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Èxit o fracàs de la col·lectivització 
de Codorníu durant la Guerra Civil 

 
(Sant Sadurní d’Anoia, 24 d’octubre de1936 – 21 de gener de 1939) 

 
Per analitzar el període durant el qual l'empresa Codorníu, S.A. va romandre col.lectivitzada pels seus treballadors 

durant la Guerra Civil (del 24 d'octubre de 1936 al 21 de gener de 1939) disposem finalment de part de la comptabilitat 

oficial de la societat ( factures i balanços mensuals de sumes i saldos de tots els exercicis) però no s'han pogut localitzar 

els Llibres de Diari i de Major1 que ens haurien permès aclarir determinades operacions i conèixer el destí d'alguns fons 

confosos. Aquesta documentació és homogènia i molt precisa per tot el període estudiat i correspòn, principalment, 

segons la caligrafia i les informacions recollides, al comptable Eugeni Gual2 de 57 anys, el qual ja se'n ocupava abans 

de la guerra i va continuar ocupant-se'n després. Es tractava d'un empleat primmirat i fidel que reflectia 

                                                             
1 O s'haurien extraviat a Sant Sadurní o cremat en l'incendi que es va declarar a finals de la dècada dels quaranta al primer pis de l'immoble de 
la Gran Via, 644 de Barcelona, on Codorníu hi tenia el despatx. En el principal hi vivia Montserrat Fatjó i Tintorer, la vídua de Manuel Raventós i 
Domènech i aleshores presidenta de Codorníu.  
2 Quan després de la guerra, a les oficines de Codorníu a Barcelona, Eugenia Gual i Oliver comentava la seva història laboral a Codorníu als 
seus companys de treball més joves ( un dels quals era Josep Diumenjó i Casulleras que estava contractat per una de les empreses dirigides 
pels germans Magí o Jesús Raventós Fatjó i treballava en el mateix immoble), recordava que, quan va entrar d'escrivent a les oficines de Sant 
Sadurní, als hiverns més freds, abans de començar a fer les anotacions als llibres de comptabilitat s'escalfava les mans en una de les bombetes 
d'electricitat que penjàven del sostre. També presumia de la seva fidelitat a Manuel Raventós i Fatjó al llarg de la seva vida professional.  
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escrupolosament tots els moïments produïts en les diferents llibres de comptabilitat i en les corresponents partides dels 

balanços de sumes i saldos.  

 Malgrat que aquells mesos van ser molt convulsos, el control era absolut i no s'escapava ni una sola caixa sense 

l'obligada factura, com, per posar uns exemples, les 5 caixes de que va disposar el gener de 1937 el Comitè de Dones 

Antifeixistes de Barcelona (amb un import de 200'20 pessetes), les 2370 caixes adquirides el març de 1937 per la 

Dirección de Abastecimientos de Euzkadi, Santander y Asturias (pel preu de 84.099'50 pessetes) ; les 150 caixes per a la 

Brigada 119 de la 26ena Divisió (12.081 pessetes) ; les 25 destinades a la Secció d'Intendència de la Divisió 27 (2.836'65 

pessetes) ; les 121 adquirides per la Conselleria de Defensa de la Generalitat amb destinació a la Intendència de les 

Brigades Internacionals (11.058 pessetes) ; les 11 per al 165 Batalló de la la 42ena Brigada Mixta (1.212'30) ; i la caixa de 

Non Plus Ultra que va comprar el Comisssariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya dirigit per Jaume 

Miravitlles Navarra amb seu a l'Hotel Majestic de Barcelona (186 pessetes), totes aquestes cinc darreres operacions 

comercials realitzades el desembre de 1937. En molts pocs casos les vendes no van comportar cap ingrés econòmic 

(dues d'aquestes operacions, entre algunes d'altres, serien les de les 800 caixes que es van enviar el 1937 a la Unió 

Soviètica sense cap pagament ni en diners ni en espècies, i les 150 caixes de Delapierre que van ser enviades 

gratuïtament al Cafè Bol d'Or de Reus on el 1936 es va celebrar una tómbola benèfica en benefici de Socors Roig 

Internacional), i en d'altres les vendes es van compensar amb espècies (com els centenars de caixes que es van 

bescanviar el mateix any per 36 tones de blat de la Cooperativa Comunal de Raimat, produït a les finques 

col.lectivitzades dels germans Raventós Fatjó). 



 3 

 La direcció de l'empresa col.lectivitzada va recaure sobre un Consell integrat inicialment pels treballadors 

