
49 FIRES I  FESTES San t  Sadurn í  d ’Anoia 2015 SANT SADURNÍ D’ANOIA LES FIRES REPUBLICANES 

M e m ò r i a 

Sant Sadurní d’Anoia 
Les Fires republicanes

Un reportatge fotogràfic inèdit del sadurninenc Raül Maria Mir Comas (1887-1964), de cal Magí 
Guineu, ens permet descobrir quina era l’activitat comercial a les parades de les Fires del Raval

els dies 6, 7 i 8 de setembre d'ara fa exactament vuitanta anys

Carles Querol Rovira
ca r le sque ro l . com

que ro l rov i ra@ho tma i l . com

«Quin enrenou més bonic la vigília,
quan arribaven els muls i els cavalls
i els gitanets de nombrosa família,

mig mal tapats d’uns vestits de retalls».

Jaume Rosell Roig, Fires, 1931

L es Fires de l’any 1935 van ser molt atípiques (preludi de les tres posteriors), donat el context social i polític 
que es vivia aleshores a Sant Sadurní i a tot Catalunya. Feia onze mesos que s’havien produït els Fets del 

Sis d’Octubre, aquell moviment insurreccional que, arran la sentència adversa del Tribunal de Garanties Cons-
titucionals de la República contra la Llei de Contractes de Conreu –la gran esperança dels rabassaires cata-
lans–, i de l’entrada al govern de Madrid de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), va 
desencadenar que es declarés una vaga general, que es proclamés improvisadament, per part del president 

El Raval de Sant Sadurní es vestia de festa cada 6 de setembre per celebrar
la fira d’animals de càrrega i de productes relacionats amb la pagesia.
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Lluís Companys, l’Estat Català dins la República Fe-
deral i que s’anunciés un nou Govern provisional de 
la Generalitat. El general Domingo Batet Mestres, al 
capdavant de les tropes de l’exèrcit espanyol con-
centrat a les casernes de Barcelona, va tardar només 
10 hores a controlar la situació a la capital catalana, 
va estroncar la revolta, va avortar l’Estat Català, i tot 
seguit es va endegar una gran repressió. Vist i no vist. 

Una mica més de temps van trigar a Sant Sadurní. 
L’endemà, 7 d’octubre, el Batallón de Cazadores de 
África, número 7, sota les ordres del capità Celes-
tino Ruiz, va rodejar el poble per alliberar quinze 
propietaris agrícoles que els revoltats havien detingut 
a la Casa de la Vila. La llista, l’encapçalava, òbvia-
ment, Pere Mir Ràfols, de can Guineu. El segon era 
el seu home de confiança, Francesc Llopart Alemany 
(el Pere Jan), i també hi figuraven Antoni Rovira Jané 
(el Foradat), Ernest Poch Junyent (el Catasús), Pere 
Llopart Alemany (germà del Pere Jan), Joan Baqués 
Torner (el Mistelaire), Josep Rovira (el Mota dels Tres 
Portals), Antoni Raventós Baldrich (el Pau Francès), 
Jacint Cuscó Esteva, Salvador Oliver Santacana (el 
Calixtus), Emili Castells Rosich, Miquel Roig Oliver 
(el Feru, l’encarregat de la finca d’Espiells), Francesc 
Marsal Bosch, Jacint Buquera Castellví i el farmacèu-
tic Jaume Torras Llopart. El setge va resultar inútil, ja 
que, quan l’exèrcit va ocupar el poble, feia hores que 
tots els retinguts havien estat alliberats pels mateixos 
que els havien capturat. 

Immediatament es va destituir tot l’Ajuntament, i el dia 
10 es va constituir un nou consistori manu militari en-
capçalat per l’alcalde Salvador Rovira Torelló, de cal 
Mota. L’alcalde anterior Miquel Bruna Vilà, els regi-
dors destituïts Antoni Lloret Miquel, Pere Esteve Llopart 
i Josep Belloví Jamàs, membre d’Esquerra Republicana 
Federal –entre centenars d’altres alcaldes, regidors i 
consellers de la Generalitat de Catalunya, així com el 
president Lluís Companys i el del Parlament, el sadur-
ninenc Joan Casanovas Maristany–, van ser empreso-
nats al vaixell Uruguay, fondejat al port de Barcelona.

Els Fets del Sis d’Octubre de 1934 van tenir unes 
conseqüències nefastes per als rabassaires sadur-
ninencs de cal Guineu (171 en total, el grup més 
nombrós del municipi), i també per a la resta. Des 
de la proclamació de la República havien aconse-
guit millorar substancialment les seves condicions, de 
forma que el setembre de 1931, en lloc del 66’66% 
de la collita de raïm –que havia estat el percentatge 
retingut habitualment (dues terceres parts del total)–, 
es van quedar el 75%; i el 1932, el 1933 i el 1934 
ja va ser el 83’34%. Òbviament, els propietaris van 
veure com el seu 33’33%, es reduïa al 25% al setem-
bre del 1931 i al 16’66% els tres anys següents. El 
22 d’octubre de 1934 el Ban d’Estat de Guerra del 
general Batet va obligar els rabassaires a retornar 
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els quilos de raïm retinguts de més els anys 1931, 
1932, 1933 i 1934 d’acord amb les condicions 
de partió anteriors al 14 d’abril de 1931. El presi-
dent de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre ho 
tenia molt clar: “La propietat no ha de perdre ni una 
mil·lèsima, ni una milionèsima “.

Així doncs, l’estat d’ànim dels pagesos, en iniciar-
se les Fires de 1935, just en començar la verema 
d’aquell mateix any, era desolador, ja que havien 
hagut de fer front a l’exigència dels propietaris de 
recuperar d’immediat l’import dels quilos de raïm en 
litigi, i molts estaven arruïnats o s’havien hagut d’en-
deutar. Per tot plegat, al febrer de 1936 les eleccions 
van donar un triomf a les esquerres, i al juliol, després 
del cop d’Estat fallit del general Franco, es va desfer-
mar el desastre.

La frustració devia amargar els pagesos aquells dies 
de Fires de 1935. A ells, a les seves famílies, als 
comerços i als negocis locals, i qui més qui menys, 
directament o d’esquitllada, se sentia descoratjat. Tot 
i així les Fires es van celebrar, i ara, vuitanta anys des-
prés, disposem d’un document gràfic inèdit d'aquelles 
jornades del 6, 7 i 8 de setembre de 1935.

