida ? Abans la trobaven provocant  

la guerra però ara, al haver-hi un altre món, present i potent, amb prou autoritat moral davant la societat podrida, que 

per subsistir sempre ha recorregut a les guerres, sense cap escrúpol. Tots els progressistes, de tots els pobles, penso jo, 

debem sentir-nos obligats  a  dues coses molt concretes en bé de la humanitat i de manera  especial de la que treballa 

i produeix.  

      La primera, segons el meu criteri, és donar-nos compte de l’hora històrica que estem sotmesos i, consequència de 

tal realitat, sentir-nos obligats ciutadanament , de dalt a baix, sense distincions de classes, debem fer un esforç 

d’adaptació a una mentalitat canviant, amb menys egoismes, per afrontar constructivament la transacció històrica i 

real que tenim a sobre, de cara segons els desarrollos i situacions de cada poble, s’aniran produint canvis de sistemes 

polítics, socials i econòmics en els que ens caldrà assimilar, adaptar-nos i participar-hi. Cal dar-nos compte  que en 

aquesta primera propossició ja ens hi trobem sumergits, sapiguem repassar la història  i veure que quan el Sistema 

Feudal va envellir es va canviar pel present que ha tingut les seves raons de ser, però que ha fet el seu temps i s’està 

morint. L’altre punt que no podem ignorar és la necesssitat de lluitar infatigablement  contra el rearmament, per la 

liduidació dels blocs, fins garantir  la necessària Pau, ja que éssent  conseqüents  en la lluita per la Pau, estem lluitant 

per allò que és més humà, que és per la Vida i generosament per la vida de tots els ciutadans i pobles sense 

distincions”53.  

                                                             
53 Fons de l’autor. Correspondència personal. Carta del 10 de juny de 1982 
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    Qualssevol lector que desconegués la implicació de l’autor d’aquestes reflexions amb els esdeveniments més 

violents de l’estiu del 1936 podria pensar que ens trobem davant d’un personatge lluitador, sensat i pacífic, en defensa 

de la humanitat. El cert  és que, efectivament,  el Pere Esteve de l’any 1982 tenia molt poca cosa en comú amb el de 

1936.  Aquest fenòmen l’experimentem tots els éssers humans, si la vida és una mica generosa. Però també és cert que 

ell sempre va procurar aigualir i minimitzar les seves responsabilitats,  camuflant-se en una mena de nebulosa d’un 

lluitador antifeixista  que es va trobar immers irremeiablement en la voràgine de 1936. En algun moment de la nostra 

relació el personatge va deixar de ser un mite i  en el marge de l’esborrany de la seva biografia que jo estava escrivint 

vaig anotar un fragment  de Jaume Vicens Vives que em va semblar molt addient : “ En lloc de l’esforç continuat i de 

les conquestes sòlides i pacífiques, la gent menuda es deixa enllaminir per la flaire de las pòlvora cremada, per la ideia 

primària que, amb una sola sotragada, la societat constituïda se n’anaria riu avall i canviaria en el transcurs d’uns dies 

l’obra de segles”54. Pere Esteve va contribuïr  després a la reconcilació, sí;  va lluitar per la restauració de la 

democràcia, també,  però va pretendre amagar el seu passat, i ara , malauradament, a mesura que anem coneixent 

més testimonis i més informacions sobre aquells tràgics esdeveniments, no podem contrastar-los  amb la seva versió 

dels fets i ens resulta impossible fer-ne una síntesis.  

       Durant la nit del 20 al 21 de juliol  de 1936  es va intentar calar foc al  temple parroquial però l’acció decidida del 

rector mossèn Joan Salvans i d’alguns veïns  ho va impedir.  El dia 22  un segon incendi provocat va  cremar alguns 

bancs de fusta , imatges i un retaule barroc  pero no va afectar a l’estructura de l’edifici. Mossèn Salvans,  a través d’un 

milicià  que per un moment va traïr els seus principis revolucionaris, havia  tingut temps de retirar els objectes de més 

                                                             
54  Jaume VICENS VIVES, Notícia de Catalunya. Edicions Destino, Barcelona, 1954, p. 207 
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valor  �com el calze, el sagrari i  la custòdia�  i amagar-los en llocs segurs.  A l’interior de la casa parroquial,  un grup 

encapçalat per Daniel Forns Torelló havia dipositat tots les peces de valor que hi havia al Museu Boet55 per evitar que 

fóssin malmeses, inclosos els gegants construïts per Mossèn Ramonet 56 el 1904. Tot plegat havia desaparegut després 

de la guerra. Les treus creus de terme que ja havien estat enderrocades el novembre de 193257 i que s’havien restaurat 

van tornar a ser esmicolades 

       El jove milicià Eusebi Budí Salart que aleshores ja tenia 15  anys, protagonista precoç d’aquella actuació,  ho 

explica així a les seves memòriers: “ Mossen Joan ya lejos del pueblo, así nosotros con menos aprensión pudimos 

desalojar la iglesia, cuestión de ética moral, tratar de evitar un sarrampión al cura, si algún tiralevitas se lo hubietra 

comunicado. Mientras unos pocos estábamos trajinando, la plaza estaba llena de mirones chafardeeros con las manos 

en los bolsillos riéndose. Un aviso a las patrulla de control y los curiosos mirones nos echaron una mano, no de buena 

gana, por fuerza;   a éstos les teníamos  los ojos puestos encima por si tenían intención  de escurrir el bulto, más de uno 

lo intentó pero le salió rana, no teniendo más remedio que currelar como los buenos, hasta que la Iglesia estuvo 

completamente vacía. De la rectoría no se tocó nada, los libros del Registro fueron llevados al Ayuntamiento”.  

         El 23 de juliol es va saquejar el Col.legi Sant Josep. El testimoni del hermano Buenaventura Maria és ben descriptiu: 

“ Aproximadamente una hora después del saqueo sacrílego, me paseaba en espíritu por las salas del colegio en 

                                                             
55  Es tractava d’un museu  geològic i d’antiguetats promogut per Antoni Mir Capella  de can Guineu, ubicat en un immoble del  
      carrer de l’Esgléssia.  
56  Ramon Garriga  Boixader, vicari de la parròquia a principis de segle. 
57  Joventut Cristiana, núm.86, novembre de 1932, p 1  
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compañía de Jaime58. La estatua del Sagrado Corazón que adornaba el vestíbulo de la entrada, yacía por el suelo 

hecha trizas. La cabeza había rodado hasta la calle. Los cuadros de honor arrancados y los muebles despanzurrados 

indicaban muy a las claras el grado de cultura de los nuevos bárbaros.  

      En la capilla y sacristía reinaba la desolación: estatuas reducidas casi a polvo, los vasos sagrados abollados 

pasaban de un rincón a otro  a capricho del visitante; el altar y el armonio tumbados llevaban señales de una 

brutalidad nada común. Los vestidos sacerdotales estaban ya amontonados en el patio aguardando la fogata [...]  

Nuestros libros de la biblioteca tirados al patio, no esperaban más que a los petroleros para convertirlos en ceniza. En 

fin, si alguna cosa quedó después de la acción incendiaria de los milicianos, también desapareció a su turno ante la 

codicia del público que se entregó a una anónima pero requisa real todo el día”59. L’escena era similar al Col.legi del 

Carme. El local dels Minyons de Muntanya va ser saquejat. En canvi, l’Escola Professional i  Domèstica es va respectar 

íntegrament ja que  l’Ajuntament republicà l’havia incautat el 6 de maig d’aquell mateix any. La Biblioteca Popular, 

instal.lada a l’immoble de la Caixa de Pensions que donava a l’Era d’en Guineu,  ni es va tocar.  

       El monument a Marc Mir Capella,  al bell mig de la plaça de l’Ajuntament des  de l’1 de juny de 1905, havia 

esdevingut un referent urbà que tothom respectava. Però el desenllaç de conflicte rabassaire en general i  el de can 

Guineu en particular,   que obligava els pagesos a retornar a la propietat les parts de les collites retingudes de més a les 

veremes de 1931, 1932, 1933 i 1934,  va generar una enorme frustració i  un odi visceral contra Pere Mir Ràfols... fill de 

Marc Mir Capella.  Aquesta animadversió s’hauria pogut manifestar ja el 7 d’octubre de 1934, però no va aflorar en 

                                                             
58  Es tractava d’un alumne del col.legi.  
59  Jaume RECASENS BEL. Ob.cit. p 229 
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aquella ocasió. Quan  el juliol de 1936 els revoltats se’n van adonar que el fill havia fugit, van  actuar contra el símbol 

del pare. Jaume Baqués Font a les seves memòries explica que “ [...] un matí d’aquell fatídic mes de juliol  al llevar-nos, 

vam trobar que [ el monument   a Marc Mir ] havía desaparegut per complert”. 

        A partir de diverses fonts d’informació degudament contrastades, es pot aventurar una llista provisional dels 

sadurninencs que van intervenir en l’enderroc del monument, bé com a inductors de l’acció, bé com a autors 

materials. No van ser els únics, per descomptat, però els seus noms se citen per part de diferents testimonis directes. En 

tot cas, algunes de les persones implicades en aquest afer, no li atorgàven gaire rellevància quan el comparaven amb 

els tràgics esdeveniments desencadenats a partir del 19 de juliol de 1936 i, molt particularment, amb els assassinats de 

convilatans. Ho veien gairebé com un episodi menor, simbòlic i totalment justificat  tenint en compte el contenciós 

rabassaire i la belligerància de Pere Mir contra les reivindicacions dels pagesos. Prova d’això és que ni en el diari 

personal d’Adjutori Varia Gabarró, ni en el del hermano gabrielista Buenaventura María, en els quals es poden llegir 

referències precises a l’incendi del temple parroquial,  no hi ha ni una sola línia que citi l’enderroc del monument. 

Tampoc en els sumaris dels consells de guerra celebrats després de 1939 contra alguns dels milicians locals més 

destacats, es fa cap referència a l’incident. Malauradament doncs, no  es diposa de cap relat escrit ni fotografies que 

ens poguéssin ajudar a desxifrar qui  va enderrocar el monument a Marc Mir, quin dia i a quina hora.      

      Pels que fa als responsables intel.lectuals, els personatges als quals sel’s hi atribueix la iniciativa podrien ser els 

rabassaires de can Guinei, Ernest Roca Guilera, Francesc Tubella Rosell i Salvador Arnán Gabarró. El primer i el més 

destacat és Ernest Roca i Guilera (el Vidrier). Va ser regidor del segon ajuntament republicà en representació 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’afilià després al Partit Socialista Unificat de Catalunya i es convertí en l’home 
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de confiança de Pere Esteve Llopart. Formà part del Comitè des del primer moment. Treballava a jornal a les vinyes de 

Manuel Raventós de can Codorníu i a més cultivava a rabassa dues vinyes de can Guineu i camps de blat a les finques 

de can Garriga i la Carosa i el Serralet. S’exilià el 1939 a França, a l’igual que Pere Esteve, i s’establí a Sisteron, al 

departament dels Alpes d’Haute Provence, i no va tornar de visita a Sant Sadurní fins després de la mort del dictador. El 

seu pare, Jeroni Roca i Gol, era també un dels històrics rabassaires de can Guineu. No se sap si els Roca van donar el 

seu motiu a la vinya del vidrier o la vinya del vidrier va donar el malnom als Roca. Quan se li preguntava per 

l’enderrocament del monument, Ernest Roca somreia amb sornegueria. En segon lloc trobem un altre nom destacat, 

Francesc Tubella Rosell (el Negrets). També va ser regidor de l’ajuntament a partir de l’1 de febrer de 1934, en 

representació d’Esquerra Republicana – Unió de Rabassaires i ho tornaria a ser després, quan,  amb motiu de la victòria 

del Front d’Esquerres a les elecions del 16 de febrer de 1936, van ser reposats els alcades i regidors que havien estat 

destituïts l’octubre de 1934.  Portava una vinya de can Guineu a rabassa, concretament la denominada del Joanet 

Serafí a la finca de can Garriga i la Carosa. Per la seva participació al Comitèlocal va ser jutjat en consell de guerra, 

condemnat a mort i afusellat el 1939. En el sumari d’aquest consell  de guerra es pot comprovar com va ser de decisiva 

per la seva condemna a mort la participació de Tubella en els esdeveniments del 6 d’octubre de 1934. 

