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“Hem de saber qui hem estat i qui som si volem construir un edifici acceptable dins 
el gran marc de la societat occidental a la qual pertanyem per filiació directa des dels 
temps carolingis. I, a més, hem de procedir a aquesta anàlisi amb la més gran urgència i a 
la llum de l’enquesta pública, perquè el nostre bé i el nostre mal no han de tenir secrets. Ai 
dels pobles que s’obliden d’aquestes necessàries introspeccions i no s’aturen en les grans 
recolzades històriques per palpar-se el cos, escoltar-se l’ànima i mesurar l’encert o l’errada 
en la feina feta!”

Jaume Vicens i Vives (1910-1960) a Notícia de Catalunya (1954) 

“Les concepcions del passat no són estables, ni molt menys, i les revisem contínua-
ment a la llum de les urgències del present. La història no és un llibre tancat o un veredicte 
final. Deixem que els historiadors emprenguin la recerca del coneixement, per equívoca 
o problemàtica que pugui resultar. La gran força de la història en una societat lliure és la 
seva capacitat per a l’autocorreció.” 

Arthur Meier Schlessinger Jr. (1917-2007), al seu article “La història i l’estupidesa nacional”, 
publicat al número 314 de la revista L’Avenç.

A Sant Sadurní, la recerca històrica i la seva difusió és una conquesta de 
l’actual etapa democràtica, en la qual els cronistes locals, l’Ajuntament, el 
Centre d’Estudis Sadurninencs i l’Institut d’Estudis Penedesencs han tin-

gut un paper molt decisiu. Alguna influència hi deuen haver tingut, poca o molta, 
els primers alcaldes democràtics de la segona meitat del segle XX,1 ambdós his-
toriadors. Durant l’etapa de la Dictadura franquista i les precedents —els primers 
23 anys del segle, la Dictadura de Primo de Rivera, la República i la Guerra Civil—, 
senzillament, la recerca no existia. 

L’explicació és ben simple: com es podia escriure la història si no hi havia his-
toriadors! Per trobar una excepció a aquesta conclusió que confirmi la regla, ens 
hauríem de remuntar al 1909, quan el secretari de l’Ajuntament, Pelegrí Torelló 

1 Segons l’historiador local Antoni Romeu i Alemany, a la pàgina 32 de la seva obra Fil·loxera. La història. 
La festa. La gent: “Aquí cal recordar que tant [Carles] Querol [ i Rovira] com el primer tinent d’alcalde i 
regidor de Cultura, Marcel Gabarró [ i Pallarès], eren llicenciats en història, i en aquests anys [finals de la 
dècada dels setanta i principis de la dels vuitanta], de manera paral·lela a la seva tasca de gestors muni-
cipals, van tenir un paper rellevant en la tasca de recuperació i divulgació de la història local.”
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i Borràs (1838 -1917),2 va publicar la seva obra Monografia Històrica–Pintoresca 
de la vila de Sant Sadurní d’Anoya,3 una crònica dels esdeveniments locals més 
rellevants des dels orígens. Per a moltes generacions —i per a la meva en particu-
lar—, aquesta va ser la primera aproximació al coneixement de la història pròpia. 
Uns succedanis aigualits, dispersos i inconsistents van ser, a més, alguns articles 
històrics escadussers, i sovint poc rigorosos, que es publicaven en els programes 
de Fires que cada any editava l’Ajuntament amb motiu de les Fires del mes de 
setembre i en algunes de les publicacions periòdiques de les diferents èpoques.

Avui, sortosament, ja existeixen una colla d’obres de caràcter històric referides 
a la passada centúria editades després de la mort de Franco,4 però malaurada-
ment no n’hi ha cap d’abast i contingut general. Aquest dèficit és el que es pretén 
resoldre amb l’edició de les obres de la trilogia Relats del segle XX, la primera de 
les quals és la que el lector té a les mans i que porta per títol Relats republicans. 
Sant Sadurní d’Anoia, 1931-1939.5 Recuperar una part de la memòria col·lectiva6 
sadurninenca del segle passat, d’això es tracta principalment. Perquè, en definiti-
va, com va sentenciar l’historiador francès Pierre Nora (Paris, 1931), “la memòria 
col·lectiva és el record, o el conjunt de records, conscients o no, d’una experiència 
viscuda o mitificada per una col·lectivitat, alimentada per una identitat de la qual 
el sentiment del passat és part integrant”. 