Gràcies a la prodigiosa memòria de Joan Rosell 
Mata (el veurem en una de les fotografies), a l’abril 
de 2014 vàrem poder confirmar que aquest reportat-
ge el va capturar el seu veí Raül Maria Mir Comas 
(1887-1964), de cal Magí Guineu del Raval, la qual 
cosa lliga perfectament amb el fet que va ser el fill 
d’aquest, Raül Maria Mir Ragué, qui me’l va facilitar. 
I gràcies també a aquest programa de Fires provoca-
rem el sortilegi de barrejar les fotografies de Raül Ma-
ria Mir amb la poesia de Jaume Rosell Roig (1892-
1964), el pare de Joan Rosell Mata, que també apa-
reix en la mateixa fotografia amb el seu fill. Ambdós 
vivien al Raval, l’un davant de l’altre, eren persones 
cultes, catalanistes i molt amigues, tan amigues que, 
ves per on, es devien posar d’acord per morir el ma-
teix any i fer així el darrer viatge junts. En qualsevol 
cas, es pot afirmar que, sense ells dos (i també sense 
l’impressor Josep Varias Bou; el barber Camil Esteve;  
el botiguer Salvador Guilera, de cal Fresques; l’alcal-
de Salvador Rovira Torelló, de cal Mota; l’exalcalde 
Miquel Bruna Vilà i el seu soci Jaume Nutó Ferrer, de 
cal Ritu; els germans Pere i Ramon Fontanals Torelló; 
el sabater i també exalcalde Salvador Costa Martí; el 
fuster Albert Giró Sàbat; el boter Antoni Gana Farrés; 
el ferrador Josep Puigmartí Prats i el veterinari Valentí 
Puigmartí Llopart, de cal Ferrer Nou, entre d’altres), el 
Raval mai més va tornar a ser el mateix. 

Si ara encara els podem recordar, és per la seva 
notorietat ja que, com afirmà l’escriptor argentí Jor-
ge Luis Borges (1899-1986), “tots caminem cap a 
l’anonimat, només que els que no destaquen en res hi 
arriben una mica abans”. 
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«Oh, quin preludi de joia i gatzara! 
Tres jorns que arriben, de festa curulls…
Qui no ha sentit aquesta joia tan clara, 

joia d’infant que traspua pels ulls?»

Jaume Rosell Roig, Fires, 1931

Que ens trobem al Raval de Sant Sadurní, això no 
ho discutirà ningú que es tracta de  les Fires, tam-
poc, que éren un sis, un set i un vuit de setem-
bre encara menys; una altra cosa seria precisar l’any 
exacte. Calia trobar algun detall que ens permetés 
concretar quan el sadurninenc Raül Maria Mir Comas 
va capturar aquest reportatge fotogràfic. Precisament 
en aquesta primera imatge, hi podem identificar la 
data que ens traurà de dubtes. Si ens fixem en l’angle 
superior dret, hi veurem un cartell de paper enganxat 
a la paret, en el qual es pot llegir Centre Agrícola. 
Sant Sadurní de Noya. Fires i Festes de Setembre de 
1935. Gran sessió de cinema. Per tant, fa exacta-
ment vuitanta anys.

A la parada hi venien cistells de pagès i coves de 
vímet i canya per a la verema. Aquesta mena de reci-
pients s’havien inventat al neolític, s’havien perpetuat 
milers d’anys i avui pràcticament han desaparegut. Si 
no fos per l’artesania, que ara és un valor en alça, 
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La fotografia que ens permet situar-nos al 1935

serien peces de museu. A Sant Sadurní no se’n fabri-
quen, però el 1935 hi havia tres o quatre famílies, 
o qui sap si alguna més, que vivien de la confecció 
d’aquesta mena de contenidors. La matèria primera 
era fàcil d’obtenir: els vímets i les canyes creixien 
als marges de les vinyes, dels torrents, rius i rieres, i 
tenien cost zero. Tot el valor afegit corresponia a la 
mà d’obra i era més aviat precari. Ningú es va fer ric 
venent cistells i coves.

Un dels darrers cistellers de Sant Sadurní de l’època, 
que a la vegada era poeta (més reeixit en el seu pri-
mer ofici que en el segon, tot sigui dit), Jaume Mari-
gó Vendrell, va escriure un poema dedicat als vímets. 
Deia així: “M’agrada de tallar els vímets de l’Anoia, / 
veient i sentint l’aigua que passa i parrupeja / al peu 
dels vímets verds, que són com una joia / de plaer i 
el seu brancam m’ombreja, / de l’Avernó els vímets 
també em plau collir-los / en un bell lloc ple d’arbres i 
esbarzers, / i després gronxar-los, i tot seguit, portar-
los, / passant per la passera, que salta d’allò més. / 
Més ningú no copsarà la dolça poesia / que tenen 
aquests vímets, del riu enamorats, / que mai més no 
fruiran la meva companyia, / i moriran ben sols, del 
món abandonats. / I encara brotaran algunes prima-
veres, / també aniran creixent, amb l’escalfor del sol. 
/ En ells cantaran, al migjorn, caderneres, / i a les 
nits, el mussol, i al matí, el rossinyol...”
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L’immoble que es veu al fons era (i encara és) el que formava el xamfrà del Raval amb el carrer Montserrat. A 
la dècada dels cinquanta i dels seixanta (i també potser abans i després), a la planta baixa hi havia la botiga 
de queviures de ca la Pilar, amb la seva filla Conxita Gil, que es va casar amb Miquel Llopis; i en un pis hi 
vivia l’amic Pere Ollé, a qui un maleït accident va complicar la vida, amb els seus pares Lluís Ollé i Quimeta 
Altarriba i les seves germanes Teresa, Lluïsa i Montserrat. 
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Ves per on en aquest reportatge fotogràfic apareix 
tres vegades el poeta sadurninenc Adjutori Varias Ga-
barró (1911 - 1938). El veiem comprant un cistell de 
vímet i canya de tres nanses, que s’utilitzava per a la 
verema. Varias era el secretari personal de Manuel 
Raventós Fatjó, de can Codorníu, i membre de la 
Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC). 
Vivia al carrer de Sant Antoni, a l’immoble de l’actual 
número 84, i era fill d’una família de vinaters. Quan 
l’anaven a mobilitzar a causa de la Guerra Civil, 
el 15 d’octubre de 1937, va fugir a França, i des 
d’allí s’incorporà a l’exèrcit franquista. L’11 d’agost 
de 1938 un obús llençat per l’artilleria republicana el 
va agafar de ple i el va matar a Torrelameu, al front 
del Segre.

Els immobles de fons corresponen a cal Gana, a l’es-
querra de la imatge, i a la Sabateria Colón (vegi’s 
les dues vitrines de la façana a banda i banda de la 
porta principal). 