        Un tercer nom coincident és el de Salvador Arnan  Gabarró (l’Arnán). També portava a rabassa una vinya de can 

Guineu al Pla de la Creu coneguda com la Vinya del turó. Estava afiliat a la Unió de Rabassaires i va formar part del 

Comitè. Després de la guerra  va ser empresonat a la Model durant una temporada. A més de treballar a la vinya, 

havia fet de missatger i de cafeter al Centre Agrícola. Si aquests tres personatges van prendre la decisió, es fa 

inevitable pensar que també n’hi havia uns altres d’implicats que no eren rabassaires de can Guineu. Pere Esteve 



 53 

Llopart havia d’estar-ne al cas per força, ja que en aquells moments era impensable que algú s’atrevís a actuar pel seu 

compte al marge del Comitè sense la seva autorització o la seva inhibició.  A més si un d’ells era Ernest Roca, cal 

deduir que Pere Esteve estava al corrent des del primer moment del que es tractava, donada la seva estreta vinculació. 

I més encara si el que hi havia en qüestió era quelcom que pogués afectar negativament Pere Mir i Ràfols, al qual Pere 

Esteve li tenia jurada des del desenllaç del 6 d’octubre de 1934.  També un altre membre del Comitè, Lluís Ferrer i 

Armengol (el Lluís d’Abastos), hauria pogut conèixer les intencions dels seus companys del Comitè des del primer 

moment i no va voler, o no va poder, o no va saber evitar l’enderroc. La seva biografia és idèntica a la de Francesc 

Tubellla  Rosell: regidors ambdós de l’ajuntament republicà, dirigents de la Unió de Rabassaires , membres del Comitè 

des del primer moment detinguts i empresonats junts l’1 d’abril de 1939, jutjats i condemnats a mort el 20 de juliol, 

afusellats l’un al costat de l’altre el 18 de novembre de 1939 al Camp de la Bóta, i enterrats al mateix lloc. 

       Una altra cosa molt diferent és qui va procedir a enderrocar el monument. Tots aquests personatges citats van ser 

vistos a la plaça de l’Ajuntament durant o després dels fets (com també hi eren altres rabassaires i parcers de can 

Guineu i afiliats a Esquerra Republicana i a la Unió de Rabassaires que hi van anar a fer el tafaner, barrejats entre la 

gentada, com Jaume Marigó i Mas, Jaume Morera Romagosa, Simó Varias  Suñé i el seu fill Pere Varias  Gibert, però no 

hi ha cap versió, que  hagi confirmat la seva participació directa en l’enderroc). En canvi, diversos testimonis (en tots els 

casos dos com a mínim, ja que en aquestes qüestions cal contrastar la informació) coincideixen a assenyalar com a 

autors materials de l’enderrocament, entre la gentada que la va presenciar, Joan Raventós  Varias (el Tupinamba), 

Joaquim Borrell Pedrola (el Ros o el pubill Carreterito), Josep Amigó Serrano (l’Amigó) ,  Josep Sardà Juncà ( el Toner 

barber) i Andrés Mordencia Tordable ( el Ferroviario, el Robles o el Castellano). Joan Raventós  tenia dos germans, 
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Josep i Pere, que també portaven a  rabassa dues vinyes de can Guineu. Testimonis directes expliquen que va ser ell un 

dels qui van lligar la corda al bust de Marc Mir i qui alejava als coautors perquè l’estiressin. Sembla que la corda es va 

trencar i tots van caure de cul a terra. Joaquim Borrell era un jove exacerbat de disset anys que s’apuntava a tot i que 

va ser voluntari al Comitè des del primer moment. Llegir les seves declaracions  �en les quals asumí  la seva 

participació directe en nombrosos assassinats i acusà més de 140 sadurninencs en el Consell de Guerra que el jutjà el 

1939�  és una demostració bé que el van convèncer de mala manera perquè s’autoinculpés i denunciés a tothom, o 

bé que li van donar esperances que si delatava els seus companys del Comitè li perdonarien la vida… o bé ambdues 

coses a la vegada. A la Model de Barcelona va ser marginat pels presos republicans quan es va saber que havia 

delatat a tothom. No li va servir de res la seva delació ja que el van condemnar a mort i el van afusellar el 1939. 

        Josep Amigó  vivia  aleshores al capdavall del carrer Vilafranca de Sant Sadurní, estava afiliat a la Conderació 

Nacional del Treball  i va formar part del Comitè juntament amb el seu germà Lluís. Al final de la guerra fou empresonat 

a Tarragona i en un dels interrogatoris a què va ser sotmès fou colpejat brutalment i va tenir una hemorràgia interna.  Els 

seus botxins el van obligar a beure’s la sang que havia vomitat. Traslladat a la Model de Barcelona, va encarregar al 

seu amic, company de presó i convilatà Pere Varias i Gibert que li redactés una carta adreçada al seu cosí Ramon 

Serrano Súñer, el cunyat del general Franco, demanant-li clemència. Quan sortí de la presó va treballar al xampany 

Lincon, on els diumenges atenia els primers turistes de cap de setmana que venien a la vila a visitar les caves. El seu 

germà, Lluís, molt més compromès que ell, ja que a més de formar part de Comitè era un dels conductors habituals dels 

cotxes fantasma - �els vehicles confiscats que utilitzaven els revolucionaris� s’exilià el 1939 i morí a França.  A Josep 

Sardà  �que aleshores era d’ERC, si bé en proclamar-se la República havia estat del Partit Federal Ibèric� també se’l 
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relaciona amb l’esdeveniment, com Andrés Mordencia,  un dels milicians més radicals del Comitè, acusat de participar 

directament en  els assassinats de 1936, i afusellat per això després de la guerra.  L’enderroc del símbol de Marc Mir va 

ser considerat un honor pels qui el van pensar i executar i una ignominia per la seva familia i per la inmensa majoria de 

propietaris agrícoles i persones d’ordre  del municipi. 

         Des del mateix 19 de juliol s’havia iniciat l’escorcoll dels immobles on residien famílies benestants, tant per intentar 

localitzar personatges que suposadament simpatitzàven amb els colpistes com per apropiar-se  de tot allò que 

consideràven d’interès per a la causa revolucionària. Alguns d’aquests immobles  ja havien estan desocupats, perquè 

els propietaris havien fugit, però  en d’altres  encara hi vivien alguns membres de la família. El primer de tots va ser, 

òbviament,   can Guineu. Els assaltants ho van regirar tot i alguns es van emportar els jocs de coberts de plata, peces 

de vaixelles de luxe,  alguns llibres de la biblioteca, tot el gra acumulat als baixos de l’immoble  i tot el menjar del 

rebost. També van malmetre una petita capella existent a la planta noble de l’edifici.  No es va trobar la documentació 

comptable  de les rabasses que portava l’administrador Francesc Llopart Alemany, el Pere Jan, perquè ell 

personalment se  n’havia emportat una part. L’altra potser la va amagar Pere Mir Ràfols en alguna de les masies  i 

finques de la seva propietat. Algú va tenir l’encert de propossar que s’establís un sistema de vigilància de la fassina per 

evitar que s’emportéssin el vi que s’hi emmagatzamava. Pocs dies després , segons les mèmòries de Jaume Baqués 

Font:   “ [...] tot el vi que hi havia a les tines de cal Guineu, producte quasi en sa totalitat d’aquelles reconsagrades parts 

de les collites dels anys anteriors, incloint naturalment, aquella part que l’amo va anar a fer cobrar al celler dels 

rabassaires, aquell vi, tot,  va ser requisat per la CNT i va ser dut en bocois cap al front d’Aragó, on les milícies del famós 
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Durruti allí  acantonades amb l’intent infructuós d’avançar sobre Osca i també sobre la capital d’Aragó, en poques 

setmanes en vas passar els taps60”.  

          Al domicili de la família Ferrer Sala de cal  Freixenet i a la casa de Joan Sala Tubella al Raval només en van 

incautar d’unes carabines de caça i d’uns documents que els va semblar comprometedors. Les estances que els Ferrer 

Sala ocupàven davant l’immoble de l’estació del ferrocarril van romadre clausurades durant tota la guerra i només en 

va retirar els jocs de coberts, l’eixovar i les mantes que es van destinar per als refugiats i i per als soldats del front. 

          El registre  de la casa pairal del Marquès de Monistrol61 va resultar inocu ja que, com era habitual, els marquesos 

no hi residien, no hi havia res de valor  i  l’encarregat de la hisenda, Francisco  Toldrà Coromines , havia desaparegut. 

No  estava gaire lluny ja que els primers dies, quan els membres del comitè anàven a Monistrol, ell s’amagava 

sigilosament a l’hort de cal Pepus. Quan la situació es va tornar insuportable, Francisco Toldrà, la seva dona Josefa 

Castelló Gómez i els seus dos fills Josep i Anna  se’n va anar a viure a Malgrat de Mar (Maresme) on van romandre 

durant tota la guerra. A cal Magí Guineu, a cal Mota dels Tres portals i a cal Mota  de Raval,  i a cal Formosa del carrer 

de Cavallers tampoc hi havia ningú i la requisa  d’objectes de valor va ser pràcticament nul.la.  A cal Miró es van 

apropiar dels jocs de coberts de plata.  La casa pairal de can Romeu dels Borrruls va ser  desvalissada.  

                                                             
60   Expressió equivalent a se’l van beure.  
61  Quan el Comitè de Mílícies  o els membres de la FAI  de Sant Sadurní van registrar  la casa pairal del Marquès de Monistrol s’hauria pogut 
produïr un  petit incident envoltat  d’un gran misteri. És molt probable que allí s’hi trobés l’Ara pacis de Cartagena, un element arquitectònic  de 
marbre de Carrara  de l’època romana que el Marqués de Espinardo,  que el tenia en poder seu des del 1594,   hauria regalat al Marqués de 
Monistrol  el 1895, i  el qual, després de tenir-lo dipositat a la finca Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat,   l’hauria traslladat a Monistrol 
d’Anoia. Quan els milicians van accedir a l’interior de l’immoble i es van trobar amb l’Ara pacis la única cosa que sel’s hi hauria ocorregut va 
ser pintar-hi a sobre les sigles FAI. A principis de 1940 la peça va ser adquirida pel Museu d’Arqueologia de Barcelona.   
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      A la torre de la família Raventós de can Codorníu  a Sant Sadurní hi havia poca cosa quan van arribar els primers 

revoltats perquè el xofer de Manuel Raventós Fatjó, Pere Notó, per pròpia iniciativa,  havia retirat tot el que encara  hi 

havia de valor i ho havia enterrat en una vinya. En un acte simbòlic els milicians van disparar trets de pistola contra un 

relleu de bronze amb la figura de Josep Raventós  Fatjó  (1824- 1884)   instal.lat en un recinte intermedi entre els cellers i 

les mines. El 13 d’agost, a la cinc de la tarda, una patrulla de control de la secció 11 del Poble Nou, sota les ordres de R. 