Francisco Viladoms i Sabaté de cal Regalat ( de 25 anys i amb estudis elementals cursats fins els 14 anys a les escoles 

públiques de la Plaça Nova), Rossend Massana i Martí, José Gestoso Granados i Antonio Pedrola i Molins, més un 

delegat de la Generalitat de Catalunya, Antonio Casanovas i Casanovas, escollit d'acord amb el mateix Consell 

d'Empresa. Tots ells éren membres de la CNT o de la UGT3. Mesos després aquest consell d'empresa s'hauria ampliat a la 

pràctica amb dos treballadors més, l'eficient comptable Eugeni Gual Oliver ( Sant Sadurní d'Anoia, 1879 - 1970) que 

vivia al carrer Diputació de la seva vila nadiua (a la mateixa casa que actualment té atribuït el número 4), i un 

excel.lent venedor anomenat Piquer4. Dels cinc primers cap d'ells havia exercit mai d'encarregat de secció ni de colla5, 

ni tenien cap formació específica ni experiència, només bona voluntat i predisposició, i de tots ells, només Gual 

dominava perfectament la comptabilitat i sabia entendre i interpretar correctament un balanç. Segons aquests 

balanços mensuals de sumes i saldos de l'any 1935 (per descomptat que, com era habitual a l'època, existia una 

comptabilitat o una caixa B, de la qual no hi ha dades disponibles), Codorníu era una societat anònima totalment 

sanejada i solvent; amb una cartera de clients que va realitzar 2593 comandes6, amb una facturació de 5.175.028'80 

pessetes, corresponents a 106.099 caixes ( 1.273.188 ampolles) i amb uns beneficis abans d'impostos de 516.435'35 

pessetes.  

                                                             
3 Sembla que amb posterioritat alguns d'aquests consellers haurien estat substituïts, però no ha estat posible documentar-ho. 
4 Mentre tot el personal cobrava un sou de 10 pessetes diàries de jornal a ell se li van adjudicar 450 pessetes mensuals.  
5 Les paraules secció i colla formàven part de la nomenclatura de l'empresa Codorníu i definien l'àmbit de treball ( cellers, mines, expedició...) i 
el grup d'individus sota les ordres d'un cap de colla. 
6 El client més important era la distribuïdora filial (VENSA) que a la vegada tenia una gran cartera de clients diferenciada de la de Codorníu.  
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 Cal indicar immediatament que abans de la guerra els beneficis del que podríem anomenar grup Codorníu 

incloïen a més els obtinguts per la societat filial Vins Mousseux Naturels, S.A ( en castellà Vinos Espumosos Naturales, S.A. 

coneguda amb l'acrònim VENSA). Aquesta empresa, dirigida per Magí Raventós Fatjó7 que compartia la propietat 

amb els seus germans8, tenia la seu social al carrer Mallorca, 463 de Barcelona, i es dedicava, amb una xarxa 

comercial i de distribució pròpies, a la comercialització exclusiva de la marca Delapierre9 arreu de l'Estat; i de les quatre 

varietats de la gamma de Codorníu (Non Plus Ultra, Cremant, Extra i Escumós) en un àmbit geogràfic molt concret 

(probablement només a la ciutat de Barcelona). La resta del mercat català i espanyol el cobrien els venedors i 

representants de Codorníu. La facturació de Codorníu a VENSA va crèixer espectacularment a partir de 1930. Aquest 

any va facturar-li 182.142 pessetes, el 1931 1.313.651 pessetes i el 1932 1.873.781 pessetes, deu vegades més que dos 

anys abans.  

 El 1936 la filial VENSA comercialitzava entre un 50% i un 60% de tota la producció de xampany de can Codorniu, 

amb el Delapierre10 com la varietat més venuda. Aquesta estratègia comercial molt ben pensada i aplicada a partir 

del 1929 pretenia diferenciar els xampanys de millor qualitat i preu del popular Delapierre, que també s'elaborava amb 

el méthode champenoise però amb vins de menor qualitat. Prèviament Codorníu havia facturat a VENSA els 

subministres de caixes de Codorníu (amb un important descompte comercial) i de Delapierre (pràcticament a preu de 

cost, entre 2'55 i 2'70 pessetes l'ampolla el 1935) . 

                                                             
7 En la documentació administrativa i en la comptabilitat de Codorníu, les relacions comercials amb aquesta societat sovint es presten a 
confusió ja que se cita indistintament VENSA i Magí Raventós.  
8 Manuel, Jesús, Lluís, Maria, Teresa, Dolors i Montserrat, tot ells més el propi Magí, únics accionistes de Codorníu, S.A.  
9 Alfred Delapierre va ser un expert xampanyista francès contractat per Manuel Raventós Domènech per a les seves caves de Sant Sadurní.  
10 Dels 5.175.028'80 pessetes facturades per la societat Codorníu durant tot l'any 1935, 2.900.669 ( el 56'05) van correspondre a VENSA.  
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  La unificació comercial sota el paraigues de Codorníu, iniciada immediatament després de la col.lectivització, 

sembla que va comportar el traspàs dels actius i els passius de VENSA; la incorporació del seu personal comercial, de 

magatzem i d'administració a la nòmina de Codorníu amb el corresponent increment de la partida de jornals (de 

45.846'25 pessetes mensuals el 1935 a 138.953'35 a finals de 193811 ); l'augment de la facturació directe ( ja que el 1937 

el Delapierre ja es va vendre a 6 i 7 pessetes l'ampolla), amb la consegüent repercusió sobre els resultats. 

Malauradament no es disposa de la comptabilitat de VENSA del període anterior a la Guerra Civil i per això no podem 

xifrar amb exactitud els seus beneficis anuals, però, com veurem tot seguit, podrien representar una xifra molt superior a 

l'aconseguida per Codorníu,S.A12.  