L’autor d’aquest reportatge fotogràfic de les Fires re-
publicanes de 1935 , Raül Maria Mir Comas, de la 

Lliga Regionalista, era fill de Rafael Mir Deàs (1860-
1942) , un dels Set Savis de Grècia i nét del notari 
Magí Mir Molins, un fadristern de can Guineu que, 
quan es va casar, es va construir una casa al Raval. 
Advocat de professió i propietari agrícola va continu-
ar editant la revista mensual El Cultivador Moderno, 
creada pel seu pare i clausurada a principis de la 
dècada dels noranta del segle XX pel seu fill Raül 
Maria Mir Ragué. Estava afiliat a la Lliga i devia ocu-
par-hi un lloc preeminent, ja que el 16 o el 17 de 
juliol de 1936 va abandonar precipitadament el po-
ble en direcció a Berlín, alertant abans amb sengles 
notes manuscrites el seu parent Pere Mir Ràfols, de 
can Guineu, i l’impressor Josep Varias Bou de l’inici 
imminent d’un cop d’Estat per enderrocar la Repú-
blica. Després de la guerra, Raül Maria Mir Comas 
va  simpatitzar amb el franquisme. Trobem articles 
seus en els programes de Fires dels anys quaranta, 
cinquanta i seixanta.

El poeta Adjutori Varias Gabarró negociant la compra d’un cistell fet de vímet i canya
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No hi ha dubte, en aquesta parada només es venien 
cordes, però n’hi havia de totes les mides i de tots els 
gruixos, de cànem, de lli i de cotó, totes de fibres na-
turals, ja que les artificials encara tardarien uns anys 
a arribar a Sant Sadurní. El venedor les traginava 
des de la fàbrica i les estenia sobre unes màrfegues 
dipositades a la vorera del Raval, sense més.

S’utilitzaven a les feines agrícoles, a les fàbriques, a 
les masies i a les cases urbanes per lligar de forma 
temporal o permanent diversos elements entre si i per 
a treballs de tracció o de suspensió vertical. Tinc sem-
pre molt present que la meva infantesa estava plena 
de cordes: n’hi havia una de penjada a la corriola 
del pou de l’eixida de casa meva, al número 30 del 
carrer de Montserrat, i una altra al pou de la vinya 
de can Catassús; la part de les regnes per estirar les 
brides dels animals de càrrega que no era de cuir 
estava feta de corda; l’inoblidable Simó Salom Se-
bastián estirava les cordes de les campanes de l’es-
glésia parroquial per fer-les repicar, practicant amb 
molt d’ofici un art secular (un personatge amb el nom 
bíblic Simó i el cognom Shalom –" " en hebreu 
significa pau, benestar, hola i adéu– devia estar pre-
destinat per força a tocar les campanes); els envelats 
dels circs que s’establien a la plaça Nova es bastien 
amb cordes, i amb cordes es lligaven les portado-
res, els coves de raïm i les potes dels animals que 
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Cordes de cànem, de lli i de cotó per donar (és un dir) i sobretot per vendre

sacrificaven a l’escorxador municipal. Les nenes del 
poble jugaven saltant a corda, i els nens enfilant-se 
a la corda del gronxador; els portants del Sant Crist 
el subjectaven amb cordes per evitar que perdés la 
verticalitat, i amb cordes s’asseguraven les bastides 
dels paletes. Un infortunat veí del meu carrer Nou es 
va penjar amb una corda a l’olivera de la vinya. 

Amb una d’aquestes cordes van enderrocar, al juliol 
de 1936, el monument a Marc Mir Capella (¿algú 
sap quin dia va ser exactament?), lligant-la al ga-
nyot del bust de l’il·lustre personatge que coronava 
la columna palplantada al bell mig de la plaça de 
l’Ajuntament des del 1905.

L’indret precís captat per la fotografia tampoc pre-
senta cap dubte: l’immoble més a l’esquerra és on 
després s’hi va ubicar la carnisseria de cal Valentí, el 
que fa xamfrà la botiga de ca la Pilar, el del fons és 
el de ca la Pura o dels Raventós dels Quatre Cantons 
(abans cal Salmo), i el carrer que veiem a l’angle 
superior dret és el de Cavallers. 
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Les tires de lluquet que veiem tan ben amuntegades 
en aquesta parada eren unes cintes plegades, im-
pregnades de sofre, que s’encenien i s’introduïen a 
l’interior de les bótes de vi per desinfectar-les una ve-
gada s’havien buidat. Després, calia tapar-les her-
mèticament, i d’aquí ve que, a la mateixa parada, 
es venguessin també taps de suro que podem veure 
a l’interior de les borrasses. El gas sulfurós resultant 
(SO2) era un poderós antisèptic, bactericida  i, a la 
vegada, antioxidant, emprat des de molts segles en-
rere en la vinicultura. A la fotografia no se n’hi veuen, 
però també s’utilitzaven per a la mateixa finalitat els 
anomenats sofrins, que eren unes petites peces de so-
fre emmotllat, de forma hexagonal o cilíndrica, amb 
un gruix de 0’5 cm i amb un forat al mig per poder 
penjar-los d’un filferro i, un cop encesos, introduir-los 
a les bótes i els dipòsits. Calia prendre precaucions, 
ja que podien irritar les vies respiratòries i els ulls. 
En una ocasió, cap a mitjans de la dècada dels 
cinquanta del segle passat, els devia manipular de 
forma inconscient al celler de l’oncle Pere Mata, de 
can Catassús, i després em devia fregar els ulls i vaig 
estar plorant com una Magdalena durant tot el dinar 
de la Festa Major... 
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Tornem a veure el mateix personatge de vestit fosc, 
amb camisa blanca i corbata, molt elegant, que sem-
bla negociar amb el venedor. En aquesta instantània 
podem identificar millor el jove poeta Adjutori Vari-
as Gabarró, acompanyat d’Ermenter Cima, fill d’un 
mestre de les escoles públiques. El 20 de maig de 
1936 va escriure el seu poema laic Cançó marinera. 
Deia així: “Jo sé d’una vela blanca / inflada per tots 
els vents, / el vent d’amor no li manca, / és la dels 
meus pensaments. / Quan l’amor infla la vela, / la 
barca fuig mar endins, / un núvol la cobricela / de 
tots els esguards mesquins. / La barca deixa una ran-
da / d’escumes que es van fonent, / l’amor encara 
comanda / i fa més suau el vent. / El somni atura el 
navili / que es gronxa, sol, a l’atzar, / encén el bes 
d’un idil·li / i calma els laments de la mar.”

No s’han pogut identificar els immobles del fons de 
la imatge.