Per què, però, una història local del segle XX? Si admetem que la divisió de la 
història de la humanitat en segles no és més que un pur convencionalisme, es 
podria convenir que aquesta opció de contemplar només cent anys d’esdeve-
niments sadurninencs seria també una simple arbitrarietat. Al cap i a la fi, ni el 
primer ni el darrer any del segle XX van ser considerats excepcionals per les veïnes 
i veïns de Sant Sadurní del moment, ni es van produir uns fets transcendentals, 

2 Quart fill del matrimoni format per Antoni Torelló i Sàbat (1802-1872), sastre i fundador de l’Orquestra 
Els Escolans, i Teresa Borràs i Comas (1812-1881). Era mestre de professió. De 1872 a 1917 va ser secretari 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

3 El 1986 l’Ajuntament de Sant Sadurní en va fer una segona edició facsímil amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi. 

4 Algunes estan relacionades a la bibliografia d’aquesta obra. 

5 La segona portarà per títol Relats i retrats franquistes, 1939-1977; i la tercera Relats i retrats monàrquics, 
1977-....

6 El concepte memòria col·lectiva el va inventar el sociòleg francès Maurice Halbwachs (1877-1945) el 
1925, i el va incloure en la seva obra Les cadres sociaux de la mémoire. Halbwachs va morir al camp nazi 
de Buchenwald (Alemanya). 
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ni va néixer o morir cap personalitat molt rellevant; més aviat van transcórrer 
sense pena ni glòria. Tot i així, com raonaré a continuació, crec que el 1900 pot 
ser considerat com un any de referència en la història del meu poble (com també 
el 1887, quan va arribar la plaga de la fil·loxera; o quinze anys abans, el 1872, quan 
Josep Raventós i Fatjó, de can Codorníu, va embotellar les primeres ampolles de 
xampany; o el 1865, quan el ferrocarril va connectar Sant Sadurní amb el món...), i 
que pot ser un bon punt de partida —un altre convencionalisme o una altra arbi-
trarietat, si voleu— per explicar i entendre els darrers capítols de la nostra història 
contemporània, contribuint així a interpretar la realitat actual i a evitar ensopegar 
tres7 o més vegades en la mateixa pedra.

Un segon motiu per publicar una història local del segle XX és posar a l’abast 
de tothom una bona colla de testimonis i textos, inèdits o no, particularment de 
la República, la Guerra Civil i l’exili, que em van ser llegats per veïns del meu poble 
de forma reservada, amb la indicació que, un dia o altre, arribessin a coneixement 
dels sadurninencs de les properes generacions. Compleixo, per tant, amb un deu-
re moral i amb un compromís contret en diferents moments, en diferents països 
i amb diferents amics durant els darrers cinquanta anys, i lamento no haver-ho 
pogut fer abans.

La tercera raó és de caràcter ètic. Pretenc contribuir a la recerca de la veritat, 
a la recuperació de la memòria republicana i a la reconciliació, i sé perfectament 
que això encara sembla una utopia. Malgrat els més de vuitanta anys que han 
transcorregut des que es produïren els tràgics esdeveniments de les primeres set-
manes de la revolució de 1936, seguim instal·lats en versions antagòniques, sense 
la possibilitat de fer-ne una síntesi. Encara avui hi ha, soterrats, odis i rancúnies 
que no s’han alliberat i que caldria sublimar per treure’ns de sobre aquest llast. 
Un familiar llunyà meu no em perdona que el nom del seu pare aparegui a la llista 
dels principals responsables dels assassinats de 1936, i no hi ha manera de fer-li 
veure que ho hauria de superar. Gairebé ja han desaparegut d’aquest món els 
darrers protagonistes locals d’aquell conflicte, però encara hi ha documents que 
esperen veure la llum, com era el cas, entre molts d’altres, de l’expedient inèdit 
localitzat el juliol de 2015 a l’arxiu del Tribunal Territorial Militar Tercero de Barce-
lona relatiu a la mort o assassinat del regidor republicà sadurninenc Antoni Lloret 
i Miquel, el dilluns 25 d’abril de 1949. Des d’aquesta data fins a la localització i 