 En el quadre adjunt Principals partides dels balanços de sumes i saldos de Codorníu es mostren les corresponents 

a 31 de desembre dels anys 1935, 1936, 1937 i 1938, en un intent de comparar-les i intentar respondre la qüestió 

següent: quina valoració podem fer sobre la col.lectivització de Codorníu provocada arran la revolució de 1936 i la 

fugida a l'exili dels seus propietaris, quan els seus treballadors es van fer càrrec de l'empresa?  

 Abans però, caldria considerar que a partir del 18 de juliol de 1936 es va produïr un colapse en la producció, 

venda i distribució de Codorníu i Delapierre fins que a principis d'octubre del mateix any es va començar a normalitzar; 

que les tropes franquistes alçades en armes contra la República van anar progressant el 1936, 1937, 1938 i 1939 en 

l'ocupació del territori, establint fronts de guerra impermeables a la distribució de xampany, i en consequència, les 

                                                             
11 Els jornals dels treballadors de Codorníu es van augmentar immediatament després de la col.lectivització fins a 10 pessetes i es van 
actualitzar els anys següents.  
12 La fàbrica de taps de suro propietat també dels germans Raventós Fatjó i dirigida per Jesús Raventós i Fatjó, i les finques de tots els germans 
de Raimat també van ser col.lectivitzades i gestionades per uns comitès de control propis.  
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vendes en aquestes zones de l'Estat se'n van anar ressentint progressivament13 ; que les exportacions també es van anar 

reduïnt ( si no considerem una tramesa excepcional de 17.830 caixes que es van enviar al port de Londres i que van ser 

interceptades i recuperades per Jesús Raventós i Fatjó) ; que el valor adquisititu de la pesseta no es va mantenir estable 

en el període 1936 - 1938, sinó que prenent l'any 1936 com a base 100, el 1937 va ser de 111'90 i el 1938 de 126'19, i que 

per tant a l'hora de fer les comparacions caldria tenir present aquesta important pèrdua de valor de la pesseta; que els 

preus de venda de totes les varietats de Codorníu i de Delapierre van evolucionar a l'alça ( l'ampolla de Non Plus Ultra 

es venia el 1935 a 10'50 pessetes, la d'Extra a 8, les d'Espumós i Cremant a 6, i les de Delapierre a 3'50; mentre que el 

desembre de 1937 el preu d'una ampolla de Non Plus Ultra era de 15, la d 'Extra 12, la d'Espumós 8, la de Cremant 8'70 i 

la de Delapierre entre 6 i 7); que els impostos de guerra i municipals també van anar evolucionant a l'alça i això va 

afectar òbviament el volum de les facturacions ( el 1937 per exemple s'aplicava un Recàrrec de Guerra per un import 

de 2'40 pessetes per caixa) ; que la política de descomptes i bonificacions es va intensificar en relació als anys anteriors 

a la guerra ( el desembre de 1937 éren frequents uns descomptes del 15% més un 10%, mentre que el 1935 l'habitual 

havia estat un 10 % més un 2%) ; que la morositat va augmentar lleugerament; i 9) i que per complicar encara més 

l'exercici comparatiu, a partir l'octubre de 1936, com ja s'ha indicat, sembla que la distribuïdora VENSA va ser absorbida 

poc a poc per Codorníu, de forma que els actius i els passius d'aquesta societat s'haurien vist incrementats, així com els 

costos de personal i la part corresponent de beneficis.  

  

                                                             
13 A Catalunya, a partir de la primavera de 1938, una part del territori ja estava ocupat per les tropes franquistes. El 22 de gener de 1939 els 
nacionals van entrar a Sant Sadurní posant fi a la col.lectivització. 
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Tenint en compte totes aquestes premises podríem resoldre la qüestió plantejada comparant la comptabilitat oficial del 

trieni 1933 - 1935 amb la del trieni posterior, però aquests darrers trenta sis mesos no van ser homogenis, falta 

documentació comptable de 1938 i totes les variables que es podrien considerar es van trasvalsar de tal manera que 

l'exercici resultaria infructuós. Una opció vàlida seria comparar només l'exercici de 1935 �un any normal just abans de la 

guerra� amb un exercici sencer durant la guerra. El 1936 no ens serveix ja que fins el 18 juliol l'empresa Codorníu va 

estar administrada pels seus propietaris, del 18 de juliol al 24 d'octubre va ser un període de trasbals i d'aquesta data fins 

a final d'any ja va estar dirigida pel Consell d'Empresa col.lectivitzada. El 1938 seria en principi un bon exercici per a 

comparar-lo amb 1935, però en aquell any part de la població catalana consumidora de Codorníu i Delapierre ja es va 

veure afectada per les ofensives de l'Ebre, Lleida i Segre, després per la batalla de l'Ebre i el seu desenllaç i finalment 

per l'inici de ocupació final sobre Catalunya, la qual cosa va afectar de forma rellevant la comercialització i consum 

de xampany en una part important del territori català. A més, com ja s'ha insinuat, dels mesos d'octubre, novembre i 

desembre de 1938 ( precísament quan l'estacionalitat d'aquest producte comercial provocava un gran augment de 

vendes) no es disposa de les factures de Codorníu i Delapierre i aquest dèficit frustraria qualssevol intent de 

comparació amb 1935. Ens queda el 1937, un any sencer i amb la informació comptable completa ( a excepció, com 

ja s'ha comentat, dels Llibres de Diari i de Major) . Prou que molts territoris de l'Estat espanyol ja es trobaven ocupats per 

les tropes franquistes i que el comerç de xampany se'n va ressentir14, però 1937 és de tots els anys de guerra, el més 

adequat per intentar esbrinar com va funcionar l'empresa Codorniu col.lectivitzada. 