Tires de lluquet i taps de suro a dojo
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L’immoble que s’aprecia al centre de la fotografia és, 
altra vegada, el del xamfrà del Raval amb el carrer 
de Montserrat, on, a la planta baixa, hi havia la bo-
tiga de ca la Pilar. La porta del fons és la de ca la 
Pura, o el que era el mateix, la de cal Raventós dels 
Quatre Cantons. Veiem també el poeta Adjutori Vari-
as impecablement vestit i simulant una compra.

Sembla talment com si s’haguessin posat d’acord ell 
i el fotògraf per actuar de figurant en algunes de les 
imatges d’aquest reportatge, i no tindria res de l’altre 
món, ja que, malgrat la diferència d’edat (Adjutori 
Varias tenia aleshores 24 anys i Raül Maria Mir Ra-
gué el doble), els podríem considerar com dos dels 
integrants de l›elit cultural local, i devien ser amics. 
Sona molt ampul·lós, però, si féssim la llista, costaria 
arribar a deu. 

  Adjutori Varias era un personatge molt conservador, 
catòlic, apostòlic i romà (de tot això no hi hauria res 
a dir), però amb un misticisme més propi del segle 
XVI que de la primera meitat del XX. Tot i així, va ser 
molt lúcid i premonitori a l’hora de valorar les conse-
qüències dels Fets del Sis d’Octubre de 1934. Al seu 
diari personal, que està dipositat a l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès, hi va anotar, el 10 de novembre de 
1934: “S’ha canviat el règim de govern i per ara hem 
passat de la demagògia al militarisme. Als rabassers 
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Una altra parada més senzilla de lluquets i taps de suro

els han obligat a pagar íntegrament la part que cor-
respon als propietaris segons el contracte. Pressionats 
consenten. Alguns propietaris transigeixen. Però els 
odis i les rancúnies estan encesos. Si no deixen ara 
definitivament resolt el problema, serà l’etern cavall 
de batalla de les futures lluites polítiques. És hora de 
que els elements posseïdors de la propietat de les 
terres no solament siguin justos, sinó que facin algun 
sacrifici per tal d’evitar els perjudicis que els poden 
causar un altre dia si deixen el conflicte en peu .“ 

Un any després de captar-se aquestes imatges, el 
país estava en guerra i la vida va canviar radical-
ment per a la majoria del seus protagonistes. Ja hem 
comentat que Adjutori Varias va combatre amb els 
feixistes i posaria la mà al foc que als altres dos joves 
d’aquesta fotografia els va tocar defensar la Repúbli-
ca. L’al·legoria seria perfecta: d’una banda, la força 
espontània del poble simbolitzada pel noi despenti-
nat amb una samarreta blanca de màniga curta, i a 
pit descobert, i de l’altra, l’ordre establert, disfressat 
amb un vestit fosc i hermètic, d’un altre jove ben clen-
xinat, amb brillantina. Era evident quina de les dues 
opcions havia de resultar vencedora. 
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Altra vegada el fons de la imatge és més rellevant 
que el que veiem en primer terme. A la filera de cases 
corresponent a la vorera de migdia (aquelles que no-
més reben el sol de ponent) identifiquem, d’esquerra 
a dreta, seguint l’ordre de lectura, el Bar Novelty, 
cal Carulla, cal Pardas, cal Trempat, cal Gana, la 
Sabateria Colón (abans cal Costa i cal Carreras i, 
després, cal Claparols), cal Notó, cal Ravella, cal 
Mitjà, cal Ticus, i ja fora d’imatge, cal Varias, corres-
ponents als actuals números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19 i 21 del Raval. 

Per aquest indret transitava cada dia la meva mare 
els anys cinquanta, seixanta i setanta per anar a tre-
ballar a cal Varias. La seva feina era molt poc quali-
ficada: preparava els àpats, servia taula, rentava els 
plats i la roba, feia els llits i escombrava i fregava la 
casa i la vorera. Com que encara no s’havia inventat 
la fregona, s’agenollava al terra, i d’aquí li venien les 
durícies que tenia als dos genolls. Després de més de 
vint-i-cinc anys, un mal dia li van dir que ja no calia 
que tornés i la van acomiadar sense cap mena de 
consideració, i, com que no la tenien assegurada, 
es va quedar en blanc. Prou que ho havia reclamat 
més d’una i més de deu vegades, però sempre se 
la treien de sobre amb excuses de mal pagador. Les 
durícies dels genolls mai no li van desaparèixer i les 
de l’ànima tampoc. 

El 1935 el Raval era l’univers vital de la Paquita, la 
meva mare, ja que vivia a ca la Maria Sàbat (des-
prés Bar Brasil), on va fer de mainadera dels tres 
fills del matrimoni de Francisco Vilaró i Maria Rigol, 
el Francisco, la Maria i el Valentí. Allí va passar la 
Guerra Civil i la postguerra, fins que es va haver de 
casar amb el meu pare i anar-se’n a viure a un pis 
de mala mort del carrer Montserrat, on jo vaig néixer. 

A les dues parades de la fotografia s’oferien produc-
tes ben diferents. A la que estava situada més cap 
a llevant destaquen olles i càntirs d’aram i, a l’altra, 
guarniments de cuir per als animals. Ha estat impos-
sible identificar les peces cilíndriques de fusta o ferro 
apilades al costat de l’única dona que surt a la foto, 
i, per tant, desconeixem la seva utilitat. Algú sap de 
què es tractava? 

 Una panoràmica excepcional del Raval
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del segle XX, fins al punt que el 1990 l’Ajuntament de 
la vila va publicar la seva antologia. 

Aquell 1935 Rosell havia decorat l’aparador del seu 
negoci de roba amb unes teles molt elegants. Sem-
blava feliç, però un any després li va canviar la vida. 
Segons va escriure el seu fill, Joan Rosell Mata,“la 
guerra de 1936 al 1939 el va afectar seriosament 
i li va capgirar el seu viure. Des d’aquell moment, el 
pessimisme el va envoltar fins a la seva mort, i fou in-
capaç de lluitar amb èxit en els seus afers comercials. 
Rebutjava la injustícia del mercat negre, motiu de les 
privacions populars; per això, després de la guerra, 
va passar gana durant anys. A la postguerra, algú li 
va oferir un càrrec oficial de petita responsabilitat per 
ajudar a treure’l de la incertesa econòmica. Quan li 
van dir que el càrrec era honorífic, sense jornal, i que 
aquest podria guanyar-lo amb escreix aprofitant-se’n, 
va rebutjar-lo”.