7 La frase feta original parla d’evitar dues ensopegades en la mateixa pedra, no tres; però convé no desistir 
en qualsevol intent, malgrat s’hagi fracassat en una o diverses ocasions anteriors. 
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publicació del contingut d’aquest expedient, no quedava clar quina havia estat la 
responsabilitat de les autoritats municipals del moment.

Moltes de les persones identificades amb la causa republicana que se citen en 
aquesta obra no van merèixer en vida cap reconeixement. Al contrari, van viure 
i morir derrotades i humiliades per un règim que només va honorar les víctimes 
del bàndol vencedor. Recuperar-ne la memòria és, també, un deure ètic.

En quart lloc, perquè de forma paral·lela a la recerca de fotografies antigues de 
Sant Sadurní dels segles XIX i XX, que constitueixen el meu fons d’imatges, dipo-
sitat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, vaig anar recopilant i catalogant publica-
cions periòdiques, documents i impresos inèdits que se’m facilitaven juntament 
amb els negatius i positius fotogràfics. En algunes ocasions el que m’arribava era 
realment excepcional, com una carpeta amb tota la documentació de la vaga de 
can Codorníu de 1931, retirada al darrer moment per evitar que es malmetés,8 
o el diari personal de guerra de Jeroni Parera i Rosell (1910-1938), del xampany 
Castellblanch. En aquesta mateixa línia, i estimulant el cuquet de la recerca, he 
procurat localitzar, o que es localitzés, amb èxit, documentació rellevant que es 
trobava descontrolada i que finalment s’ha situat on corresponia. Em refereixo, 
per posar només quatre exemples, als llibres oficials de l’Ajuntament de 1936 a 
1939; a tota la documentació sobre el conflicte rabassaire de can Guineu entre 
1931 i 1934; al fons documental del soldat nacional Adjutori Varias i Gabarró 
(1911-1938) —diaris dels períodes de pau i de guerra, correspondència pròpia 
i aliena, postals, textos personals, poemes...—, i al llibre de visites de Codorníu 
durant la Guerra Civil, que jo havia tafanejat entre 1960 i 1964 quan vaig treballar 
en aquesta empresa, però que s’havia descontrolat. 

Els que ens dediquem a aquesta tasca de recuperació de la història sabem que, 
a vegades, es produeix un sortilegi en forma de sorpresa quan menys te l’esperes. 
És com quan estirem una cirera d’un cistell i aquesta n’arrossega una altra que a la 
vegada n’estira una tercera... i així successivament. Si a això hi sumem l’efecte pa-
pallona, el resultat pot ser increïble. Aquest és el cas de la descoberta de la figura 
i de les memòries de Maria Josep de Chopitea i Rossell, nascuda el 1915, una de 
les dues filles de la propietària de la hisenda d’Espiells, Mercè Rossell i Domènech. 
Gràcies a un article publicat al meu bloc el 2014 en el qual feia referència a l’altra 
filla d’aquesta senyora, Mercè de Chopitea i Rossell, un any després, la professora 

8 Aquesta documentació la vaig retornar personalment, trenta anys després, a l’Arxiu de Codorniu, el 30 
de setembre de 2015, quan finalment l’empresa va adequar un espai idoni per a la seva conservació.
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Helena Buffery, de la Universitat irlandesa de Cork, es va posar en contacte amb 
mi per informar-me del seu treball de recerca sobre Maria Josep de Chopitea, de 
l’existència i periple vital de la qual ni jo ni cap veí de Sant Sadurní n’estàvem al 
cas. El seu interès s’havia despertat arran de la lectura de les obres9 que aques-
ta sadurninenca ocasional va escriure després d’exiliar-se a Mèxic el 1939. Tota 
aquesta documentació inèdita s’ha inclòs en aquesta obra. 