Gayebe,  va entrar al domicli particular de la família Raventós a la Gran Via de les Corts Catalanes. Es van emportar 

una caixa forta,  que van obrir  després amb un bufador,  a l’interior de la qual hi havia la clau de la  caixa  de 

seguretat  número 1032 de la Banca Soler y Torra62. Un cop oberta es va fer un inventari del què contenia: 270 

obligacions de Gas y Electricidad, S.A. de 500 pessetes cadascuna; 400 de la Generalitat  de Catalunya de 500 

pessetes; 400 accions de la Sociedad General de Autobuses de 500 pessetes; 5 fulls de cinc accions de 2.200 pessetes 

de Cía de València;  31 accions de S.A. Cros de 500 pessetes;  200 accions de deute amortitzable de 50.000 pessetes ; 

49 bons d’Energía Eléctrica de 500 pessetes:  una làmina de deute amortitzable  de 25.000 pessetes ;  una làmina de 

deute amortitzable de 25.000 pessetes; cinc làmines de deute amortitzable de 2500 pessetes; una de la  Compañía 

Telefónica de 500 pessetes ; a més d’un joc de coberts de plata i joies d’or amb perles.  El 27 de setembre, en un segon 

registre encara es van localitzar en el mateix immoble 850.000 pessetes en valors, documents i més joies. Només ens 

títols mobiliaris allí hi havia  una fortuna equivalent a 11.398.000 pessetes nominals de l’època, de les quals ningú que 

no en fos titular  en devia poder disposar63. 

                                                             
62  Joana URIBE CARPENA . Ob.cit. p. 322 
63  Per quantificar exactament el valor d’aquests títols mobiliaris caldria conèìxer les cotitzacions de les accions abans del 18 de juliol 
      de 1936. Després del Cop d’Estat del general Franco devien caure en picat.  No es pot assegurar que la família Raventós vagi       



 58 

        “ El Comité de Milícias Antifascista se quedó con el edificio de can Guineu �segons les memòries d’Eusebi Budí 

que en aquells moments  ja tenia 15 anys� en los bajos, entrando por el gran patio64 a mano izquierda se instaló  el 

servicio de balística, lugar donde se hacía el control y la entrega de armas para los guardianes, Se tomaba el nombre 

del miliciano, se anotaba  el número del fusil y la cantidad de munición entregada, el lugar en que estaba  destinado, 

su puesto de guardia y la hora de entrada y salida de la guardia. Al otro lado del edificio entrando por la misma puerta 

del patio, a mano derecha, estaba el servicio de comedor para los milicianos. También se quedó con la casa Cuartel 

de la Guardia Civil65 y  el colegio de los Hermanos maristas66. En este último edificio se instaló el Servicio de Abastos. 

Como el Comité ya había escogido los edificios que consideraba más aptos para su uso de servicios, entonces le llegó 

el turno de las organizaciones políticas que estaban representadas en él[...].. 

         La CNT se incautó de la casa de cal Mota dels Tres portals67. Allí se instaló la colectividad de campesinos[…] El 

Centre café y sala de espectáculos comprendida que servía para las reuniones del sindicato y los sábados por la 

noche y domingo por la tarde se hacían algunas veladas de teatro por la asociación de aficionados del mismo 

sindicato y alguna película de cine. El Partido Federal Ibérico como  eran pocos compañeros no quisieron 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      recuperar íntegrament els imports d’aquests títols  després de la guerra, ja que  es desconeix  quines  societats van sobreviure,  si  es van 
      fer càrrec dels deutes emesos i en quines condicions,  i  com  van cotitzar  les accions a partir de gener de 1939. ¿ Qui va assumir,  
      per exemple, el deute emès per la Generalitat de Catalunya ?  
 
64  Es refereix al pati que dona al carrer Hospital, aleshores carrer del Primer de Maig. 
65   Al carrer Sant Antoni, a uns cinquanta metres de can Guineu en direcció a la plaça de l’Ajuntament. 
66   Els hermanos no éren maristes, sinó gabrielistes, de l’ordre  francesa de Sant Gabriel.  
67   Al número 47 del  Raval, propietat aleshores de Josep Rovira i Miquel de Solà.  L’immoble ja no existeix.  
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encumbrarse en un local social, sindicalmente pertencían a la CNT, se agregaron políticamente a ella y cuando 

querían reunirse tenían la secretaría a su disposición.   

       Las Juventudes Libertarias  se incautaron de la torre de cal Mota que hace esquina68 con la calle que va hacia el 

Ateneu. La distribución del local ha sido obra de todos. Cada compañero aportó su iniciativa, el comedor se ha 

convertido en sala de trabajo donde se confeccionan prendas  de abrigo, guantes, calcetines, pasamontañas y jerseys 

destinados  a los compañeros del frente. El patio se ha transformado en gimnasio y con tableros de baloncesto; en los 

bajos hay dos mesas de ping-pong. En el segundo piso está la secretaría, la biblioteca, una sala de juego con parchís, 

dominó, damas y ajedrez69. Todos estos edificios requisados fueron inscritos con la firma de los responsables de la 

Consejeria de Hacienda de la Generalitat[...]. 

          A més d’aquests immobles s’incautà també70 la casa pairal de Raül Maria Mir Comas de cal Magí Guineu, al 

Raval, número 12, destinat  per la CNT a la Col.lectivitat Agrària; la casa Formosa del carrer Dr. Escayola, 9, propietat de 

Josep Formosa Biosca , ocupada pel Partit Socialista Unificat de Catalunya71; el Cafè de la Plaça, a la plaça de la Vila, 

número 5,  de la qual éren propietaris  Josep Rovira i Miquel de Solà, que Esquerra Republicana va utilitzar com local 

social; l’immoble de cal Rovira de la Foradada, al carrer Montserrat número 23, propietat de Pere Rovira Cañameres, 

que va ser ocupat per la Cooperativa de Peons i Paletes de la CNT i la casa de cal Baqués del carrer Sant Antoni on 

més endavant s’hi van instal.lar els comandaments de l’Escola de Pilots de cal Maristany de Lavern (Subirats).   

                                                             
68    Al xamfrà  de ponent dels carrers Josep Rovira i Raval. Corresponia el número 23 del Raval  i era  propietat de Salvador Rovira Santacana. 
69    El 1936, mentre s’hi manipulava una pistola carretada,  el jove Joan Urpí Montserrat  (1922 - 1962) va resultar greument ferit i va 
        quedar paraplègic.  
70     Arxiu Nacional de Catalunya. Generalitat republicana. Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil (Salamanca).  Lligall 163/2 
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          La col.lectivització d’empreses locals  va ser una mesura revolucionària i imprescindible en el cas d’aquelles que 

havien estat abandonades pels seus propietaris. Desaparareguda la figura de l’empresari capitalista, la gestió i la 

direcció va recaure sobre un comitè de treballadors que   va assumir el control  total de la societat. Els beneficis es 

reinvertien a l’empresa.  Malauradament no es disposa de massa informació i documentació comptable  de les  

empreses xampanyisyes ( i tampoc de les altres)  sobre aquest període degut a que  una part  va  ser destruïda pels 

propis gestors; i una altra  va desaparèixer durant la retirada, l’ocupació militar  i la postguerra . La que  es conserva a 

Codorníu i Freixenet,  en aquests moments ( març 2015)  encara no s’ha pogut consultar. Sense aquesta informació 

comptable,  no es pot valorar si la mesura  de la col.lectivització va ser un encert o un fracàs, i més encara en un 

context general de Guerra Civil. 

      A Codorníu, el 27 de setembre de 1936, el Conseller d’Economia i Serveis Públics de la Generalitat de Catalunya, va 

nomenar el seu delegat a l’empresa : “ Ordre. Havent  soll.licitat els obrers  de Codorníu, S.A. la intervenció de la 

Generalitat en dia indústria, i per estimar aquesta  intervenció d’utilitat pública i d’urgentíssima conveniència per al 

manteniment de la legalitat republicana, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, he resolt: Primer. 

Procedir a la intervenció de la indústria, Codorníu, S.A. Segon. És  nomenat Delegat de la Generalitat de Catalunya en 

dita indústria el Sr. Antoni Casanovas Casanovas, d’acord amb el Comitè Obrer de Control. Firmat. El conseller Josep 

Tarradellas”72. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
71    D’aquí va sortir l’enterrament de Pere Gibert Ferrer  de cal Curt l’1 de setembre de 1937.  
72  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.  271. Diumenge, 27 de setembre de 1936. 
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      Una de les primeres mesures que  va acordar el Comitè  va ser l’establiment d’un jornal universal de 10 pessetes, la 

vella reivindicació de la vaga de 1931. La col.lectivització de Codorníu va afectar els cellers i les caves de Sant Sadurní, 

el despatx  de la Gran Via de les Corts Catalanes, 644,  el magatzem del carrer Mallorca, 462  de  Barcelona, la fàbrica 

de taps de suro propietat de Jesús Raventós Fatjó i les instal.lacions de Raimat. La fàbrica de taps i la finca de Raimat es 

van independitzar del Comitè de Sant Sadurní i van crear els organismes propis amb els comitès respectius. El gener de 

1937 el Consell d’Empresa de Codorníu estava integrat per Francisco Viladoms Sabaté que exercia de director,  José 

Gestoso Granado, Rosendo Masana Martí, Antonio Pedrola Molins i Antonio Casanovas Casanovas.  

      El 8 d’octubre de 1936 l’estoc d’ampolles de xampany era el següent: 30.000 de Non Plus Ultra; 5.000 de Codorníu 

Non Plus Ultras; 325.000 d’Extra; 210.000 d’escumós, i  800.000  de Delapierre. Total en ampolles  de litre i  de mig litre: 

1.380.000. Aquesta era la xifra disponible per a vendre, però a les caves hi havia 5.620.000 ampolles més en procés 

d’el.laboració.  

       Segons un cens dels  184 obrers de can Codorníu de 1937 va resultar que només 69 éren nascuts a Sant Sadurní;  38 

procedien de les comarques de l’Ebre (16 de Miravet, 6 de Godall, 5 de Pinell de Brai, 4 d’Arnes, 4 del Perelló, 1 de 

Tortosa, 1 de Cretes i 1 d’El Mas de Barberans), 30 de l’Aragó i el País Valencià ( 5 de La Pobla de Benifassà, 3 de Beseit, 

3 de Gestalgar, 3 de Nules, 3 de Ballestar, 2 de Canet lo Roig, 2 de Peñaroya de Tastavins, 1 de Villareal, 1 d’Altura, 1 de 

Fortanete, 1 de Calatayud, 1 de Morella, 1 de Tamarit, 1 de Traiguera i 1 de Samper de Calanda); 23 de les comarques 

del Penedès i l’Anoia ( 4 de Subirats, 3 de Martorell, 3 d’Avinyonet, 2 de La Granada, 1 de Cabrera, 1 d’Aiguaviva, 1 de 

Gelida, 1 de Sant Quintí de Mediona, 1 de Sant Cugas Sesgarrigues, 1 del Vendrell, 1 de Rubió, 1 de Piera, 1 de Font-

rubí, 1 d’Igualada i 1 de Sant Pere de Riudebitlles);  12 de la resta de Catalunya ( 4 de Barcelona, 1 de Casserres, 1 d’El 
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Catllar, 1 de Roses, 1 de La Pinya, 1 de Sant Julià de Vilatorrada, 1 de Sant Jordi, 1 de Portbou i 1  de Palau – Sator) i 12 

de la resta de l’Estat.    