                                                             
14 El mercat del xampany Codorníu i Delapierre fora de Catalunya equivalia només a entre un 15% i un 25% del total de les vendes.  
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 Les dades més sòlides a considerar serien les vendes de xampany. El 1935 es van vendre 1.273.188 ampolles ( 

106.099 caixes de 12 unitats) de Codorníu i Delapierre15, i el 1937 un total de 957.600 ampolles (79.800 caixes) també 

d'amdues marques16, un 25'8 % menys. Però si som consegüents amb el plantejament inicial d'intentar al màxim 

comparar situacions homogènies, d'aquestes vendes de 1937 hauríem de descomptar al menys una operació 

excepcional i atípica realitzada l'1 de març de 1937: les 17.830 caixes (213.960 ampolles) que es van facturar per un 

import d'1.264.806 pessetes a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, la qual les va exportar al 

Regne Unit probablement a canvi de subministres o material de guerra, i que van ser interceptades i recuperades al 

port de Londres per Jesús Raventós i Fatjó. Si les deduíssim obtindrien la xifra de 61.970 caixes venudes el 1937 (743.640 

ampolles), amb una caiguda del 41'60 % respecte a 1935. Per tant, la disminució de les vendes la podríem xifrar entre 

un 25'8% i un 41'6%. Aquestes serien una primeres dades a retenir que, com veurem, de totes les que s'analitzaran a 

continuació serien les més consistents17.   

 La facturació de 1935 de Codorníu va ser de 5.175.028'80 pessetes i la de 1937 de 4.916.577'10 pessetes, però 

aquestes no són xifres que puguin ser comparades, perquè: en primer lloc, com ja s'ha indicat, el 1935 VENSA encara 

facturava pel seu compte les ampolles comprades a can Codorníu ( de les marques Codorníu i Delapierre) a preus de 

cost o amb importants descomptes, obtenint beneficis molt més elevats que els de l'empresa Codorníu i que es 

                                                             
15 Xifra obtinguda sumant una a una les 2593 factures de l'exercici de 1935. 
16 Xifra obtinguda sumant una a una les 2307 factures de l'exercici de 1937. 
17 Si apliquéssim una lupa despiatada sobre totes les operacions de venda de xampany Codorníu i Delapierre de l'any 1937 destinades a 
l'exèrcit o a organismes oficials i populars republicans tal vegada ens situaríem en el 50%.  
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repartien els seus accionistes18; en segon llloc els preus de venda s'havien incrementat a finals de 1937 a l'entorn d'un 

50% i el poder adquisitiu de la pesseta s'havia reduït un 11'3 %, i finalment també per l'operació de compra de la 

Generalitat de Catalunya de les 17.830 caixes que es van exportar i interceptar al Regne Unit. 

 Pel que fa als beneficis de Codorníu de 1937 van ser excepcionals en comparació amb els de 1935 (1.695.545'29 

pessetes i 516.435'25 pessetes respectivament, més de triple) però aquella primera xifra tot fa suposar que s'hauria 

incrementat amb els beneficis que en els exercicis anteriors corresponien a VENSA i de l'eventual caixa B. Com que els 

desconeixem resulta impossible arribar a alguna conclusió versemblant.  

  Una altra referència seria com van evolucionar les existències (els estocs d'ampolles a les caves en procés 

d'elaboració, el vi, el sucre i altres materials emmagatzemats) per considerar o no l'eventualitat de que n'haguéssin 

disposat sense substituïr-les. El 1935 el valor de les existències de Codorníu era de 4.910. 523'22 pessetes i el 1937 de 

5.581.489'34 pessetes, un 11'3 % més, però atenent a la devaluació de la pesseta podriem determinar que es van 

mantenir pràcticament igual. 