Hi ha una cinquena raó que justifica aquesta trilogia: el deure d’intentar es-
brinar com i per què van esdevenir-se realment els fets històrics. Des que el 1970 
vaig començar a publicar articles, llibres i reportatges, reconec que hauré comès 
involuntàriament una sèrie d’inexactituds, tergiversacions i interpretacions in-
correctes, fruit d’una informació errònia o esbiaixada, mai a causa de la mala fe. 
Un dels casos més flagrants que il·lustra el comentari anterior és el del membre 
del Comitè de Milícies Antifeixistes de Sant Sadurní Francesc Catasús Parellada 
(1915-1940), conegut popularment com el Cigala, exiliat el 1939, el qual, segons 
la versió que em van transmetre de paraula i per escrit10 d’altres que, com ell, van 
travessar la frontera en aquella ocasió —i que afirmaven conèixer perfectament 
la seva història personal i el seu desenllaç—, s’havia enrolat a la Legió Estrangera 
francesa, havia estat destinat a Indoxina i havia mort en el setge de Dien Bien 
Phu el 1954. Així ho vaig escriure i publicar en diverses ocasions. La seva família 
havia desaparegut de Sant Sadurní després de la Guerra Civil sense deixar rastre, 
i resultava impossible confirmar aquella versió de la seva mort. Als arxius militars 
francesos es va poder certificar efectivament el seu allistament a la Legió, però no 
que vagi viatjar al Vietnam i encara menys que hi vagi morir. 

Aquesta versió va durar més de 74 anys, fins al mes d’agost de 2013, quan, 
finalment, com a resultat d’una llarga recerca, vaig descobrir que havia mort el 
12 de juny de 1940 al municipi francès de Le Quesnel en Santerre (Departament 
de Somme, a la regió de Picardie), equidistant uns 110 quilòmetres de la frontera 
belga i de París, enfrontant-se a l’exèrcit nazi quan començava a ocupar França; i 
que la seva tomba era la 214 de la Nécropole Nationale de Condé-Folie, també 
al Departament de Somme. Per fi, podíem documentar amb precisió i veracitat 
la seva biografia, posant en evidència la fragilitat de la memòria oral i escrita. Pel 
camí, però, vaig contribuir a estendre una informació falsa que molta gent devia 

9 Les obres publicades a Mèxic per Maria José de Chopitea i Rossell van ser Lazos de infancia (1950), Sola 
(1954), Guieshuba (1960), la peça teatral La Dictadora (1963) i In memoriam (1965). 

10 Com a les memòries de Joan Formosa i Estragués i a les de Jaume Baqués i Font.
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interioritzar creient-se que era certa. En demano disculpes. En certa manera, en 
aquesta obra hi ha les meves darreres recerques sobre la història local de la Repú-
blica, la Guerra Civil i la postguerra, i en la mesura que contradiguin o qüestionin 
versions i interpretacions anteriors que jo hagi difós, s’entén que hauria de preval-
dre el contingut del relat actual. I així serà contínuament, fins al darrer moment. 

El sisè motiu pel qual pretenc publicar aquesta trilogia, i en particular aquest 
primer volum sobre l’etapa republicana i el segon sobre el franquisme, té a veure 
amb la necessitat d’anar contribuint a substituir el buit existent amb aportacions 
de diferents historiadors i cronistes locals. A les obres sobre la guerra i la post-
guerra de Josep Eroles i Benabarre, Salvador Llorac i Santis i Jaume Recasens i Bel11 
—que, com tota obra humana, inclosa aquesta, són perfectibles—, s’hi afegiran 
els dos primers volums de la meva trilogia com una aportació més, també amb 
encerts i errors, que haurien de contribuir a un millor coneixement de l’etapa més 
convulsa de la nostra història recent. La darrera raó l’explicaré mé endavant. 