       La producció de Codorníu i de tots les empreses xampanyistes  entre l’agost de 1936 i el gener de 1939 va patir una 

forta devallada, ja que bona part del territori espanyol ocupat les tropes franquistes va resultar  inaccesible des del 

primer moment  de la guerra per als productes catalans, i el xampany no en va ser una excepció.  A Freixenet, la 

màquina d’embotellar que s’havia estrenat l’any anterior i que assolia les 15.000 unitats en vuit hores va anar reduïnt 

progressivament la seva producció.   A mesura que els diferents fronts bèl.lics van anar encerclant Catalunya i que les 

exportacions  van caure en picat, el consum de xampany de cava i gasificat  es va anar concentrant  en el mercat 

interior català, situant-se  per sota del 40%  en relació a la producció de 1935. Tampoc les circumstàncies econòmiques 

éren favorables al seu consum,  ja que encara es considerava un producte de luxe i en aquells moments hi havia 

moltes altres prioritats. 

      Hi va haver altres causes  adverses que expliquen el descens de la producció de xampany  per part de les tretze 

empreses locals , Codorníu, Freixenet, Rigol, Lavernoya, Calixtus, Castellblanc, Santacana, Miró, Mestres, Santet, 

Macabeo, Juvé i Lincoln. A més de les que ja s’han exposat ( caiguda total de les vendes en els territoris ocupats pels 

franquistes, reducció dràstica de  les exportacions i  situació econòmica poc favorable al consum de productes de luxe 

en el mercat català) ) , hi va haver cinc grans raons  més que expliquen l’escasa producció de xampany els anys 1936, 
1937 i 1938: 1a) escasedat de vi per a embotellar;  2a) crisi de subministre de sucre; 3a) dificultat d’obtenir ampolles 

noves i recuperades de segon o tercer ús; 4a) problemes de finançament empresarial i 5a) desgavell en les xarxes de 

comercialització i distribució a causa  dels canvis constants del personal que se’n ocupava,  motivats per les 
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mobilitzacions  de soldats per anar al front i  per les baixes ocasionades. Segons diverses informacions orals la collita de 

raïm de  can Codorníu  de 1936 va ser molt dolenta en quantitat i qualitat, tot i que va millorar una mica  l’any següent. 

L’abandonament d’algunes finques que es van deixar de conreuar perquè els propietaris havien desaparegut o  perquè 

els rabassers éren al front i  no se’n podien ocupar, així com la manca d’abobs  per a les vinyes es va acusar a les 

veremes de 1937 i 1938.  Els pagesos que venien el raïm a les empreses col.lectivitzades de xampany  van preferir 

premsar-se’l i intentar vendre’l a doll, encara que el preu fos inferior, ja que  així el cobràven al comptat. A Codorníu, 

l’any 1937 oferien 55 pessetes per una càrrega de vi  pagada a terminis  i tot i aixi tenien problemes d’abastiment. De 

les sis premses hidràuliques  de què disposàven només en  van funcionar dues durant la verema d’aquell any. 

L’el.laborador de conyac i xampany Pere Baqués Rafecas de Guardiola de Font-rubí  va arribar a pagar entre 61 i 65 

pessetes la càrrega. El proveïment de sucre,  imprescindible per a l’elaboració de xampany, es va restringir i els preus  

de compra es van disparar, amb la qual cosa els costos de producció van augmentar notablement, mentre els preus 

de venda dels vins espumosos es van congelar. El sucre que es comprava d’estraperlo encara resultava més car. 

Exactament el mateix  problema va patir l’empresari Francisco Coll Santamans de cal Simón, el qual, a més de 

dificultats en obtenir sucre hi afegia  la impossibilitat d’importar cacau.   

       Les fàbriques d’ampolles de vidre també treballaven a mig gas i els preus es van encarir progressivament. Una 

ampolla nova que  costava 56 cèntims de pesseta el 1936 valia  80 cèntims el 1937. La recuperació d’ampolles usades 

va resultar totalment ineficaç ja que la recollida  en els punts de consum i  el trasllat a Sant Sadurní va esdevenir 

impossible. Tot aquest trasbals va comportar la necessitat de disposar de finançament,  que no sempre es trobava a 

l’abast dels gestors que havien col.lectivitzat les empreses. Prou que  el novembre de 1937  es va crear la Caixa de 
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Crèdit Industrial i Comecial, però el segon semestre de 1936 i tot el 1937 es va trobar a faltar una entitat d’aquestes 

característiques que tingués per objecte el finançament d’empreses. Els moments més crítics per a les vendes de 

xampany va ser, òbviament,  els mesos de novembre i desembre de 1938 i gener de 1939 , en plena ofensiva franquista 

sobre  Catalunya. Freixenet, aquell  mes de novembre només van vendre 23 caixes de cava i 502 de gasificat.  

       La col.lectivització d’empreses  i la seva gestió per comitès d’obrers va esdevenir un dels símbols de la revolució a 

Catalunya dels quals se’n podia pressumir. Sobretot els primers mesos, quan encara els efectes negatius no havien 

aparegut. En el cas de les caves  de xampany s’hi afegia la singularitat de les seves instal.lacions subterrànies que eren 

molt emblemàtiques.  Entre el 5 i el 10 de novembre de 1936, un grup de periodistes i parlamentaris francesos va viatjar 

a Catalunya en avió i va ser rebut pel president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. El Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat, ubicat a l’Hotel Majestic de Barcelona, sota la responsabilitat de Jaume Miravitlles 

Navarra (1906 – 1988), els va atendre i els va organitzar l’estada. La seva missió era la d’informar els seus conciutadans 

de la situació de normalitat que es vivia al Principat després dels primers mesos de febrada revolucionària, i en 

particular sobre l’activitat  econòmica a les fàbriques. I què millor que portar-los a les caves Codorníu de Sant Sadurní, 

devia pensar Met Miravitlles . Al llibre de registres de visites  localitzat el 201373, després de buscar-lo  infructuosament 

durant quaranta anys,  s’identifiquen perfectament els guies i intèrprets del Comissariat que acompanyaven Jean 

Vertex de Le Petit Parisien, Frederic Charles Morant de Tribune de Paris, Albert Souhillou de Regards, Nicolás Mouneu de 

Paris-soir, Frederic Negret de Petit journal, René Pernoud de l’Intransigean, Louis Bressage i Armand Salvan de Toulouse 

Depéché de Montpeller i alguns altres noms il·legibles, com l’enviat per Eclair Journal. Hi ha barrejats escriptors i 

                                                             
73  Es troba a l’Arxiu de Codorníu, S.A.  
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periodistes d’altres nacionalitats, com Tristan Tzara74, poeta i assagista romanès resident a París; un periodista turc que 

s’inscriu amb un gargot; una polonesa que signa com Sophie Kramsky i un altre polonès il·legible; la llegendària Emma 

Goldamnn, jueva lituana resident a Londres; Richard Watts, una de les signatures de referència del New York Herald 

Tribune, i el mític Ilya Ehrenburg, el corresponsal soviètic d’Izvestia. Apareixen també les inicials de Chim, el pseudònim 

que utilitzava el fotògraf polonès David Seymour. Sobre aquests darrers quatre personatges hi ha molt a dir. Emma 

Goldmann (1869 – 1940) tenia 67 anys quan va visitar Codorníu. Aquesta famosa anarquista i feminista s’havia fet 

famosa als USA, però va ser deportada al seu país d’origen durant la revolució soviètica. Va residir després al Regne 

Unit, França i Canadà, on va morir. Richard Watts (1898 – 1981), acreditat periodista nord-americà d’un dels diaris de 

major difusió dels Estats Units. Va coincidir a Espanya amb Herbert Matthews, l’altre gran corresponsal del The New York 

Times que el va eclipsar. Ilya Ehrenburg (1891 – 1967), un dels grans novel·listes i escriptors de la Unió Soviètica i el 

corresponsal d’Izvestia a Espanya durant la Guerra Civil. Abans de la seva etapa espanyola havia treballat de 

corresponsal a la Primera Guerra Mundial, i després ho va fer a la Segona. Ehrenburg era molt més que un corresponsal 

de guerra, era  �juntament amb Mihail Efimovich Koltsov� un dels referents del dictador Stalin a l’hora de valorar 

l’evolució de la guerra. Va morir d’una malaltia, a diferència de Koltsov que va ser afusellat per ordre d’Stalin. I 

finalment, David Seymour (1911 – 1956), conegut amb el pseudònim de Chim. Uns dies abans o després de viatjar a can 

Codorníu va realitzar diversos reportatges fotogràfics a la ciutat de Barcelona i Sabadell. Acabada la Guerra Civil va 

viatjar a Mèxic i anys després, s’enrolà a l’exèrcit nord-americà com a fotògraf i intèrpret a la Segona Guerra Mundial. 

                                                             
74 Pseudònim de  Samuel Rosenstock, que va néixer a  Moine�ti, Bac�u (Rumanía) , el 16 d’abril de 1896 i que va morir a Paris  
     el 25 de desembre de 1963. 
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Ell, Robert Capa i Henri Cartier – Bresson van fundar l’agència Magnum. Va morir metrallat a Al-Qantarah al- Sharqiyya 

(Egipte) exactament vint anys després del seu viatge a Sant Sadurní. Tots aquests periodistes internacionals van enviar 

cròniques als seus respectius diaris en les quals  explicàven la bonanova d’una Catalunya revolucionària que havia 

superat la lluita de classes  i que produïa béns i serveis sota el model de la col.lectivització d’empreses. 

         Quan el novembre de 1936 el cònsol general de la Unió Soviètica a Barcelona Vladimir Antonov-Ovseenko (1883 – 

1938), va visitar Codorníu, feia poc que havia presidit una desfilada des del balcó del Palau de la Generalitat a la plaça 

de Sant Jaume, al costat del president Lluís Companys en commemoració del XIX aniversari de la Revolució Soviètica, 

acte que va ser immortalitzat precisament pel fotògraf Davyd Seymour (Chim) i també per Agustí Centelles. Antonov-

Ovseenko, que havia intervingut a la Revolució Soviètica, va ser un home clau a la Catalunya republicana de la 

segona meitat de 1936 i dels set primers mesos de 1937. Després va ser cridat a Moscou, allí va caure en desgràcia, 

va ser jutjat, condemnat a mort i afusellat per ordre de  Stalin el febrer de 1938. El seu nomenament com a cònsol 

general de la Unió Soviètica a Catalunya responia a tres interessos del dictador soviètic. El primer era intentar reconduir 

la política catalana cap a postures allunyades de la revolució obrera promoguda pels anarquistes i pel POUM; la 

segona, facilitar l’aliança amb França i el Regne Unit que tenien un gran recel envers l’escalada anarquista del bàndol 

republicà, i la tercera, facilitar l’arribada d’assessors militars i material bèl·lic de la Unió Soviètica per a la República 

Espanyola. Se’l relaciona amb l’assassinat d’Andreu Nin. 

      Durant el 1938 s’observen dues presències de visitants  militars a Codorníu, una sota el comandament de Tucidiano 

(o un nom similar) Villegas, cap d’Intendència de la Tercera Regió d’Aviació, acompanyat d’un parell de capitans. 
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L’altre a meitat d’agost d’un destacament de la 114 Brigada Mixta sota el comandament de Pedro Lozano. Vés a saber 

si no van anar-hi per proveir-se de xampany per a la tropa. 

       Crida l’atenció la visita de Frederic Escofet Alsina (1898 – 1987), el cap de l’escorta del president de la Generalitat 

Lluís Companys. Com que no s’hi indica la data en el llibre de registre de visites, és impossible saber si en aquella 

ocasió va venir sol o acompanyava el president. No se’n té constància però podria ser l’única vegada que Companys 

hagués visitat Sant Sadurní. El darrer personatge registrat a l’àlbum és Mariano Gómez González (1883 – 1951), el 

president del Tribunal Suprem durant la guerra. Residia a Barcelona des de l’octubre de 1937 i hi va romandre fins al 

gener de 1939, quan s’exilià a França. Des d’allí va emprendre el viatge a Argentina on va morir el 1951. El polític de 

més renom que va visitar Codorníu va ser el president del Govern Basc, José Antonio Agirre Lecube (1904 – 1960), el 

qual va viatjar a Sant Sadurní  el juliol de 193875 acompanyat del ministre de la República Manuel de Irujo Ollo. A can 

Codorníu l’esperava un directiu de l’empresa col· lectivitzada que encara no ha estat possible identificar, el qual 

l’acompanyà al llarg del recorregut, com es mostra en una pel.lícula que es conserva d’aquella jornada a la Filmoteca 

de Catalunya. 