                                                             
18 El 1935 VENSA va comprar a Codorníu 57.530 caixes ( 690.360 ampolles) de Delapierre pel preu d'1.862.079'55 pessetes, més 15.553 caixes 
(186.240 ampolles) pel preu d'1.308.589'45 pessetes. En total 73.082 caixes ( 876.600 ampolles) per les que va pagar 2.900.669 pessetes. En 
aquest mateix any VENSA comprava les caixes de Delapierre a raó d'entre 30'60 i 32'40 pessetes i les revenia a 42 pessetes la caixa, amb una 
diferèmncia per caixa d'entre 11'40 i 9'60 respectivament ( una pesseta més o menys per ampolla) . Si aquest era el mateix tracte que tenia 
VENSA per les ampolles de la marca Codorníu, i atenent que els costos dels representants, del personal i de la distribució éren els únics i els més 
rellevants de VENSA, no seria temerari considerar que els beneficis podrien ser molt més elevats que els de Codorníu. Caldria també tenir en 
compte que la tarifa de preus de Codorníu i Delapierre s'havia incrementat notablement el desembre de 1937: el Non Plus Ultra es facturava a 
15 pessetes l'ampolla, la d'Extra a 12, la de Cremant i la l'Espumós a 8'70 i la de Delapierre a 6 o 7 pessetes ( dos anys abans els preus éren: 
10'50 pessetes per l'ampolla de Non Plus Ultra, 8 per la d'Extra, les d'Espumós i Cremant a 6 i la Delapierre a 3 i 3'5 pessetes .  
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 La Tresoreria de Codorníu va crèixer de 593.305'19 pessetes el 1935 a 2.109.829'34 pessetes el 1937; els Valors, de 

661.000 a 3.851.189'30 pessetes durant el mateix període, i el Fons de Reserva també va augmentar d'1.852.483'76 a 

5.889.072'09 pessetes, tot com a conseqüència, molt probablement, de l'absorció de VENSA i de l'aplicació dels 

beneficis dels exercicis anteriors. El Capital (6.00.000 de pessetes) i les Obligacions (3.000.000 pessetes) es van mantenir 

exactament igual.  

 Així doncs, només la xifra d'ampolles venudes ens permet treure una conclusió vàlida: comparant el 1935 amb el 

1937 les vendes de Codorníu i Delapierre van caure un 25'8 % aquest darrer any, o un 41'6 % si descomptem a més 

l'operació de les 17.380 caixes comprades per la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Una part 

important d'aquest 41'6% ( entre el 15% i el 25%), es podria atribuïr a la pèrdua dels mercats a l'Espanya Nacional; una 

altra a les circumstàncies, dificultats i adversitats excepcionals a causa de la guerra a les que es van haver d'enfrontar 

els treballadors que van asumir la direcció de l'empresa i que comentarem immediatament; i finalment a la gestió 

d'aquests directius ocasionals que, òbviament, no gaudien de l'experiència, la professionalitat, els coneixements i el 

bagatge dels que els havien precedit.  

 Va ser precísament en l'exercici de 1938 quan es produïren uns moïments comptables que no ha estat possible aclarir 

donat que, com ja s'ha reiterat, els Llibres de Diari i de Major de Codorníu �on probablement hi podríem trobar el 

rastre� no han aparegut. El primer moïment confòs correspòn als beneficis extraordinaris bruts obtinguts el 1937 

(1.695.545'29 pessetes) els quals es van comptabilitzar el 1938 en una partida específica. L'abril de 1938 es van pagar els 

corresponents impostos (248.395'03 pessetes) amb un romanent per tant de 1.447.150'26 pessetes. Aquest import de 
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gairebé 1'5 milions de pessetes del maig de 1938 no es reflecteix a la partida de Fons de Reserva ni en cap altra del 

Passiu fix; simplement, no apareix més en els balanços de sumes i saldos.  

 El segon moïment comptable sense cap explicació és la reducció de la Tresoreria també en el mateix mes de 

maig en relació al gener: d'1.917.178'95 pessetes a 1.154.410'82, amb una xifra resultant de 762.768'13 pessetes. I el 

tercer moïment sense justificar seria la reducció també dels Deutors varis pel cobrament de factures pendents, que de 

gener a maig es rebaixa d'1.639.220'56 a 711.050'08 pessetes, amb una diferència de 928.170'48 pessetes. 

Incomprensiblement, tampoc aquestes dues xifres ( 762.786'13 pessetes i 928.170'48 pessetes) estan degudament 

reflectides en els corresponents balanços de sumes i saldos del mes de maig de 1938.  

 En resum, al menys aquests tres imports sembla que desapareixen de la comptabilitat oficial de Codorníu sense 

deixar rastre durant el 1938. Podria atribuïr-se simplement al dèficit real d'informació comptable, o tractar-se de tres 

errors o descuits simultanis (que ja seria casualitat !), o a una equicovada interpretació de la documentació comptable 

disponible (que també podria ser), però que, ves per on, afectaria precisament només a aquestes tres partides ja que 

la resta sembla que es van documentar amb precisió.  

 Si es tractés només d'això, tot el que ve a continuació sobraria, però, atenent el què va esdevenir en aquells dos 

anys i mig de guerra en altres empreses catalanes i espanyoles, no hauríem de descartar així com així altres eventuals 

explicacions. Podria semblar una frivolitat o una temeritat especular sobre on haurien pogut anar a raure tants diners en 

aquelles circumstàncies, però a tall d'hipòtesis s'aventuren quatre possibilitats. 

 La primera seria que s'haguéssin destinat a finançar alguna finalitat civil o militar republicana, ordenada 

formalment per la Generalitat de Catalunya o per l'Exèrcit Popular. D'haver estat així �amb una eventual ordre 



 13 

d'aquesta naturalesa sobre la taula� segur que el comptable Eugeni Gual, tant primmirat i eficient com era, ho hauria 

reflectit perfectament en els llibres i balanços sense cap reticència. Hauria estat una garantia que l'exculparia a ell i el 

justificaria davant el Consell d'Empresa (i també en un eventual futur davant Manuel Raventós). Per tant, aquesta 

primera opció no sembla del tot convincent.  