Els membres de l’Acadèmia Britànica Sir Michel Howard i William Roger Louis, 
en el pròleg del seu llibre The Oxford History of the Twentieth Century, afirmaven 
que al món occidental “el segle XX es va iniciar amb una paradoxal combinació 
d’esperança i por. L’esperança radicava en la previsió que s’entrava en una nova 
edat daurada i que els descobriments científics i els avenços tecnològics, com 
l’electricitat, el motor de combustió interna, l’aeronàutica, així com els progressos 
de la ciència mèdica, alliberarien la humanitat de tots els sofriments —pobresa, 
malalties, fam, guerra— que l’havien afligit des del començament de la història. 
La por sorgia tant de l’aparent desintegració dels valors tradicionals i de les estruc-
tures socials, religioses i laiques, que havien mantingut unida la societat enfront 
dels mals ja mencionats, com de la perspectiva que el món s’enfrontava, en con-
seqüència, a un futur en el qual només sobreviurien els més forts i implacables”.12 
Talment com si existís una voluntat d’afrontar el nou segle amb una certa harmo-
nia, tot el món occidental passà a regir-se per l’hora del meridià de Greenwich; els 
rellotges es van aturar a les zero hores i no es van tornar a posar en marxa fins al 
cap de 8 minuts i 40 segons, mentre les campanes de les grans ciutats van repicar 
durant mitja hora per commemorar l’esdeveniment. 

A l’Estat espanyol, el canvi de segle participava de les incògnites que afectaven 
el món occidental, agreujades pel desastre colonial del període 1895-1898, amb 

11 Consulteu la bibliografia al final d’aquest volum.

12 The Oxford History of the Twentieth Century. Oxford University Pres, 1998
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la pèrdua de Cuba i Filipines, i un greu malestar ciutadà a causa de les baixes de 
soldats pertanyents a les classes populars en aquests indrets remots del planeta. 
Tot plegat enmig d’una profunda crisi del sistema polític, de la institució monàr-
quica i dels partits majoritaris, que va tenir el seu reflex en una inestabilitat que va 
provocar que, entre 1901 i 1916, se succeïssin 18 governs i 12 caps de govern dife-
rents. Els escriptors i poetes de l’anomenada Generació del 98 serien la referència 
obligada per entendre aquest moment històric. 

A Catalunya, el 1900, el 53% de la població activa estava vinculada al món 
agrari, que continuava ocupant el primer lloc en l’estructura social del país, amb 
repercussions en el món polític, institucional i cultural. L’Església exercia una enor-
me influència en el món rural i en l’urbà, mentre la societat iniciava un procés 
de secularització i creixia el sentiment anticlerical. El 1901 s’inicià una tongada 
de vagues obreres que va culminar en la vaga general de 1902. La figura catalana 
més representativa de l’àmbit cultural del començament de segle és el poeta Joan 
Maragall i Gorina (1860-1911), que va saber formular els principis del catalanis-
me polític:13 “Una Catalunya regeneradora d’una Espanya prostrada; la Paraula 
Viva i tot el complex d’elements amb què forçava el catalanisme a lligar-se a les 
realitats concretes i a una modernització identificada amb Europa; la necessitat 
de superar el trágico conflicto, és a dir, d’arribar al punt en què pogués conviure 
l’obligatorietat que Catalunya tenia de salvar-se com a poble, amb la participació 
activa en la salvació de l’Estat espanyol.” A l’impuls que el modernisme ja havia 
aportat per a la transformació de la societat catalana, s’hi va afegir, a partir del 
1906, el noucentisme, com a aglutinador d’un programa regeneracionista i mo-
dernitzador, a més de catalanista, en el qual es van implicar els millors escriptors, 
poetes, escultors, pintors i arquitectes del moment. 