Sobre els altres dos personatges, sembla que la noia 
era la filla del matrimoni de firaires, i costa deduir de 
qui eren les mans de l’home també assegut que sub-
jecten un barret. La identificació de Joan Rosell Mata 
genera un cert dubte, ja que, a la imatge fotogràfica, 
com ja s’ha comentat, no aparenta 14 anys, sinó 
alguns menys. Podria ser una il·lusió òptica, però, 
francament, no me’l sé imaginar només tres anys i 
cinc mesos després empresonat al castell de Mont-

SANT SADURNÍ D’ANOIA LES FIRES REPUBLICANES 

Aquesta fotografia és tan interessant pel que es veu 
en primer terme com per l’escena de fons. Del matri-
moni de firaires que es disposa a fer un àpat, no en 
sabem res, són uns protagonistes anònims d’aquell 6 
de setembre de fa vuitanta anys. Semblen contents 
amb ben poca cosa, només amb un pa rodó, una 
ampolla de vi negre i una cassola on devien portar el 
menjar cuinat. El pa està encara per encetar, l’ampo-
lla gairebé plena i ella mira el fotògraf i sembla que 
vol somriure, però sap que té la boca plena i es reté. 
Asseguts en unes caixes de fusta, no devien estar gai-
re còmodes. Poca cosa més podem comentar. 

En canvi, en segon terme identifiquem perfectament el 
botiguer local Jaume Rosell Roig (1892-1964) asse-
gut davant el seu establiment de cal Ticus, al Raval, fu-
mant un caliquenyo o un cigar havà, la qual cosa ens 
fa pensar que ja havia dinat. El nen que té al costat és 
el seu fill Joan Rosell Mata, nascut el 28 de gener de 
1921. Tenia, per tant, poc més de catorze anys i set 
mesos, però el problema és que n’aparenta menys. 

El seu pare s’asseu en un dels models de les cadires 
Thonet, de fusta corbada amb el cul de vímet, molt 
famoses a l’època, inventades i fabricades des de 
mitjans del segle XIX per l›ebenista austriacoalemany 
Michael Thonet (1796-1871). Jaume Rosell va ser un 
del poetes locals més rellevants de la primera meitat 

L’àpat d’una família de firaires, sota la mirada de Jaume Rosell Roig, de cal Ticus 
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juïc, al final de la Guerra Civil. Podria ser que aquesta fotografia fos anterior a les altres i s’hagués barrejat 
amb la resta, induint-nos malauradament a l’error. Al cap i a la fi, amb quatre o cinc anys més o menys, no 
devia canviar gaire l’espectacle del Raval. L’altre establiment que es veu a l’esquerra de la imatge és el forn 
de cal Mitjà. 

SANT SADURNÍ D’ANOIA LES FIRES REPUBLICANES 

Costa de trobar un comú denominador entre els arti-
cles que es venien en aquesta parada. Anem a veu-
re: d’una banda, espardenyes de set vetes, sabates 
i sandàlies de goma; i d’una altra, esclops de fusta, 
portadores de raïm i mesures de gra. 

M’atreveixo a aventurar que s’hi barrejaven dos ne-
gocis diferents: el de calçats, que era la Sabateria 
Colón, i el dels boters de cal Gana, que precisament 
vivien (i viuen) a l’immoble central de la fotografia, el 
que té la porta oberta.

De l’establiment que llueix aquest rètol a la fotografia, 
abans n’havien dit cal Costa i cal Carreras i, des-
prés, se’n va dir cal Claparols. Va prendre aquella 
denominació comercial a principis de segle perquè 
el seu propietari, l’exalcalde Salvador Costa Martí 
(1861-1949), amb motiu d’un Carnestoltes, es va 
disfressar de Cristòfor Colom, amb tanta acceptació 
que va considerar que li podria ser molt útil per al 
seu negoci. 

No sé ben bé a qui dels dos atribuir l’oferta de gar-
bells per ventar el blat i de morrions de filferro per 

evitar que els animals de càrrega mengessin mentre 
llauraven o traginaven. 

Alguna mena d’acord devien tenir el sabater i el bo-
ter per compartir aquell mateix espai de la vorera, i 
seria difícil d’entendre que no haguessin intentat evi-
tar que la competència s’instal·lés tan a prop dels 
seus respectius domicilis i negocis durant aquell dia 
de Fires. A més, les parades no mostren cap mena 
d›infraestructura per oferir els seus productes o prote-
gir-se del sol; sembla tot molt improvisat i d’estar per 
casa. 

La presència femenina també sembla circumstancial, 
ja que fa tota la impressió que la figura femenina que 
hi apareix s’hi trobava ocasionalment just en el mo-
ment en què Raül Maria Mir Comas feia la fotografia. 
L’hem identificada: era Pilar Solà Esteve, casada amb 
el boter Antoni Gana Farrés i mare de tres fills, Car-
me, Pepita i Antoni. 

El tabaquisme ja devia ser aleshores una addicció 
molt generalitzada, ja que, dels quatre personatges 
masculins que veiem en detall, tres estaven fumant. 

Espardenyes de set vetes i portadores de raïm
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També crida l’atenció, en aquesta i altres imatges del mateix reportatge, que gairebé tots els homes portin 
gorra: era força habitual en aquella època, tant a l’estiu com a l’hivern, i durant aquella dècada i la següent 
de mica en mica va anar caient en desús. 

SANT SADURNÍ D’ANOIA LES FIRES REPUBLICANES 

«Aquelles quadres de mules ventrudes,
que per l’escletxa ens plaïa admirar...

Aquells cavalls de les anques molsudes,
que un gitanet els portava a abeurar…»

Jaume Rosell Roig, Fires, 1931

Els gitanos que tractaven amb animals de tir i de càr-
rega tenien una cita anual al Raval de Sant Sadur-
ní cada 6 de setembre. Allí se celebrava la fira de 
cavalls i similars (mules, ases, matxos i poltres), i els 
gitanos eren els protagonistes principals de la cita. 
Però aquell any 1935 (o un altre qualsevol) es va 
esdevenir un fet excepcional quan un d’aquests trac-
tants d’animals d’ètnia gitana no va fer negoci, sinó 
que va ser objecte d’una estafa.

La seqüència devia esdevenir més o menys com es 
descriu a continuació: a les 10 del matí, un com-
prador foraster es va mostrar molt interessat per un 
cavall negre i va pactar la compra amb el gitano per 
2.000 mil pessetes. En va deixar 1.000 de paga 

i senyal i va anunciar que passaria dues hores més 
tard per pagar la resta i emportar-se l’animal. A les 
onze va entrar en escena una noia molt ben arre-
glada, acompanyada del seu pare, vestit de blanc. 
Semblava un propietari agrícola de la comarca. Ella 
s’enamorà del cavall negre i insistí al seu progenitor 
perquè l’hi comprés. –No pot ser.– va dir el gitano, 
ja el tinc emparaulat.