        Entre els  anomenats Papers de Salamanca  va aparèixer un expedient de l’any 1937,  de la Comissió de 

Responsabilitats de la Generalitat de Catalunya republicana,  contra Montserrat Fatjó Tintorer (lligall 163/2, número 65), 

l’anterior presidenta de Codorníu, per apropiació de béns. La documentació que inclou aquest expedient no acaba 

d’explicar ben bé de què se l’acusava, ja que s’hi barregen qüestions tan inconsistents com haver retirat els saldos 

bancaris de la família i de l’empresa abans de marxar del país a finals de juliol de 1936 (la qual cosa no és, en principi, 

                                                             
75  A la Filmoteca de Catalunya es conserva  la filmació d’aquella visita  realitzada per Laia Films.  



 68 

cap delicte, ja que els diners eren seus i ben seus), haver arrencat i cremat algunes pàgines dels llibres de 

comptabilitat de la companyia i també altres documents presumptament comprometedors (ves a saber què deien!), 

que s’havien celebrat reunions preparatòries de l’alçament militar feixista al despatx del magatzem de Codorniu, al 

carrer de Mallorca número 462 de Barcelona (això, si fos veritat, ja seria més greu, però sembla una temeritat que les 

suposades reunions es fessin en un lloc tan poc discret, freqüentat per transportistes i treballadors; i també sembla una 

irresponsabilitat que alguns membres de la família Raventós coneguessin la imminència del cop d’Estat i no haguessin 

desaparegut tranqui.lament abans de produir-se, com així ho van fer els convilatans Pere Mir  Ràfols de can Guineu i 

Raül Maria Mir  Comas de cal Magí Guineu , degudament advertits pels seus coreligionaris de la Lliga), i, finalment, que 

els Raventós incitaven els seus treballadors que votessin les candidatures contràries al Front d’Esquerres (si que ho van 

fer,  portats per una lògica inqüestionable, i no només en aquella convocatòria electoral i no només als  seus 

treballadors76, però no es tractaria  tampoc de cap delicte). L’expedient  contra Montserrat Fatjó mai no es va 

concloure. 

                                                             
76  Vegem-ne  dos exemples. El 18  de novembre de 1932  Manuel Raventós Fatjó havia enviat dotzenes de cartes com aquesta :  “ Sr. 
Bonaventura Manobens. Tornem a parlar d’eleccions. Aquesta vegada l’assumpte té una  transcendència tal que del seu resultat en pot venir 
per Catalunya la pèrdua de la seva personalitat com a poble lliure i, per a tots els que tenim quelcom per perdre, la nostra ruina material. Us 
heu donat compte de les conseqüències  que tindria per a la nostra Regió, si el govern caigués en mas de la gent que fins ara no ha fet més 
que palesar  la seva ineptitut? No pretenem pas dar-vos lliçons de patriotisme, doncs no dubtem que ja sabeu de molt temps ençà a favor de 
quina candidatura heu de dipositar el vostre vot, però la present té per objecte recomanar-vos  que procureu convèncer als vostres amics de 
la necessitat que tenim de fer un esforç suprem per a salvar  el patrimoni espiritual i material de la nostra Pàtria. La candidatura de Concòrdia 
Ciutadana creiem que és la que pot dar satisfacció a les notres aspiracions. Vos saluda afectuosament nostre amic, q.e.v.m”  I el 12 de gener 
de 1934 va remetre la següent :” Volgut amic: Em permeto dirigir-vos la present per a recomanar-vos que voteu i poseu la vostra influència per 
a fer votar la candidatura adjunta. Sens pretendre donar-vos cap lliçó de política ( que sé de sobres que no us fa falta)  em prens aquesta 
llibertat  perque crec que la gravetat del moment ens obliga a fer un esforç extraordinari ajuntant-nos en un ideal comú tots els que tenim 
alguna cosa   per perdre.  Dispenseu-me i disposeu dels vostre afectíssim amic que afectuosament us saluda i e.l.v.m.” Fons de l’autor. 
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        Una de les escases exportacions importants de xampany Codorníu de 1936 va ser una partida de 20.000 caixes 

(240.000 ampolles) que es van enviar  per vaixelll a Londres. Degudamanent avisat per un confident, Jesús Raventós 

Fatjó va aconseguir  bloquejar-les i després de demostrar que era un dels propietaris de l’empresa col.lectivitzada,  en 

va poder disposar. Tres anys després, el desembre de 1939, van arribar al magatzem del carrer Mallorca, 462  

provinents de Londres i allí es van netejar i tornar a etiquetar per vendre-les en aquella campanya de Nadal. De les 

240.000 ampolles però, 72.000 es van perdre,  malmetre o trencar  i les 168.000 restants es van comercialitzar sense cap 

problema. Al contrari, va resultar un cava excel.lent amb tres anys més d’envelliment. El desenllaç d’aquesta operació 

no es va conèixer fins molts anys després i les 240.000 ampolles la companyia les va donar per perdudes durant “ la 

dominación roja”. A les caves Miró es va establir un acord amb l’Exèrcit Popular  durant la Batalla de l’Ebre, de forma 

que periòdicament hi anava un camió militar  conduït per dos membres de les Brigades Internacionals, un alemany i un 

txec, que bescanviaven caixes de xampany per llaunes de conserva, oli i aliments envassats. Una de les membres 

destacades d’aquesta empresa col.lectivitzada va ser Elisenda Mas Singla, que es va exiliar el 1939 i va refer la seva 

vida a França.  

        En el llibre inèdit  que porta per títol Caminante. España impregnó la parte más esencial de sus entrañas, México la 

más íntima de su corazón77,  escrit el 2003  per Flora Viladoms Briquets, filla de Francisco Viladoms Sabater (1911 – 1987) 

�un dels responsables de Codorníu durant la primera etapa del període de col.lectivització�, l’autora transcriu, entre 

d’altres, aquest record del seu pare: ” Mi padre al  asumir también la responsabilidad  de la dirección de la alcaldía del 

                                                             
77   Fons de l’autor, p 45 
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pueblo78 a petición de los miembros  integrantes del sindicato, reunió a los habitantes  de Sant Sadurní  en la plaza del 

Ayuntamiento y desde el balcón de este edificio les informó que una de las prinuipales prioridades era luchasr por 

todos los medios posibles a su alcance con el fin de conseguir alimentos para la población, se comprometió a realizar 

el mayor esfuerzo para el  logro de este objetivo y evitar carencias graves. En forma periódica mantuvo este tipo de 

comunicación directa con los habitantes de Sant Sadurní, para transmitirles información básica de interés general. 

Mientras tanto, la producción de cava de la fábrica79 se vendía o era intercambiada por víveres. Es así, como mi padre,  

acompañado por un chofer,  abordaba el coche cargado de cajas de cava y hacía viajes  frecuentes por toda la 

comarca. No volvía al pueblo sin antes haber conseguido cambiar ese cargamento de vino espumoso por comida o 

dinero. Los comestibles  obtenidos eran depositados en la iglesia del pueblo la cual en base a esta necesidad se 

convirtió el almacén80 [...]”.  

       Les relacions entre els comitès de les empreses col.lectivitzades i els antics propietaris que no havien fugit  van ser,  

en la majoria dels cassos,  correctes. Un empleat de l’oficina de Freixenet,  Jaume  Marsal Puig, fill de Paco Marsal, es 

desplaçava cada dissabte al domicili  del Raval número 20, on residia aleshores Dolors Sala Vivé, la vídua de Pere 

Ferrer Bosch,  i li lliurava un sobre amb una  determinada assignació econòmica acordada pel comitè. Els treballadors 

de la societat sempre van ser respectuosos amb les instal.lacions i la maquinària de l’empresa.  A cal Rigol,  el tracte  

dels membres del comitè primer amb  Ramon Rigol Prats ( 1897 – 1937) i després amb la seva vídua, Isabel Ordi 

                                                             
78   Francisco Viladoms no va ser mai alcalde de Sant Sadurní, però sí que  va prendre possessió del càrrec de regidor el 21 d’octubre de 1936.  
79   Es rerefeix a Codorníu, empresa col.lectivitzada. 
80    A partir de setembre de 1937 allí s’hi instal.là la Cooperativa Confederal de la C.N.T.  
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Soldevila (1904 – 1990)  va ser cordial  i la família va rebre una compensació econòmica periòdica81.  El mateix es 

podria afirmar en el cas  de Salvador Santacana Manobens  i Ramona Roig Manobens (1888 – 1978), del xampany 

Santacana Roig, que també rebien una retribució en metàl.lic. No es tractava de grans quantitats de diners, però 

tampoc els van deixar a la misèria absoluta.  En canvi, els familiars dels propietaris de les empreses Mestres i Calixtus, 

més identiticats amb la causa franquista,  van ser tractats amb menys consideració. 

        A més de les empreses xampanyistes citades es van col.lectivitzar la Cooperativa Elèctrica Sadurninense, 

Maquinaria Moderna para Construcciones y Obras Públicas, S.A. més coneguda com cal Benach, la fàbrica de filats de 

can Jordana situada a l’aiguabarregid del Riudebitlles amb l’Anoia i la de paper del Molí Guineu, així com d’altres 

negocis menors com la Impremta Varias i el taller mecànic de cal Sàbat.  Tampoc en aquests casos  disposem dels 

llibres de comptabilitat ni de cap altra informació econòmica que ens permeti valorar  la gestió que van fer els obrers 

en aquelles circumstàncies.  

          La cooperativa elèctrica local havia estat constituida el 1928, i comencà a funcionar l'abril de 1931 amb l'objectiu 

de subministrar corrent elèctric als seus 500 associats, a un preu més baix que el de la companyia FASA (Fuerza y 

Alumbrado, S.A.), amb seu central a Manresa. Proveïa de llum i forca amb un estalvi de 0,3052 pessetes per kilowatt. A 

finals del mes de juliol de 1934, ja havia produit a les instal.lacions del carrer Hermanos Gabrielistas 167.462 kilowatts de 

llum i 69.143 de forca gràcies a tres potents dinamos de la marca anglesa RUSTON, mogudes per dos motors de gas-oil 

de 60 cavalls i per un altre de 40.  Com es podia preveure, la reacció de FASA no es va fer esperar i durant el 1935 posà 

en marxa una reducció dràstica de tarifes per a fer la competència a la cooperativa  i provocar-li una situació 

                                                             
81    Hi va influir molt el fet que Pere Esteve Llopart hi havia treballat  dee mosso i  la família Rigol l’apreciava. 
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financera compromesa. La reacció de la majoria dels veïns, en veure que FASA rebaixava i rebaixava el preu del 

kilowatt quan mai abans no ho havia fet, fou d'indignació i de rebuig pel que consideraven una grollera estratagema 

per a fer desaparèixer aquella iniciativa popular. En comencar la guerra, el 90% de les llars locals eren subministrades 

per la coperativa.  