A Sant Sadurní, també s’iniciava el segle XX amb una barreja d’expectativa i 
d’incertesa, però a les raons de caràcter més general s’hi afegien motivacions de 
caire domèstic. Després de vèncer la fil·loxera i de replantar les vinyes, els pagesos 
i els propietaris agrícoles confiaven a superar els nivells de producció de raïm i de 
beneficis d’abans de la plaga. La dècada anterior havia estat nefasta per als seus 
interessos, i tenien pressa per recuperar els anys i la riquesa perduts. Els rabassaires 
i parcers es mostraven força contrariats per les noves condicions contractuals que 
afectaven les seves expectatives d’accés a la propietat de les terres conreades. 

13 Jordi Casassas i Ymbert, L’arrencada del segle XX. Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, 
Enciclopèdia Catalana. Barcelona. Volum 8, p 29
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Als comerciants sadurninencs que venien vins a doll i a l’engròs, els passava 
el mateix. La incertesa estava relacionada amb l’aventura industrial que Manuel 
Raventós i Domènech (1862-1930), de can Codorníu, havia iniciat a casa seva per 
produir i vendre xampany al mercat català i espanyol, plagiant sense contempla-
cions el méthode champenoise inventat a Hautvillers (Champagne, França) pel 
monjo benedictí Dom Pérignon al segle XVII. No estava escrit enlloc que fos una 
bona idea reproduir-lo a Catalunya... ni tampoc que podia esdevenir un fracàs es-
trepitós. El 1899, després d’uns anys amb pèrdues, va ser el primer exercici en què 
Manuel Raventós va obtenir beneficis. Aquesta incertesa es va anar aigualint molt 
aviat, de forma que, ja a partir de la segona dècada del segle, el sentiment genera-
litzat era que el creixement de les vendes de xampany català i el reconeixement 
del mercat demostraven que aquell era un bon negoci amb molt recorregut, i per 
això d’altres empresaris s’hi van anar afegint.

Aquesta constatació està en la base de la confiança que, al llarg del segle XX, 
van tenir la immensa majoria dels empresaris xampanyistes, que van dedicar in-
tel·ligència, recursos i treball a la creació, consolidació i expansió del que ara co-
neixem com a sector del cava. Tinc un amic molt càustic i una mica despietat 
que hi treu tota l’èpica i l’estètica, a aquesta aventura, afirmant que els empresaris 
sadurninencs es van limitar a seguir l’instint bàsic del ramat (on va el primer, va la 
resta), aplicant la tècnica elemental del Windows de Copia i Enganxa. És ben cert 
que l’èxit no va acompanyar-los a tots per igual, i que els fracassos caldria analit-
zar-los un per un per treure’n l’entrellat, ja que, en aquest negoci, com en tants 
d’altres, importava el producte, però van ser més decisius un bon finançament, 
l’encert en la gestió empresarial i l’adequada visió i estratègia comercial.

El 1900 ja s’havia reactivat el conflicte rabassaire: en produir-se la mort dels 
ceps atacats per la fil·loxera, la clàusula de retorn de la rabassa permetia als propi-
etaris recuperar la terra i vendre-la o llogar-la a qui els semblés. Els nous contractes 
que van signar els rabassaires de can Guineu, després d’haver estat desnonades 
les famílies tradicionals que s’havien perpetuat durant segles, recollien la nova 
realitat de la vinya, i, tot i la semblança dels pactes, ja no es tractava d’una rabassa, 
sinó d’una parceria o d’un simple arrendament. La fil·loxera assenyalà el final de 
la rabassa històrica. La resta de propietaris locals que també tenien les terres a ra-
bassa van aplicar en molts casos la mateixa estratègia que l’il·lustre Marc Mir i Ca-
pella, de can Guineu. Aquest conflicte esclatà de nou durant la Segona República, 
quan els parcers reivindicaren la terra per a qui la treballava i una reducció de les 
parts de les collites que calia lliurar a la propietat. El desenllaç d’aquest contenci-
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ós, a l’octubre de 1934, i la victòria franquista en la Guerra Civil són l’origen remot 
de l’actual greuge del preu del raïm que pateixen els viticultors penedesencs.