 Segona hipòtesis. Que tots els membres del Consell d'Empresa s'haguéssin conxorxat i haguéssin ordenat fer-los 

desaparèixer per reparatir-se'ls entre ells o per lliurar-los sota ma a a alguna autoritat civil o militar republicana 

descontrolada o aprofitada que els hi hauria exigit. Costa molt de creure's aquesta opció atesa la personalitat i la 

integritat dels consellers, el risc que corrien compartint tanta gent el mateix secret i les penúries que van passar sense 

excepció tots ells després de la guerra19. En tot cas, el comptable hauria deixat alguna referència explícita en els llibres i 

els balanços que l'exculpés a ell.  

 Tercera possibilitat. Que el president del Consell d'Empresa, d'amagat dels altres integrants del consell �és 

inimaginable que en aquelles circumstàncies una opció com la que es plantejarà a continuació s'hagués près de 

forma col.lectiva�, hagués decidit que els extraordinaris beneficis de 1937 ( i qui sap si també les altres dues partides) 

corresponien als propietaris de l'empresa i hagués donat instrucccions al comptable perquè el maig de 1938 els fes 

desaparèixer de la comptabilitat oficial sense deixar rastre i els fes arribar en forma de dividends per les seves accions 

als germans Raventós Fatjó a l'exili. Podria ser, però Francisco Viladoms era un sindicalista anarquista massa convençut i 

                                                             
19 Francisco Viladoms s'exilià el 1939 a França durant la retirada i el 12 de juliol del mateix any viatjà a Mèxic en un vaixell noleijat i finançat pel 
govern mexicà presidit per Lázaro Cárdenas del Rio, tot en condicions molt precàries. José Gestoso també s'exilià i mai no va tornar, però va 
portar una vida molt humil fins la seva mort. Després de la guerra Rossend Massana va deixar voluntàriament l'empresa i es va dedicar a fer de 
pagès, ningú li va demanar responsabilitats i va viure dignament amb l'esforç del seu treball, i Antoni Pedrola van continuar treballant de peó a 
can Codorníu sense cap mena de represàlia.  
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estricte per cometre un greuge com aquest, no s' hauria refiat d'un comptable que no era ni de la CN T ni de la UGT 

que en qualssevol moment l'hauria pogut delatar ( recordedm que Viladoms no estava al corrent de l'eventual doble 

joc del comptable), i si mai s'hagués descobert abans del final de la guerra, ni l'un ni l'altre no ho haurien pogut justificar 

i ho haurien passat molt malament. Per descomptat que en les memòries de la vida de Francisco Viladoms que va 

escriure a Mèxic la seva filla Flora Viladoms i Briquets no s'hi fa cap referència i per tot plegat es fa molt difícil de donar 

per versemblant aquesta tercera possibilitat.  

 Finalment no es pot descartar que aquests diners, en una part o en la seva totalitat �i aquesta seria la quarta 

opció� els hagués fet desaparèixer voluntàriament el comptable sense encomanar-se a ningú. Amb la ignorància 

financera de tots i cadascun dels membres del Consell d'Empresa era perfectamen factible realitzar-ho amb opacitat. 

Després de 19 mesos de portar la comptabilitat de l'empresa col.lectivitzada �i adonant-se'n que els directius 

ocasionals es creien a cegues les informacions econòmiques que ell els facilitava, i que ningú supervisava els comptes� 

Eugeni Gual no hauria tingut cap mena de reticència en fer-los fonedissos. En la seva peculiar manera d'entendre 

l'honorabilitat devia considerar que no pertanyien als obrers.  

 Seguint aquest fil, ens podríem preguntar què n'hauria fet de tants diners. No semblaria probable que se'ls hagués 

embutxacat perquè per sobre de tot era honest i fidel a Manuel Raventós i tenia la seva total confiança. D'altra banda, 

el maig de 1938, la guerra semblava propicia als nacionals i si el desenllaç els era favorable, Manuel Raventós tornaria 

un dia o altre de l'exili i el primer que faria seria demanar explicacions al comptable del què havia esdevingut realment 

a l'empresa durant la seva absència. Ell i els seus germans sí que sabien interpretar perfectament els comptes i els 

balanços i aviat se'n haurien adonat de que faltaven justificar el destí d'aquestes tres quantitats. Per tant, si 
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efectivament aquests diners van desaparèixer dels balanços i van sortir de Codorníu el maig de 1938, una opció és que 

haguéssin acabat en poder de Manuel Raventós i Fatjó o dels seus germans a l'Espanya nacional o a Suïssa. 