          En allò que no havia reeixit el propietari de FASA, Enric Gomis, en un entorn de lliure competència, ho 

aconseguiren els obrers de la CNT-FAI de la seva companyia el mes de setembre de 1936. Aquests, després de 

col.lectivitzar FASA a Manresa, es presentaren a Sant Sadurní el dia 6 , i en un autèntic cop de forca, s'apoderaren 

també de les instal.lacions de la Cooperativa Elèctrica, obligant  a l'alcalde a signar un document de cessió de l'actiu i 

el passiu de la Cooperativa a FASA. Aquell mateix mes, els obrers manresans que l'havien confiscada procediren a 

desmantellar la central de la Cooperativa, tallant les línies i connectant tota la xarxa local a la línia general de 

subministrament de FASA.  

          La reacció dels socis en veure's desposseits del seu patrimoni no fou contundent donat que en els primers mesos 

de la guerra la confusió era molt gran i la capacitat de contrarestar l'acció revolucionària  de CNT – FAI molt petita. De 

mica en mica, però,  i sobretot durant el 1937, els veïns comencàren a revelar-se contra la situació, negant-se a pagar 

els rebuts de la llum. L'Ajuntament va decidir la seva municipalització (febrer de 1937)  i en defensa dels socis el 9 

d'octubre d'aquell mateix any inicià un expedient per recuperar els bens de la Cooperativa confiscats per FASA. Ja era 

massa tard.  L'expedient en questió, tramitat per la Comissió de Responsabilitats de la Generalitat de Catalunya durant 

el 1938, no es va concloure, i en acabar-se la guerra, Enric Gomis, propietari de FASA, que ja havia recuperat la 
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companyia manresana , negocià la liquidació definitiva de la Cooperativa a través del seu home de confiança a a 

Sant Sadurnl, Isidre Rubiralta, signant un acord amb el seu president. Des d'aleshores, FASA acaparà en exclusiva el 

subministrament local d'energia elèctrica fins que fou substituida per FECSA, i d'aquella iniciativa col.lectiva mai més no 

se'n va sentir parlar.  

        Hi ha dues interpretacions d'aquests esdeveniments. Una d’elles és  que els revolucionaris foranis actuaven d'acord 

amb la propietat de FASA i que li feien la feina bruta a Enric Gomis eliminant la competència a Sant Sadurní. Resulta 

molt dificil de creure que en el radicalisme del 1936 uns obrers anarquistes es plantegessin una actuació d'aquesta 

envergadura, establint una estratègia conjunta amb un propietari. Una iniciativa d'aquesta naturalesa pressuposava 

saber o intuir, amb  més de dos anys d'antelació, com s'acabaria aquell procés historic, impossible d'imaginar ni de 

lluny l'estiu del 1936. La versió més versemblant és que  la col.lectivització  de FASA i la de la mateixa Cooperativa 

Elèctrica, feta aquesta última conjuntament per obrers manresans i sadurninencs, responia inicialment a la màxima 

revolucionaria d'apropiar-se dels mitjans de producció, fossin qui fossin els propietaris, l'Enric Gomis o els socis de la 

Cooperativa. Des del mateix moment de la col.lectivització però, els obrers de FASA foren molt més expeditius que el 

mateix Gomis, a fer prevaler els interessos de FASA per sobre dels interessos de la Cooperativa. Hi va contribuir, d'una 

banda, la debilitat dels qui havien de resistir-s'hi: socis, treballadors de la Cooperativa i autoritats locals sadurninenques 

i, d'una altra, la gosadia i contundència dels obrers anarcosindicalistes de  FASA.  La Cooperativa Elèctrica 

Sadurninense va ser una víctima de la revolució de 1936 … que  la victòria franquista del 1939 va rematar. Mai s’ha 

aclarit en quines condicions  després de la guerra es van liquidar els actius de la Cooperativa que, recordem-ho, éren 

propietat de tots els seus socis. El que es pot afirmar és que uns quants cooperativistes desaprensius, no més de cinc,  
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van suplantar la voluntat de la resta d’associats i van adjudicar els béns col.lectius  a FASA,  a canvi, en el millor dels 

cassos,  d’alguna mena de compensació a títol individual. Els seus noms deuen constar en els documents del traspàs  

corresponent que ha estat imposible de localitzar.  

       A cal Benach, batejat amb la denominació de Construcciones Colectivas,   hi havia el  nucli dels  sindicalistes  

locals més bel.ligerants, entre d’altres, Joan Girona Balaguer, Josep Dols Gibert , Leandre Raurich Gelabertó, Josep 

Casas Borrás,   Sadurní Puntí,    Jacint Massana i Josep Belloví Jamàs que es va reincorporar immediatament al seu lloc 

de treball del qual havia estat acomiadat  l’octubre de 1934.  A més hi treballava Valentí Zaragoza Verges del Partit 

Socialista Unificat de Catalunya. Aquest taller mecànic era propietat de  de l’industrial i enginyer   Joan  Benach  

Olivella (1891 – 1936),  s’havia especialitzat en la construcció de tractors eruga aplicats a les obres públiques i gaudia 

d’una tecnologia i d’una maquinària molt adequada. Alguna cosa li devia passar pel cap l’agost del 1935 a Joan 

Benach,  ja que va projectar un tanc  amb un disseny molt avançat.  

        La col.lectivització de cal Benach va precedir la desaparició del seu propietari, del qual mai se’n va saber res més. 

La única referència seria la del treballador  de l’empresa Josep Belloví Jamàs, que li tenia jurada pels vint-i-dos mesos 

que el va tenir fora del taller  i sense una feina estable alternativa. De fet, es donava per descomptat que Belloví hauria 

estat l’artífex de la desaparició de Benach el novembre de 1936. En el Consell de Guerra  de finals de 1939 que el va 

condemnar a mort, un testimoni, Jaume Torrents Fosalbe,  va acusar  a Belloví de   ser l’instigador de la col.lectivització 

de l’empresa i l’assassí del seu propietari. Sense la figura de Joan Benach, el comitè d’empresa va gestionar un acord 

amb la Subsecretaría d’Armament  del Ministeri de Defensa Nacional mitjançant el qual  es posava el taller al servei de 

la fabricació de  tractors eruga per a l’arrossegament de peces d’artlleria  i avions militars i per a la fabricació de carros 
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d’assalt blindats. L’empresa va canviar el nom pel de Fàbrica Z. Durant la batalla de l’Ebre a més es va dedicar a la 

reparació de tancs soviètics T 26-B i camions  de l’exèrcit republicà.  

        A la fàbriques de filats de can Jordana  i de paper del Molí Guineu ( una de les dues fàbriques de La Gelidense, 

S.A.)  la col.lectivització és un misteri. Ni s’han localitzat els llibres de comptabilitat  ni gaires testimonis. Segons 

informacions orals, a can Jordana van prendre la iniciativa les dones treballadores de la CNT,  entre elles algunes de les 

germanes Natàlia, Magdalena, Carme, Brígida i Aniceta Puyo Ariño i  Maria i Conxita Arnán. Al Molí Guineu hi havia un 

nucli  important de treballadors afiliats a la CNT, entre els quals  Josep Miquel Cardús (1913 – 1994), però aquest jove 

militant havia deixat la feina per anar-se’n de voluntari al frotn d’Aragó.  La imprempta Varias va ser abandonada per 

Josep Varias Bou que abans de marxar a Barcelona  es va amagar uns dies a la casa que ocupava Mercè Gracià Solè, 

vídua de  Joan Andreu Pijoan, el masover de cal Magí Guineu. Els dotze treballadors  d’aquesta empresa d’arts 

gràfiques la van convertir en Imprempta Col.lectiva,   i un dels empleats més resolutius va ser Pere Varias Gibert.  Des 

de l’octubre de 1936 fins el març de 1937 allí s’hi van editar els cinc primers números del Butlletí oficial del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa es va poder compensar d’alguna manera la pèrdua 

d’altres conmandes. A través d’aquesta publicació s’informava de l’evolució de les col.lectivitzacions de terres als 

diferents municipis de la comarca.   

         Als  Tallers Sàbat  va intervenir Amadeu Carbó Gibert. El propietari d’aquest taller mecànic, agraït potser per la 

cura que Carbó va tenir amb la maquinària  de la seva empresa, el va anar a rescatar el 1939  a  un camp de treball 

de València  on es trobava  condemnat,  i li va tornar a oferir feina.  
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           L’ocupació de finques rústiques  i urbanes per part de la Col.lectivitat Agrària local82 va afectar les grans 

propietats,  com les del Marquès de Monistrol i  la  família Poch de can Catasús, així com d’altres de menor extensió, 

com les de Raül Maria Mir Comas de cal Magí Guineu , Josep Llopart Alemany de cal Pere Jan, Pere Raventós de cal 

Mariameta i  les  de can Mir de les Casetes, entre d’altres. Tota la finca  del Marquès de Monistrol, propietat de  Lluís  B. 

Escrivà de Romaní, amb les vinyes del Torrent de can Benet, de Valldebell, de Pere Crestes, Pineda de Monistrol, la del 

Camí de la Seca de can Benet, l’horta i salzareda de can Catasús,  l’hort de la Maseria, la casa pairal i la masoveria 

van ser ocupades. L’inventari  del què s’hi va incautar incloia 179 bótes, 31 bocois, 19 barriques, 15 portadores, 2 

aixetes, 7 barralons de fusta, 2 barralons de zenc, 2 embuts de fusta, 293 cargues de vi, 25 bombones de vidre, 5 carros, 

1 tartana, 2 animals amb els seus guarniments, 2 forcats i 1 rascle.  

          A la famíilia Poch de  ca l’Amo de can Catasús  els van ocupar la finca, la masia, la masoveria i el  horts i els van 

incautrar 2 carros, 1 tartana, 1 cavall i guarniments, 2 forcats, 1 piltre, 1 arada, 45 bótes, 10 portadores, 2 aixetes, 2 

premses  i 153 cargues de vi. La llista de finques rústiques i urbanes ocupades   a Sant Sadurní es completava  amb 

diverses peces de terra de  Pere Raventós, el Mariameta; una vinya i un camp de Mas Solans de Raül Maria Mir Comas;  

la vinya del Pacià de cal Xic de l’Agustí, de Joan Carbó;  la vinya de Mas Oliver, de Jacint Boquera,  que portava a 

rabassa  el dirigent de la CNT Francisco Viladoms Sabaté; la vinya de Rocabruna i camp de les Casetes de can Mir, 

d’Antoni Ferrer, i  la Torre de la Pubilla i altres terres colindants del mateix propietari; la vinya i camp dels Fontanals, de 

                                                             
82   Arxiu Nacional de Catalunya. Codi: ANC1-1-T-6790 . Títol: Comitè d’apropiacions. Expedients de confiscació: adjudicació i reclamació de 
béns confiscats de l’Alt Penedès: Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, 
Vilafranca del Penedès. Dates: 01/01/1936-31/12/1939 
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Ramon Fontanals; la vinya de la caseta de Conxita Formosa; la finca del Molí del Racó i la vinya de dalt de la riera de 

Lavernó, de Josep Llopart Alemany  de cal Pere Jan; a més d’una casa  amb dos carros i un cavall del carrer Montserrat 

que pertanyia a Salvador Oliver de cal Calixtus; una altra casa   de la familia Almirall del carrer Sant Antoni, número 9,  i 

una darrera  casa de Josep Llopart Alemany al carrer Marc Mir amb 10 portadores, 1 fanga, 1 massa i 3 tascons, a més 

de l’hort de la rectoria de Monistrol. A Pere Mir Ràfols de can Guineu li van ocupar  la casa pairal,  el celler i la fassina 

del carrer Hospital i la pallissa del carrer Diputació,  dues vinyes que afrontaven amb el col.legi de les monges, un 

camp de pruneres a la plana d’en Guineu i un camp de presseguers, un camp d’avellaners  a la plana dels Avellaners, 

una vinya al Molí del Racó, i els avallaners del paratge Nano de la Boqueria. En aquest cas la incautació va  incloure  

40 bótes, 22 portadores, 20 tines, 2 aixetes, 4 premses, 1 màquina de trepitjar, 1 bàscula, 1 estarrissadora, 1 arada, 1 

forcat, 1 piltre, 3 carros, 1 animal amb el seu guarniment i 100 cargues de vi. No es desprén d’aquesta informació que 

es vagin ocupar les finques que conreaven els seus rabassaires. 