En aquesta primera dècada del segle XX es produeix la substitució del liderat-
ge local que ostentava Marc Mir i Capella (1851-1903) pel de Manuel Raventós 
i Domènech, de can Codorníu, com a conseqüència de la mort del primer i de 
l’auge de l’empresa xampanyista del segon. Val a dir que, si l’hereu de can Guineu, 
Pere Mir i Ràfols (1878-1952), hagués estat tan emprenedor com el seu besavi, 
Pere Mir i Porta (1762-1834), la nissaga hauria pogut mantenir una certa ascen-
dència local, però va preferir seguir l’exemple del seu avi, Jaume Mir i Molins (1826 
-1874), i del seu pare, Marc Mir i Capella, que van optar per fer-se rendistes, tallant 
els cupons14 i tirant de veta i de la rifeta. 

Es posava així punt i final a segles d’hegemonia de la família Mir de can Guineu, 
pagesa per excel·lència, i s’enaltien els Raventós, també d’origen pagès, que man-
tindrien la seva preeminència social i industrial fins a la dècada dels vuitanta del 
segle XX, quan van ser remoguts pels Ferrer Sala, de Freixenet.15 Fins quan?16 

La substitució dels Mir pels Raventós a principis del segle passat va provocar 
també dos canvis de paradigma: el primer, que començava a declinar la pagesia 
i emergia paulatinament una nova societat industrial, amb un reduït nombre 

14 Expressió actualment en desús que corresponia al fet físic de tallar els cupons de les accions per perce-
bre els dividends periòdicament. Ara en diríem simplement cobrar dividends i es fa informàticament. 

15 Aquest relleu el va protagonitzar Josep Ferrer i Sala quan es van donar les circumstàncies adequades, 
per aquest ordre (no hi són totes, però s’indiquen les més importants): 1) Retirada de la confiança del 
Consell d’Administració de Codorniu en la figura de Josep Maria Raventós Blanc (1922-1986) i sortida 
d’aquest I d’altres familiars de l’accionariat de la companyia el 1982 (es van vendre les seves accions, va-
lorades en 2.000 milions de les antigues pessetes); 2) Adjudicació a Freixenet dels cellers i caves expropi-
ats a Rumasa, que li va permetre fer un gran salt qualitatiu i quantitatiu (1983) ; 3) Mort de Josep Maria 
Raventós Blanc (1986); 4 ) Èxit de l’estratègia comercial del Grup Freixenet orientada a l’exportació, que 
li va permetre convertir-se en líder del sector (1995), i 5) Capitalització per part del Grup Freixenet del 
desenllaç de l’anomenada guerra del cava, que va enfrontar Freixenet i Codorniu a partir de1996. La seva 
preeminència a la cúpula empresarial, sectorial i institucional els permetria ocupar l’espai, allunyats de 
la societat, sota la fórmula d’un lideratge virtual més que real, rodejats d’una cohort de fidels. 