 Posar en qüestió la rectitud d'una persona no es pot fer així com així sense aportar proves, però a més dels rumors 

que van còrrer després de la guerra sobre el comportament d'Eugeni Gual ( mai es pot donar versemblança als rumors, 

sense més, malgrat la dita castellana cuando el rio suena agua lleva) i de les seves pròpies manifestacions de fidelitat a 

Manuel Raventós durant el període de col.lectivització (això ja és més rellevant), disposem d'un testimoni privilegiat que 

estava perfectament al corrent del què esdevenia i que estendria una ombra de dubte sobre el comportament 

d'aquest personatge. Així, la ignorància comptable i financera dels integrans del Consell d'Empresa hauria estat 

detectada immediatament per Gual i aquest, al cap i a la fi, hauria estat més fidel als propietaris de l'empresa a l'exili 

que als seus companys treballadors revolucionaris, tal i com el secretari personal de Manuel Raventós Fatjó, Adjutori 

Varias i Gabarró �el qual havia desertat quan l'anàven a mobilitzar i s'havia passat a l'exèrcit franquista� li explicava en 

una carta20 que el 25 d'abril de 1937 va enviar a don Manuel:"[...] No sé como se habrá desarrollado la vida 

administrativa desde el mes de octubre [ de 1936] en que salí de allí, pero creo que gracias a la misma reacción de 

una buena parte de los obreros de la FAI se consiguió que marchara su pícaro asesor que se llamaba José Quer. Gual y 

Piquer entraron en el Comité de Empresa y creo que su presencia allí habra sido eficaz: a Gual tienen que recurrir para 

conocer y comprender muchos asuntos y el sabe [ aquesta darrera paraula esta indicada entre cometes en l'original] 

informarles, y Piquer, que ya una vez le amenazaron de muerte, tiene valentia para decir muchas cosas[...]". D'aquest i 

                                                             
20 Fons Adjutori Varias Gabarró. Carta d'Adjutori Varias a Manuel Raventós Fatjó. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. 
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d'altres fragments de la citada carta21 es podria desprendre que Eugeni Gual estava més o menys conxorxat amb 

Manuel Raventós i Fatjó i molt probablement era un dels que el mantenien informat puntualment a través d'un 

intermediari real o figurat que responia al nom de Mr. Valls amb residència postal al carrer Klosbachsh, 26 de Zurich ( 

Suïssa). Devia ser en aquesta adreça on es va alertar als germans Raventós Fatjó de la tramesa de les  

 Si aquest va ser el cas, molt segur devia estar Gual de que no seria descobert ja que estava corrent un enorme 

risc ( per molt menys el podien haver afusellat), i per això després de la guerra Manuel Raventós l'hauria recompensat 

adequadament en agraïment als serveis prestats22. Resultaria francament patètic que tot l'esforç revolucionari de la 

col.lectivització de Codorníu no hagués pogut evitar que una part dels beneficis i altres recursos econòmics dels anys 

de guerra haguéssin anat a parar de forma subreptícia als propietaris de l'empresa a Suïssa o a l'Espanya Nacional. I 

tot, perquè cap dels responsables de la CNT i de la UGT de l'empresa col.lectivitzada tenien coneixements financers, 

s'haurien refiat del comptable que els hauria fet beure a galet i no haurien estat capaços d'assessorar-se i de fiscalitzar 

la seva feina. No seria la primera vegada que un fet així posaria en evidència la ignorància, la ingenuitat i la deixadesa 

d'uns revolucionaris i les misèries humanes que acostumen a generar-se en situacions com aquesta. Ni va ser la primera 

ni seria la darrera !  

                                                             
21 "[...] De cerca tuve que vivir aquellos dias [ els de la revolució de 1936] todo lo que representaba la expoliación de su patrimonio [ es refereix 
al de Manuel Raventós Fatjó] desde que se presentaron en la torre de Sarrià [el domicili de Manuel Raventós Fatjó a Barcelona ] hasta que pude 
huir de aquella pandilla de criminales y ladrones. Junto con Eugenio Gual procuramos salvaguardar en todo momento lo que nos era 
posible[...]"  
22 A les oficines de Codorníu de la Gran Via, 644 de Barcelona, Eugeni Gual va exercir després de la guerra de Director Administratiu i va estar 
sempre molt ben considerat, estimat i valorat fins la seva jubilació. El seu fill Josep Gual Montardit i el seu net Josep Gual Oliver van ser 
contractats succesivament com advocats de l'empresa.  
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 Però per alguns membres de la família Raventós, Eugeni Gual hauria actuat com calia i no se'l podia acusar de 

deshonest, al contrari, s’hauria comportat com un heroi. El 27 de setembre de 2015, després de votar en les eleccions 

autonòmiques a Font-rubí, vaig tenir l'oportunitat d'explicar-li personalment aquesta hispòtesis a Argentona a un nét de 

Magi Raventós i Fatjó, el qual, a l'hora de valorar l'eventual comportament de Gual es va limitar a comentar-me : 

�Doncs què volies que fés si aquest Eugeni Gual era un empleat fidel i responsable i estava convençut de que aquells 

diners éren dels propietaris de l'empresa i no dels treballadors que l'havien col.lectivitzat? Enviar-los a Suïssa, no? 

Aquesta era la seva obligació!  