         Per completar aquest reguitzell d’incautacions , el 29 d’agost i el 3 de setembre de 1936 es van aprovar les de les 

Mines i Aigües de la Salut de can Rosell, les aigües de can Benet – la Prua propietat de Francisco Marsal, les del 

marquès de Monistrol, les de la propietat d’Espiells i les  de cal Mota.  

        A Sant Sadurní s’organitzà el conreu de les  terres ocupades sota la fórmula de Col·lectivitat Agrària, un model 

d’explotació que s’inspirava en els principis que tothom aportava  animals i els estris del camp, i es conreaven segons 

les  possibilitats  de cadascú rebent els fruits i els rendiments segons les seves necessitats. Malauradament la 

comptabilitat de la Col·lectivitat Agrària de Sant Sadurní no s’ha pogut localitzar, si és que encara existeix, i per tant, 

desconeixem com va anar la producció de raïm, qui i quant va percebre pel treball d’aquells  dos anys i mig de 
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guerra, i si va ser o no una experiencia reeixida. Hi ha versions per a tots els gustos, des dels qui afirmen que va ser un 

desastre fins els que  asseguren  tot el contrari. A la pràctica però, sembla que els rabassaires de can Guineu van 

continuar conreuant les  mateixes vinyes que abans i es van atribuïr el 100% dels quilos de raïm de les veremes de 1936,  

1937 i 1938. Quan Pere Mir Ràfols va tornar el 1939, a través del seu administrador Pere Jan,  que havia sobreviscut a la 

guerra, va obligar a cada rabassaire a liquidar-li els quilos retinguts de més, de forma que li va correspondre  una 

collita sencera ( el 33’33% de tres anys). Els altres propietaris, com el Marquès de Monistrol i  la familia Poch de can 

Catassús van fer una cosa similar. Els que no van poder atendre aquesta exigència van perdre la rabassa i es van haver 

d’enfrontar a processos judicials.  Les vinyes de can Codorníu propietat de Manuel Raventós Fatjó no haurien entrat a 

formar part de la Col.lectivitat, van proveïr de raïm les premses de l’empresa i el vi resultant es va destinar a 

l’elaboració de xampany. 

      Les Brigades d’Ajut al Camperol van ser un invent de  Pere Gibert Ferrer (1916 – 1937) de cal Curt, fundador i Primer 

Secretari General de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) de Sant Sadurní, Secretari Agrari del Comitè Executiu i 

membre del Comitè Nacional de les JSU. Es va inspirar en una experiència reeixida establerta a Sant Sadurní en el segle 

XIX, mitjançant la qual l’anomenada Germanor de Pagesos, integrada per voluntaris,  realitzava les tasques agrícolas 

que algunes famílies no podien afrontar a causa de la mort o de la malaltia dels que portaven les terres pròpies o en 

règim de rabassa.  El mateix Pere Gibert ho plantejava així a la revista Juliol83 en un article que portava per títol 

Brigades de xoc al camp : “ És aquesta una de les consignes que ha estat llençada amb més insistència per la J.S.U.  

d’ençà la  Conferència Nacional  de València, i és aquesta una  de les consignes que per adaptar-se  de ple a  les 

                                                             
83  Juliol, agost 1937 
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necessitats de la guerra, ha estat objecte d’una especial atenció per part de tots  els components del Comitè Nacional 

de  les J.S.U. de Catalunya  durant les deliberacions del Ple celebrat últimament. Comptats han estat els exemples  de 

treball que han tingut l’honor d’ésser resenyats en aquest ple històric del nostre Comitè Nacional. 

        Però malgrat això no hem pas desanimar-nos, subestimant  la nostra tasca, sinó que ha d’ésser precisament  

aquest fet el que  ens ha d’estimular a ésser més conseqüents en les nostres  consignes, vetllant amb insistència perquè 

siguin  ràpidament aplicades a la pràctica. 

         És aquesta afalagadora esperança el que pot tenir-se  amb la seguretat d’ésser acomplerta per l’entusiasme, la 

comprensió i el desig enorme de fer ràpidament obra positiva i real, que animava  i era norma general de tots els 

components sense excepció. És aquesta òptima perspectiva que ha d’estimular tots els joves socialistes unificats a 

seguir el digne exemple  de les J.S.U. dels radis de Sadurní d’Anoia, de Benissanet, Almacelles i d’altres que amb tant  

admirable abnegació i esforç assenyalen  el camí a seguir a tots els nostres militants i a tota la joventut camperola de 

Catalunya.  

      En aquests moments en què ja s’ha portat a terme més o menys  rigorosament la mobilització de les lleves del 34, 35 

i 36 i que segurament seran cridades també les del 32 i 33 , perquè així ho exigeixen les necessitats de la guerra, és 

quan  es fa més necessari que mai, intensificar fins al màxim la producció agrícola  que solament aconseguirem  

estimulant tots els joves camperols no compresos en aquestes lleves esmentades, a formar ràpidament el Front del 

Treball i de la producció al camp, creant amb entusiasme les Brigades d’Ajut als Camperols. Ha  de ser tota la joventut 

camperola que ha de comprendre la necessitat que en aquests moments , no tan sols decisius per les llibertats de la 

pagesia catalana, sinó també per tota la classe obrera  esoanyola, no pot quedar al camp un pam, de terra sense 
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produïr, perquè els productes agrícoles són indispensables per alimentar i sostenir amb eficàcia els combatents  del 

front i els treballadors de la reraguarda. 

       Ha d’éssser la joventut camperota i tota la pagesia en general la que ha d’intensificar i col.laborar en el moviment 

de Brigades d’Ajut als camperols necessitats. Fins ara els exemples que s’han produït en aquest aspecte s’han realitzat 

en llur majoria per raons sentimentals d’algun company apreciat que marxava al front, que deixava la seva família en 

estat precari, o bé ajudant la família d’algun company mort als camps de batalla  en lluita terrible contra el feixisme 

assassí. Però en aquests moments  en què un sens fi de famílies  camperotes  s’han vist privades  de la branca principal 

en el cultiu de llurs terres , cal que aquests admirables exemples es generalitzin, i cal formar en totes les localitats de 

Catalunya aquestes Brigades d’Ajut als Camperols, que han de portar la confiança i l’estímul a totes les famílies més 

necessitades sense excepció.  

      És així com a més de portar l’escalf del nostre treball a totes aquestes famílies camperotes, no solament treballant 

per igualar la producció agrícola d’anys anteriors, sinó que cal fer els possibles per intensificar aquest treball a l’efecte 

de superar-la fins al màxim en tots els aspectes. La joventut no podem permetre que quan uns germans nostres 

defensen tan abnegadament les llibertats de tota la classe treballadora i l’esdevenidor de tota la joventut, exposant la 

seva vida a cada moment, encara hi hagi jovent per les nostres viles i ciutats que no facin el menor sacrifici per ajudar 

les necessitats de la guerra , i el que és pitjor, que resti insensible als dolors i a les necessitats de tantes i tantes famílies 

que coneixen ja amb tota la seva tràgica realitat els efectes d’aquesta guerra alliberadora. Som els joves socialistes 

unificats els que  amb el nostre exemple hem d’assenyalar el veritable camí  de l’abnegació i del sacrifici a tota la 

joventut, única forma de fer-nos més dignes de la victòria.  
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     És amb aquesta finalitat que els joves camperols hem d’ésser els primers a impulsar el moviment de les Brigades 

d’Ajut als Camperols, i estimular tota la joventut i el poble en general a coll.laborar-hi, seguint el nostre exemple. Cal 

que tots ens adonguem de la importància d’aquesta consigna per impulsar la nostra producció agrícola d’acord amb 

les necessitats de la guerra, i amb vistes a presentar un balanç pràctic dels treballs realitzats de cara a   la guerra, en la 

vinent  Conferència Nacional de tota la joventut catalana. Pere Gibert “ 

       Al diari Treball84, l’òrgan oficial del Partit Socialista Unificat de Catalunya s’informava que “ Els set jornals de terra 

que tenia al seu càrrec Josep Esteve85 no han quedat pas descuidats. La vinya ha estat podada, llaurada i atesa 

sol.lícitament pels seus companys. En acabar la feina  del dia o bé abans de començar la jornada, han vingut dedicant 

unes hores  al conreu de la vinya de la vídua Esteve. I no penseu que  tots éren camperols, no. Alguns d’ofici molt 

distint, no havien fet altra cosa que de paleta o bé de manyà, però la voluntat i les indicacions assenyades han 

aconseguit el fi previst. Primer foren únicament tres o quatre,  els companys més decidits, fins que arribaren a sobre 

braços i es pogueren establir torns. Així durant els mesos  de desembre i els de gener, febrer, març i abril els joves 

socialistes de Sadurní d’Anoia han donat l’exemple. Al conreu de la vídua Esteve no s’ha perdut la collita, i el 

camarada ha lluitat al front amb un entusiasme superior pensant que la seva mare, ni el conreu, havien quedat 

abandonats”.  

         Aquesta iniciativa tant solidària i ideològica de les Brigades d’Ajut als Camperols,  a Sant Sadurní  va coincidir en 

el temps amb la Col.lectivitat Agrària, amb un bon nombre rabassaires que seguien portant  les mateixes terres que 

                                                             
84  Treball, número 283, 16 de juny de 1937 
85  Josep Esteve Ràfols , veí de Sant Sadurní d’Anoia 
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abans    i amb els  petits pagesos que conreaven les seves pròpies vinyes. Sense cap documentació ni testimoni al 

respecte es fa difícl d’imaginar com convivien aquests quatre fòrmules d’explotació de la terra i quina incidència va 

representar cadascuna. Les Brigades van tenir un gran valor simbòlic i testimonial, però escasa  difusió per la geografia 

catalana i es van veure molt afectades arran la mort sobtada del seu promotor, Pere Gibert, esdevinguda el 31 d’agost 

de 1937 a causa d’una apendicitis. Entre els joves sadurninencs que  es van afegir  amb entusiasme a aquesta iniciativa  

de Pere  Gibert hi havia la seva germana Mercè, Ernest Roca Guilera ( el Vidrier) , Ramon Cardús Martí, Salvador Morera 

Mas ( el Pinet) , Ramon Llop Sales ( el Llopet) , Josep Antoni Parellada Tomas ( el Cantó) , Ramon Casanovas Sabaté, 

Esteve Pollanch Llop, Jaume Estruch (el Pau gravat)  i Pere Raventós Galimany ( el Xato). 

      Durant l’estiu de 1937  el companys de Pere Gibert a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, Gregorio 

López Raimundo ( 1914 - 2007),   Teresa Pàmies Bertran (1919 - 2012)  i el fotògraf Francesc Boix Campo (1920 – 1951) 

van visitar  a Sant Sadurní una d’aquestes brigades i es va fer un reportatge per a  la revista Juliol. A l’agost de 1937 Pere 

Gibert estava adscrit oficialment com a comissari a la 146 Brigada Mixta de la 30ena Divisió de l’Exèrcit Popular 

Republicà, però es trobava de forma permanent a la seu  de les J.S.U. a l’Hotel Colón de la Plaça de Catalunya de 

Barcelona.  El seu enterrament, l’1 de setembre del mateix any, a partir de dos quarts de sis de la tarda,  va ser una gran 

manifestació de dol. El fèretre va sortir del Casal Social  del PSUC ubicat a cal Formosa del carrer Cavallers i  de manera 

solemne va ser traslladat al cementiri municipal del poble on encara és enterrat. 