S’inicià un regateig entre el pare i el gitano, sempre 
amb la noia al rerefons mostrant el seu interès, i per 
forçar la situació el primer li va oferir 5.000 pessetes. 
El gitano s’enlluernà amb l’oferta i acceptà el tracte i 
una paga i senyal de 1.000 pessetes, pensant que 
ja sabria desdir-se amb el primer client, tornat-li paga 
i senyal inicial. Van acordar que, a les dues de la 
tarda, hi anirien amb les quatre mil pessetes que fal-
taven per emportar-se el cavall negre. 

A les dotze en punt del migdia, tal com estava previst, 
va aparèixer el primer comprador disposat a pagar 
les 1.000 pessetes que faltaven i endur-se l’animal. 
S’inicià una discussió quan el gitano li comunicà que 

Gitanos, tractants d’animals i compradors de cavalls 
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espardenyes blanques, gorra tirant a blanca... Una 
de tres, o és enguixador o treballa en una lleteria o 
en una fleca.

Enguixador no ho sembla, i la lleteria més propera 
queia una mica lluny: la de cal Sol, situada al carrer 
de Cavallers. Havia de ser un forner d’una fleca del 
Raval, de cal Rela o del cal Mitjà. La primera, a càr-
rec de Josep Beneit Cisteró i Florència i Maria Mir, 
tampoc estava gaire prop. Per tant, haurem de conve-
nir que el jove en qüestió treballava a cal Mitjà, situat 
ben bé a l’indret del Raval que es veu a la fotografia.

retirava el tracte i que li tornava la paga i senyal. Amb les 1.000 pessetes a la butxaca, el comprador frustrat 
es mostrà indignat, començant a cridar i amenaçant el gitano d’anar a buscar la Guàrdia Civil. Per calmar-
lo el venedor pretengué compensar-lo amb 1.000 pessetes més, però res, seguia enfurismat. Mentrestant, 
es va formar un cercle de curiosos i tafaners, que, per definició, es van posar incondicionalment a favor del 
comprador. Cansat d’aguantar el xàfec (i pensant que al final encara faria negoci), li va oferir 1.000 pessetes 
més i que no se’n parlés més. El compungit comprador se’n va anar amb 3.000 mil pessetes a la butxaca.

Ni a les dues, ni a les tres, ni a les quatre…, ni per les Fires de l’any següent, ni mai més es van presentar la 
noia i el seu pare vestit de blanc. Li havien estafat 2.000 pessetes a aquell infortunat gitano, que es devien 
repartir els altres tres anònims protagonistes conxorxats d’aquesta història. 

Precisament al programa de Fires de 1935, el poeta local P. Uyà Morera va publicar el poema Prisma. En 
una de les seves estrofes deia el següent: “Gitano blanc, artífex de mentides / amb posa d’ultrancer perdo-
navides; / quan fas un tracte, / a cop de juraments i ciència exacta / arrenques de llur oci / uns quants 
bitllets esquerps; / has fet negoci”. En aquest cas, el negoci d’en Robert amb les cabres...
L’immoble que es veu al fons de la imatge sembla el de cal Manobens, ara ja desaparegut. 

Per no prendre mal, centrem-nos en el que esdevé en 
primer terme i oblidem-nos de moment del que veiem 
al fons. Aquests cinc personatges vestits de fosc i co-
berts amb gorres semblen interessar-se per aquest pol-
tre. Entre ells hi ha d’haver un venedor i un eventual 
comprador, els altres o són tafaners o formen part del 
paisatge. Només un sembla implicar-s’hi i s’acota per 
descobrir o comprovar qui sap què o per simular que 
hi entén. Un sisè protagonista hi aporta la nota dis-
cordant, ja que es veu al primer cop d’ull que el seu 
és un altre ofici. Samarreta blanca, davantal blanc, 

Poltres, garbells, pales, ternals per alçar bótes, cassoles i escorredores... 
En resum, un poti-poti 
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va, per tant, dels utensilis adequats. També els esta-
bliments comercials com carnisseries, xarcuteries, vo-
lateries d’aviram i casqueries els utilitzaven, a l’igual 
que els matadors que exercien als escorxadors i a do-
micili. Quan aquests utensilis es deterioraven irreme-
iablement o es perdien, se’n compraven de nous. Per 
mantenir-los en perfectes condicions existia la figura 
de l’afilador ambulant, també conegut com l’esmolet. 
Anava proveït d’un giny instal·lat sobre una carcassa 
de fusta, amb una peça d’esmolar circular que accio-
nava amb el peu, i que arrossegava sobre una roda.

L’oferta de l’establiment del fons de la imatge és un poti-poti: garbells, pales, ternals per alçar bótes, casso-
les, escorredores, bots de vi... un totum revolutum que sembla un garbuix. Els ternals per alçar bótes de vi 
(es tracta d’aquest parell d’elements de fusta idèntics que es troben a la dreta del suposat forner, repenjats 
en una façana no identificada) són una peça d’arqueologia vinícola que es pot admirar als museus espe-
cialitzats. Servia per inclinar les bótes mig buides de vi, des de la seva posició horitzontal, alçant-les per 
la part posterior, de forma que el líquid es concentrés per decantació a la part davantera i així poder-lo 
extreure per l’aixeta fins a acabar buidant la totalitat del contingut. La gràcia d’aquest giny era que fins i tot 
un nen una mica espavilat podia manipular-lo amb èxit, fent girar un rodet amb les mans, ja que, gràcies 
a un sistema de dues politges, s’aconseguia accionar-lo amb molt poca força. Es produïa un sortilegi quan 
descobries que, efectivament, malgrat el pes i la mida de la bóta, e pur si muove. 

El mínim comú denominador dels articles que es ve-
nien en aquesta parada era que disposaven d’una 
part de ferro acerat i afilat que feia les funcions de 
tallant. L’altra acostumava a ser de fusta. Veiem a la 
parada ganivets de filetejar, de desossar, ganivetes, 
punyals, tallants, navalles, màquines d’esquilar, tiso-
res domèstiques i de podar, falçs i falçons, destrals, 
broques d’esmolar...

Era l’època en què era habitual sacrificar porcs, co-
nills i aviram per al consum familiar a les pròpies llars, 
sobretot a les masies i cases de pagès, i es disposa-

Ganivets de filetejar, de desossar, punyals, tallants, xeires, navalles, màquines d’esquilar,
tisores domèstiques i de podar, falçs i falçons...
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teixa longitud. La tensió de la fulla és obtinguda per 
la torsió d’una corda que uneix els extrems lliures dels 
dos llistons perpendiculars a aquesta. 