 Des d'una perspectiva més general la davallada del 41'6% en la venda d'ampolles de xampany Codorniu i 

Delapierre l'any 1937 (i la superior que s'hauria produït el 1938) ens donarien una pista del què hauria pogut esdevenir 

també a la resta de les empreses xampanyistes locals �Freixenet, Rigol, Lavernoya, Calixtus, Castellblanch, Santacana, 

Miró, Mestres, Santet, Macabeo, Juvé i Lincoln. A més de les adversitats i complicacions que ja s’han exposat ( caiguda 

total de les vendes en els territoris ocupats pels franquistes, reducció de les exportacions i augment de preus) hi va 

haver sis grans raons més que explicarien la reducció de la producció i de les vendes de xampany sadurninenc els anys 

1936, 1937 i 1938: a) una situació econòmica i social poc propícia en el mercat català i espanyol al consum de 

productes considerats aleshores superflus; b) l'escasedat de vi per a embotellar; c) les crisis de subministre de sucre per 

a les fermentacions i de gasolina i de gasoil per al transport de les mercaderies; d) la dificultat d’obtenir ampolles de 

xampany noves i recuperades de segon o tercer ús; e) els problemes de finançament empresarial i f) el desgavell en les 

xarxes de comercialització i distribució a causa dels canvis constants del personal que se’n ocupava, motivats per les 

mobilitzacions de soldats per anar al front.  
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 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 (Alt Penedès) 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 i els preus de venda van augmentar notablement. 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 per elaborar xocolata. La venda de gasolina i de gasoil per als camions de transport de xampany es 

va restringir i encarir. A can Codorníu van haver de recòrrer a determinats favors per aconseguir-ne, com les 6 caixes de 

xampany que el 17 de setembre de 1937 van regalar a la Conselleria de Transports de la Generalitat per facilitar 

l'adquisició de gasolina. 

 Les fàbriques d’ampolles de vidre també treballaven a mig gas i els preus també 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 insuficient ja que les recollides en els punts de consum i els trasllats a Sant Sadurní van esdevenir molt 
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complicats. 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 

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. A la pàgina 32 d’un dels llibres d’arqueig de l’ajuntament23 corresponent a aquest període consta 

una Declaració jurada de xampany, segons la qual en els mesos d’octubre i novembre s’haurien venut les següents 

quantitats d’ampolles: de cava, 100.716 de Codorníu, 1.779 de Freixenet, 168 de Calixtus, 74 de Lavernoya, 456 de 

Mestres i 84 de Lincoln24; i de gassat, 12.25025 de Freixenet, 1.719 de Macabeo, 2.705 de Castellblanch, 40.71026 de 

Santacana, 6.384 de Calixtus, 13.320 de Rigol, 6540 de Miró i 2160 de Santet.  

 Aquest capítol de les col.lectivitzacions de les empreses xampanyistes s'hauria d'estudiar més a fons, 

particularment per conèixer i determinar com es van veure afectades la resta de companyies locals, però amb el que 

ara coneixem de Codorníu podem afirmar que, al menys en aquesta empresa, no va ser un desgavell i un desastre, 

com es va difondre durant els primers anys del franquisme. Mantenir l'activitat a totes les seccions de can Codorníu (a 

les premses, cellers, mines, expedició i oficines) per part d'uns aprenents, amb disciplina i rigor; vendre el 1937 més de la 

meitat d'ampolles que en temps de pau, subminitrar-les i cobrar-les, en aquelles condicions tant adverses, es podria 

                                                             
23 Arxiu Municipal de Sant Sadurní . 
24 Crida molt l'atenció que no s'haguésssin venut ampolles de cava de la marca Rigol.  
25 Quantitat força baixa, però contrastada. 
26 Xifra molt important contrastada.  
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considerar un èxit que hauríem de matisar si el supòsit de la desaparició dels diners de l'empresa col.lectivitzada es 

pogués demostrar de forma fefaent. Sense aquelles ciircumstàncies externes tant adverses, una direcció obrera com 

cal tal vegada hauria pogut assolir els mateixos resultats econòmics que el 1935; però per evitar el greuge de l'eventual 

desviació de diners el 1938 hauria calgut millorar les condicions internes, amb menys utopia i més professionalitat i amb 

menys candidesa i més control i fiscalització. 

 En els aspectes socials i laborals, entre 1936 i 1938 els sous del personal de Codorníu es van augmentar inicialment 

a 10 pessetes el jornal, i després es van anar actualitzant; i dels beneficis de 1938 es van distribuïr 168.898'70 pessetes 

entre els treballadors a final de l'exercici . El tracte, les relacions i les condicions de treball es van veure millorades sense 

afluixar l'exigència i a l'hora de prendre determinades decisions relacionades amb la marxa de l'empresa es procurava 

implicar-hi el personal. Els obrers de la CNT i de la UGT de Codorníu més compromesos amb aquella mesura tant 

revolucionària manifestàven després de la guerra que la col.lectivizació havia estat l'experiència més il.lusionant de la 

seva vida... que malauradament havia acabat tant malament com la mateixa República. Si abans de morir haguéssin 

estat coneixedors de l'eventual desaparició de tants diners sense adonarse'n, durant el període de la col.lectivització 

que ells van protagonitzar i dirigir, de ben segur que la decepció i l'ennuig encara haurien estat majors.  
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