     Dues de les  iniciatives socials més reeixides  de la CNT local van ser la constitució de la Cooperativa de Peons i 

Paletes i la Cooperativa Confederal, que fou finalment inscrita en el Registre del Servei de Cooperació de la Generalitat 

de Catalunya en data 27 de setembre de 1937. La primera va ocupar l’espai que fins aleshores corresponia als 
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contractistes d’obres, de forma que desapareixien els empresaris  de la construcció amb els seus marges de beneficis,  

els quals revertien a la cooperativa, és a dir, als seus afiliats. L’article segon dels estatuts86  de la Cooperativa 

Confederal determinava que “ Aquesta Cooperativa tindrà per objecte pràctic i immediat el millorament de la condició 

econòmica i social dels seus afiliats i com a finalitat esencial la supressió del guany en les relacions econòmiques de la 

Societat. Com a mitjà pràctic per aconseguir el que és consignat, l’Entitat adquirirà, distribuirà, produirà i instal.larà 

quants articles, coses, subministres i serveis cregui convenients”.  A l’article tercer s’indicava que “Mentre  l’Assemblea 

no disposi el contrari, la Cooperativa tindrà el seu domicili  a l’exesglésia parroquial d’aquesta població [..]”.  La finalitat 

d’aquesta cooperativa era manifest. Es tractava d’eliminar intermediaris en la cadena de comercialització,  evitant així 

augments de preu i beneficiant els socis  facilitant-los productes i serveis en condicions econòmiques òptimes. Això no 

era cap novetat al poble ja que tant la Cooperativa Agrícola Sant Josep com la Cooperativa Elèctrica  ho estaven 

aplicant  a plena satisfacció dels respectius associats. No era una  mesura anarquista, sinó d’interès eminemtment 

social.  De revolucionària només tenia el fet que  una cooperativa de consum  s’instal.lés… en una esgléssia. 

(Continuarà)  

 

 

 

 

                                                             
86  Fons de l’autor. Estatuts de la Cooperativa Confederal C.N.T. Sadurní d’Anoia. Imprempta Col.lectiva. Sadurní d’Anoia, 1937  
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Annex 1. Propietaris locals detinguts  el 6 d’octubre de 1934 

 
1. Pere Mir Ràfols de can Guineu. 

2. Francesc Llopart Alemany ( el Pere Jan, administrador de can Guineu) 

3. Antoni Rovira Jané (el Foradat)  

4. Ernest Poch Junyent (el Catasús) 

5. Pere Llopart Alemany (germà del Pere Jan)  

6. Joan Baqués Torner (el Mistelaire)  

7. Josep Rovira (el Mota dels Tres Portals)  

8. Antoni Raventós Baldrich (el Pau francès)  

9. Jacint Cuscó Esteva  

10. Salvador Oliver Santacana (el Calixtus)  

11. Emili Castells Rosich  

12. Miquel Roig Oliver (el Feru, l’encarregat de la finca d’Espiells), 

13.  Francesc Marsal Bosch  

14. Jacint Buquera Castellví 

15. Jaume Torras Llopart, farmacèutic. 

 

Font: El.laboració pròpia 
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Annex 2. Assassinats i desapareguts a la reraguarda (1936 – 1937)  
 

1.   Josep Maria Casanovas Santacana. Capellà de 24 anys assassinat a trets al cementiri de Les Corts a  Barcelona l’1 de novembre de 1937. 

2.   Antoni Bardella Paul. Propietari i  comerciant  de 60 anys i membre de la Lliga catalana.  Assassinat a trets al Pont del  

      Lledoner ( Vallirana – Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 

3.   Joan Benach Olivella. Empresari metalúrgic de 45 anys. Desaparegut.  

4.    Emili Castells Rosich. Ferrer de 58 anys i membre de la Lliga catalana.  Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana – Baix Llobregat) 

       el 31 de juliol de 1936. 

5.    Pacià Carbó Roig. Comerciant  de vins de 32 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana –  

       Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 

6.    Pere Duran Sàbat. Propietari agrícola de 46 anys i membre de la Lliga catalana.  Asassinat a trets a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 

       el 15 d’agost de 1936. 

7.   José Maria Casas Natino. Advocat de 23 anys i simpatitzant de Falange Española. Assassinat a trets al Pont del Lledoner  

      (Vallirana –Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 

8.   Pere Ferrer Bosch. Xampanyista  de 50 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets a Barcelona el  27 o el 28 d’agost de 1936,  

      juntament amb el seu germà Joan, veí de  Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès). Els seus cadàvers van apareìxer a la  

      zona del palau de Pedralbes.  

9.   Joan Ferrer Sala.  Xampanyista de 23 anys i membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Assassinat a trets al cementiri  

       de  Montcada (Vallès Occidental) i incinerat  al forn de la fàbrica de ciment del mateix municipi, entre finals d’agost i principis de  

       setembre 1916 de 1936. 

10. Ramon Fontanals Torelló. Xampanyista de 35 anys i requeté. Assassinat a trets i cremat a Mediona (Alt Penedès)  el 16 d’agost de 1936. 

11. Pere Fontonals Torelló. Xampanyista de 33 anys i requeté. Assassinat a trets i cremat  a Mediona (Alt Penedès)  el 16 d’agost de 1936.  
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12. Salvador Gibert Singla. Contractista d’obres de 44  anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del Lledoner 

     (Vallirana – Baix Llobregat)  el 30 d’agost de 1936. 

13. Joan Llopart Ferrer. Transportista de 60 anysi membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets i cremat  a Mediona (Alt Penedès) 

     el 16 d’agost de 1936. 

14. Pere Llopart Alemany. Comerciant de 38 anysi membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets Gelida (Alt Penedès) el 23 d’agost de 1936.   

15. Joan Oliver Cardús. Pagès de 55 anysi membre de la Lliga catalana.  Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana) el 31 d’agost de 1936. 

16. Jacint Oliver Garriga. Xampanyista de 22 anys, nascut el 15 de gener de 1914. . Assassinat a trets a Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès)   

      el 3 de setembre de 1936. 

17. Jaume Raventós Poch. Propietari agrícola  de 65 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana)  

     el 31 de juliol de 1936. 

18. Pere Raventós Varias. Propietari agrícola de 66 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana)  

      el 30 d’agost de 1936. 

19. Antoni Raventós Ferrer. Pagès 38 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana) el 30 d’agost de 1936. 

20. Antoni Rovira Jané. Propietari de 56 anys i membre de Unión Patriótica. Assassinat a trets a Vallirana (Baix Llobregat) 

      el 19 de setembre de 1936. 

21. Josep Maria Rosell Domènech. Propietari agrícola i farmacèutic de 50 anys i membre de la Confederación Española de  

      Derechas Autónomas (CEDA) . Assassinat a Vallirana (Baix Llobregat)  el 19 de setembre de 1936. 

 22. Miquel Roig Oliver. Comerciant de  vins de 24 anys.  Assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana – Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 

23. Marcial Sendra Morera. Encarregat d’una empresa xampanyista de 49 anys. Assassinat a trets a Gelida (Alt Penedès) el 28 de juliol de 1936.  

24. Josep Sabaté Vidal. Propietari agrícola i comerciant de 56 anys i membre de la Lliga catalana. Assassinat a trets al Pont del  

      Lledoner (Vallirana – Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 

25. Jaume Catasús Botifoll. Sacerdot  de 61 anys destinat al sanatori de Terrassa. Assassinat el 25 de juliol de 1936 

26. Josep Esteve Poch. Encarregat de Codorníu a les instal.lacions de Raimat ( Lleida). 1936 
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27. Antoni Forns Carulla. Sacerdot i capellà  de 74 anys de la parròquia de Sant Joan de Gràcia ( Barcelona) .  

     Mort el 30 de juliol de 1936 a l’Arrabassada 

28. Pere Tubella Rosell. Religiós  de 36 anys  que tenia el benefici del Sagrat Cor de la parròquia de Sant Salvador al Vendrell 

      (Baix Penedès) . Assassinat a Tarragona el 8 de setembre de 1936.  

29. Constantí Roca Huguet. Religiós  de 41 anys de l’orde de Sant Joan de Déu  destinat a Calafell (Baix Penedès) . Assassinat el  

      30 de juliol de 1936 

30. Cristí Roca Huguet. Religiós de l’orde de Sant Joan de Déu  destinat a Carabanchel (Madrid). Assassinat l’1 de setembre de 1936  

      a Boadilla del Monte ( Madrid)   

 

Font: Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja  fueron muertas violentamente o 

desaparecieron y se cree fueron asessinadas.  Ayuntamiento de San Saturnino de Noya, 24 d’octubre de 1940.  Altres fonts.  

 

 

Annex 3. Treballadors de la Fàbrica Z,  més coneguda com cal Benach (1936 – 1938) 
1.   Jacint Albornà 

2.   Alsina (I) 

3.   Alsina (II) 

4.   Jaume Avante Jornet 

5.   Josep Àvila Amposta  

6.   Josep Ballesteros 

7.   Alfons Bargalló Sonet 
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8.   Jaume Bassegoda Balaguer 

9.   Josep Belloví Jamàs  

10. Josep Bono 

11. Casimir Borràs 

12. Bundó 

13. Mariano Busquets 

14. Ramon Caballé 

15. Serafí Caballé 

16. Antoni Canals 

18. Canyelles 

19. Amadeu Carbó 

20. Jaume Casanovas Casanovas 

21. Josep Casas Borràs  

22. Ramon Castellví 

23. Pere Catasús Masana  

24. Agustí de León 

25. Josep Delriu Martí 

26. Josep Dols Gibert 

27. Domènech 

28. Lluís Fenollosa Llorens 

29. Font 

30. Joan Forns Ventura 

31. Miquel French Galimany 
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32. Gavaldà 

33. Josep Gili 

34. Girona (I)  

35. Girona (II) 

36. Joan Girona Balaguer 

37. Ramiro Girona 

38. Salvador Girona  

39. Salvador Guilera 

40. Julià 

41. Ramon Llop Sales 

42. Antoni Llop Sales 

43. Ramon Lloret 

44. Aureli López 

45. Marimón 

46. Martí 

47. Jacint Masana 

48. Méndez 

49. Josep Mir Solé 

50. Joan Mir 

51. Munné 

52. Antoni Papaseit 

53. Antoni Parellada 

54. Enric Parellada 
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55. Josep Parera Riba 

56. Pere Parera 

56. Antoni Pascual 

58. Joan Pascual 

59. Joan Pera 

60. Piqueras 

61. Pere Pubill 

62. Pere Puignauu Poch 

63. Sadurní Puntí 

64. Sígfrid Quer 

65. Raventós 

66. Francesc Raventós 

67. Carles Riambau Sogas 

68. Josep Riambau Sogas 

69. Joaquim Ridorsa 

71. Maria Roig  Oller  

71. Joan Romeu 

72. Josep Rovira Ràfols 

73. Marcel Sala Esplugas 

74. Antoni Salvat 

75. Miquel Sarabia Paredes 

76. Urpí 

77. Valentí Zaragoza Verges 
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Font: Llista incompleta elaborada   per l’autor a partir d’entrevistes personals amb alguns dels  que hi figuren. Es tracta per tant de memòria 

oral, per la qual cosa alguns dels noms i cognoms podrien ser incorrectes,  o que corresponguéssin en realitat al motiu o malnom com es 

coneixien els personatges, o que hi hagi alguna confusió.    
 

 

 