A més, veiem també un bon nombre de corrioles i de 
fogons de cuina. En el desordre aparent de les eines 
dipositades a terra s’identifiquen, més o menys agru-
pades, paletes i paletins, tenalles, càvecs, caveguets, 
aixades, àrpies i arpiots, trespeus per al foc a terra, 
molls, cadenes, palanques de ferro, martells...

Cada sacrifici d’animal tenia el seu propi ritual que seguia un ordre escrupolós, tant si l’oficiant era una veïna 
o un veí de Sant Sadurní com si era d’un municipi a centenars de quilòmetres de distància. En el cas dels 
porcs, la cerimònia s’iniciava quan s’enfonsava un ganivet llarg i esmolat a la caròtide de l’animal i li provo-
cava una sagnia. Els conills tenien un final més prosaic, quan les seves pells, que havien estat arrencades com 
qui treu un mitjó, s’encastaven en una paret de l’eixida fins que s’assecaven i es venien al drapaire de torn a 
canvi d’una caixa de llumins. La modernitat va provocar l’externalització d’aquestes matances domèstiques i 
es va perdre un art secular que no s’aprenia a les escoles. 

Els progressos tècnics de tipus domèstic que s’introduïen al poble acostumaven a portar-los els venedors am-
bulants, també anomenats marxants, que anaven d’un indret a un altre pregonant els seus nous productes i 
utensilis. Un d’aquests comerciants pelegrins va arribar a ser alcalde de Sant Sadurní un any després. Salva-
dor Colet Vidal, d’Esquerra Republicana Federal, exercia aquesta activitat des dels anys vint, venent mitjons, 
mitges, llençols, tovalloles, camises, peces interiors d’home i de dona... a les parades dels mercats de la 
comarca. Es va casar amb la sadurninenca Maria Vives Soler i residien al carrer de Mossèn Fontanilles. Es va 
exiliar el 1939 i va morir a França. 

L’immoble de darrere la parada és l’actual Floristeria Amèlia i el de més a l’extrem, ja al xamfrà del carrer, el 
del Bar Novelty.

Intentarem descriure’ls tots, començant per l’olla 
d’aram, que és l’utensili més voluminós. S’utilitzava 
per fer sabó domèstic, bullir les botifarres i les ampo-
lles per elaborar vi blanc. Ben bé al costat, una roda 
de carretó de ferro colat i una massa amb tires també 
de ferro per estellar llenya. A la dreta, dues serres de 
bastidor. Aquestes serres tenen forma de rectangle, i 
la fulla està en un dels costats grans. Els costats petits 
són dos llistons de fusta units pels seus punts mitjans 
per un altre llistó paral·lel a la fulla i de la seva ma-

Una oferta infinita d’altres utensilis amb components també metàl·lics
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Aquí tenim una panoràmica de l’indret anomenat 
Quatre Cantons, captada més o menys des d’on ac-
tualment es troba la Floristeria Amèlia, al Raval. La 
parada ofereix eines de fuster –com ribots, tenalles, 
martells i filaberquins–, moles d’afilar, destrals i cà-
vecs. Penjades d’una corda, hi veiem una desena de 
balances manuals.

En aquesta fotografia hi ha almenys cinc detalls que 
convé ressaltar: el primer és el rètol que indica Bar-
celona (i del qual, per cert, només es llegeixen les 
quatre darreres lletres), pintat al xamfrà de l’immoble 
de cal Xic de l’Agustí, amb un fletxa que indica el 
carrer de Sant Antoni; el segon, el cartell en forma 
de vaca que penja a la façana de cal Sol, del carrer 
de Cavallers, que anunciava que allí hi havia una lle-
teria; el tercer, els tres tendals de cal Rigol, cal Carafí 
(a cal Teiona no n’hi havia cap) i cal Ramonet Sunyer, 
també al mateix carrer de Cavallers; el quart la porta 

La parella de persones grans devia ser l’encarregada forastera de la parada, més que res perquè la senyora 
seu momentàniament sobre una caixa de fusta i perquè porta un mocador penjat al coll, impropi de les dones 
de Sant Sadurní. L’home que aparenta ser el seu marit, en canvi, disposa d’una cadira o d’un tamboret una 
mica més còmode, fent honor al masclisme de l’època. L’altre personatge adult masculí, que hem identificat 
provisionalment com el forner de cal Mitjà, és l’únic que no mira a la càmera.

Les tres nenes i els quatre nens semblen del poble, dos d’ells segur, ja que porten la bata d’uniforme dels 
hermanos del col·legi Sant Josep. Si ens fixem en les dues nenes dels extrems, ens adonarem que una va molt 
ben arreglada i l’altra no tant, i crec que no m’equivocaria si afirmés quina de les dues era de casa bona. No 
els hem pogut identificar, i podria ser que els nens més petits encara fossin vius... Vés a saber. 

lateral d’accés a cal Xic de l’Agustí, que després es 
va eliminar convertint-la en un gran finestral, i, final-
ment, la cortina que voleia a l’angle inferior dret. Es 
tractaria de la tela que cobria l’accés al Bar Novelty, 
estrenat precisament aquell any 1935, a l’immoble 
del xamfrà propietat de cal Teiona. Allí s’hi van esta-
blir Nicomedes Gili Castells, la seva esposa Mercè 
Costa Puiggrós i el seu fill Conrad. El cap de família 
era fuster de professió i va ser ell qui va bastir tot el 
mobiliari del bar. 

Des d’un primer moment em va semblar intuir qui era 
el personatge situat ben bé al centre de la fotografia, 
amb les mans a la butxaca i ben clenxinat, i li vaig 
preguntar a l’amiga Maria Rigol Ordi si reconeixia 
el seu pare. Fa temps que vaig aprendre que això 
de la fesomia es transmet també a les fotografies 
gràcies a la genètica. Efectivament, era Ramon Rigol 
Prats (1897-1937), casat amb Isabel Ordi Soldevila 

Al singular indret dels Quatre Cantons
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 La relació de l’home amb el cavall i amb els seus suc-
cedanis (mules, ases, egües...) es bastia sobre un art 
de domini que es transmetia de generació en genera-
ció des d’uns 3.500 anys aC. Tot això ha deixat de 
ser habitual i ha quedat restringit només als qui prac-
tiquen l’equitació i als qui mantenen viva la tradició 
dels Tres Tombs. Pocs fenòmens han estat tan notoris 
per a la meva generació com el que s’ha experimen-
tat amb la desaparició dels animals de càrrega. En 
tots els escenaris de quan era petit hi havia cavalls, 
mules i ases... Fins i tot en els enterraments, que van 
esdevenir l’últim reducte social on els cavalls eren els 
grans protagonistes. I cal reconèixer que no és ben 
bé el mateix un seguici amb un vehicle mortuori de 
color negre del darrer model de la marca Mercedes 
Benz que una carrossa fúnebre arrossegada per ca-
valls amb el pelatge del mateix color. (Com tampoc 

(1904-1990) i pare de quatre fills: Modest (nascut el 1926), Teresa (1929), Maria (1931) i Ramon (1932). 
Vivien, de fet, molt a prop, a la segona casa del carrer de Cavallers baixant a mà esquerra. El pare de Ramon 
Rigol Prats, Modest Rigol Tubella (1865-1933), havia fundat el xampany Rigol el 1897. Res feia preveure 
aquell 6 de setembre de 1935 que el personatge que hem identificat a la imatge moriria dos anys després, 
just quan havia arribat a la quarantena. Entre 1933 i 1937 van desaparèixer els dos capdavanters de l’em-
presa, i Isabel Ordi se’n va haver de fer càrrec. Ella va ser una de les quatre empresàries del xampany més 
notables dels anys quaranta, totes vídues per cert. Les altres tres eren Montserrat Fatjó Tintoré (1864-1956), 
de can Codorníu; Dolors Sala Vivé (1889-1978), de Freixenet, i Ramona Roig Manobens (1888-1978), dels 
xampanys Santacana Roig i Mostesquius.

Tota mena de guarniments d’animals de tir i de càrrega

La segona meitat del segle XX va viure l’esfondrament 
de l’univers dels cavalls, arraconats pels vehicles a 
motor. Els negocis i els oficis que giraven a l’entorn 
dels animals de càrrega (basters, carreters, ferrers, 
esquiladors....) van caure en desgràcia, i ara ja són 
residuals, però el 1935 encara es trobaven en el seu 
apogeu. Només han sobreviscut els veterinaris. Veiem 
els tradicionals guarniments dels animals de tir i de 
càrrega: regnes o tirants, brides, collars, aclucalls o 
cabassons, bastets…, tots de cuir ben treballat. Tam-
bé hi devia haver sobre la vorera sofres, barrigueres 
i retrangues, però van quedar fora de focus. Per les 
Fires se n’oferien en millors condicions que durant la 
resta de l’any, i per això era qüestió d’aprofitar l’oca-
sió. Identifiquem els tres immobles del fons; el primer 
era el del fuster Albert Giró, el segon cal Basté i el 
tercer cal Canals Barber. 
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A  la vorera nord del Raval, de cara al sol, tornem 
a veure dues parades amb ofertes de productes ben 
diferents. En primer terme, es venien olles d’aram, 
balances romanes, aixades, ribots, serres de mà, fila-
berquins, corrioles, càvecs i caveguets; i, més enllà, 
guarniments d’animals de càrrega que ja hem identi-
ficat en la fotografia anterior. 

Fixem-nos sobretot en l’escena del davant de l’immo-
ble de cal Mota, ben bé al centre de la fotografia. 
Allí s’intueix una concentració de tafaners escoltant el 
que en deien el charlatán o xerraire. Enfilat dalt d’un 
entarimat de fusta, dominava perfectament l’art de 
vendre entabanant els compradors. La tècnica consis-
tia a fornir un lot de productes que s’anaven afegint 
a l’oferta inicial. Així, a partir d’una manta de llana, 
hi afegia dues tovalloles, tot gesticulant i posant-hi 
èmfasi a cada moment, després apareixien un parell 
de mitges i un parell de mitjons, més endavant una 
pinta i un paquet de fulles d’afaitar... 

és el mateix un funeral en català que aquells on podíem escoltar, amb tota solemnitat, allò del “Dies iræ, dies 
illa, / Solvet sæclum in favilla, / Teste David cum Sibylla! / Quantus tremor est futurus, / quando iudex 
est venturus, / cuncta stricte discussurus!”). 

Basters, carreters, ferradors i esquiladors van desaparèixer de l’escena emportant-se un món bucòlic i entra-
nyable. Un dels més significats va ser el Pepet de cal Ferrer Nou ( Josep Puigmartí Prats), fill de veterinari i 
ferrador, que va exercir fins al darrer moment. 

Dues parades amb ofertes ben diferents

L’estratègia de venda es fonamentava, així, en una 
doble subhasta simultània. D’una banda, anava in-
crementant el nombre de productes del lot i, d’una 
altra, rebaixava constantment l’import, cridant: “I tot 
això ni per dues centes pessetes, ni per cent no-
ranta, ni cent vuitanta, ni per cent setanta... No-
més per cent seixanta! I si encara us sembla car, hi 
afegeixo un pot de pomada de serp i un altre de 
tigre. Vinga, que això s’acaba!“ Els pagesos de la 
vila i de la comarca acostumaven a entrar en el joc i 
marxaven carregats d’articles i de potingues.
Aquest immoble de cal Mota va ser construït per l’ar-
quitecte Enric Figueras el 1893. 

A l’angle superior esquerre de la fotografia treu el 
cap el tramvia que la dècada anterior havia substituït 
els carruatges que feien el trajecte des de l’estació 
del ferrocarril fins a la fonda de cal Xic Maxina, al 
carrer de Sant Antoni, i a la inversa. Aquest vehicle 
va estar vigent trenta anys més, i va esdevenir una de 
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les icones més entranyables de Sant Sadurní. Els accessos a l’interior d’aquest cotxe de línia es trobaven no-
més a la part posterior, a través d’una plataforma oberta pels dos costats, que acostumava a emplenar-se de 
passatgers i mercaderies. Sembla que estigui aturat, precisament, davant la impremta Varias. Aquest immoble 
es va enderrocar a la dècada dels cinquanta i s’hi va construir l’actual.

Més enllà de cal Mota podem observar la casa Lluís Mestres, obra de l’arquitecte vilafranquí Santiago Güell 
Grau (1865-1955), la qual s’havia estrenat el 1909. Al balcó hi ha d’espectadors alguns membres d’aquesta 
família, impossibles d’identifi car perquè la imatge està borrosa. 

Gràcies a aquest reportatge fotogràfi c de Raül Maria Mir Comas i als versos de Jaume Rosell Roig, hem pogut 
recordar les fi res entranyables d’abans, que mai més tornaran, i s’ha produït de nou el sortilegi que aquest 
poeta ja recollia aleshores en el seus versos:

«Avui, però, jo he tornat a reviure
tota la joia emotiva d’infant; 

bell esperó que és claror de mon viure,
gràcia del cor l’emoció de l’infant 

quan he copsat, que a mos fi lls la retina
s’ha dilatat un moment, d’il·lusió,

davant els rulls voleiants d’una nina
i els colors vius d’un cavall de cartró»

Jaume Rosell Roig, Fires, 1931
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