16 Just en el moment de redactar aquestes línies, llegim a La Vanguardia d’avui (31 de gener de 2016) 
que la família Hevia Ferrer, propietària del 29% de les accions de la societat, es planteja vendre la seva 
participació, que el 2014 els beneficis havien caigut a 2’2 milions d’euros (30 milions abans del 2008), i 
que fa una dècada Freixenet havia rebut ofertes de compra per un import de 900 milions d’euros. (La 
resta de l’accionariat el forma la família Bonet Ferrer, també amb el 29%, i la família Ferrer Noguer, amb 
el 42%). Mai havien transcendit discrepàncies internes, ni cap reducció dràstica de beneficis, ni notícies 
sobre eventuals compradors. És del tot imprevisible com pot evolucionar la situació, però s›ha obert la 
porta a eventuals canvis i nous equilibris de poder que podrien qüestionar la preeminència social dels 
successors de Pere Ferrer i Bosch i Dolors Sala i Vivé. 
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d’empresaris locals i amb una nova classe social que, en la terminologia de l’època, 
tan influïda per la nomenclatura marxista, corresponia al proletariat,17 establert 
amb anterioritat a la colònia industrial del Molí Guineu i posteriorment a la de 
can Jordana, paperera la primera i de filats de cotó l’altra, on predominava el de-
nominat lumpenproletariat.18 No va ser, però, fins als anys vint que el sindicalisme 
de caràcter anarquista va arrelar a Sant Sadurní. El segon paradigma era que, a la 
família que es limitava a viure de renda, la rellevava una altra que arriscava els seus 
recursos econòmics en la creació d’una indústria amb una perspectiva incerta. 
Aquest esperit emprenedor i atrevit, enfront del tarannà bon vivant, explica en 
part la gran difusió de l’elaboració de xampany al llarg de tota la centúria, i va 
propiciar el declivi i la paulatina retirada, a més dels Mir de can Guineu, d’altres 
famílies benestants agrícoles, com les del marquès de Monistrol; els Casanovas, 
de cal Milà de la Roca; els Romeu, de cal Romeu dels Borrulls; els Rovira, de la 
Foradada; els Domènech, d’Espiells; els Ferrer Sallés, de la Torre Pubilla; els Mir, de 
cal Magí Guineu, i els Poch, de can Catassús, entre les més importants. 

L’aprovació del sufragi universal masculí el 1890 i la seva aplicació a les succes-
sives confrontacions electorals marca també un canvi de cicle coincidint amb un 
canvi de segle; i tot i que aquest sufragi era molt precari i que el vot femení no 
es va legalitzar fins a la Segona República, resulta evident que una mesura i l’altra 
van contribuir a democratitzar la vida local, nacional i estatal. Les dues dictadures 
del segle, la de Primo de Rivera (1923-1930) i la del general Franco (1939-1975), 
serien el contrapunt, ja que, durant aquelles dues etapes d’una durada de gairebé 
mig segle, va imperar la raó de la força per sobre la força de la raó. Aquest greuge 
democràtic no es va recuperar així com així a partir de la Constitució de 1978. 

 De menor transcendència van ser una sèrie d’esdeveniments locals, comarcals 
i internacionals que van coincidir amb el tombant de segle, com l’aplicació a la vila 
del sistema mètric decimal (1895), la concessió a Codorníu del títol de proveïdor 
de la Casa Reial (1897), la celebració a Sant Sadurní del Primer Congrés Agrícola 
(1898), la creació a Barcelona de la Federació Agrícola Catalano-Balear (1899), la 
inauguració de l’Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès (1902) 
i la visita del rei Alfons XIII a les caves Codorníu (1904). En l’àmbit internacional, cal 

17 Segons el Manifest del Partit Comunista de Karl Marx i Friedrich Engels publicat el 1848, el proletariat 
era “la classe de treballadors assalariats moderns que, privats de mitjans de producció propis, es veuen 
obligats a vendre la seva força de treball per a poder subsistir”.

18 Paraula també marxista que defineix la població laboral situada socialment per sota del proletariat, des 
del punt de vista de les condicions de treball, de sou i de vida.
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destacar els reconeixements de Codorníu a les exposicions d’Anvers (Holanda) el 
1894, a Bordeus (França) el 1895 i a Brussel·les (Bèlgica) el 1897, i dels vins del 
marquès de Monistrol també a Brussel·les (Bèlgica) el 1897 i a París (França) 
el 1898. Totes aquestes raons justifiquen, al meu entendre, que aquesta obra 
comenci precisament el 1900. Segueix pendent una mirada al segle XIX, ja que 
en tota història local i general cal conèixer els antecedents més immediats, i més 
encara en aquest cas, perquè en aquells cent anys precedents van esdevenir-se 
fets molt transcendentals, com la Guerra del Francès (1808-1814), les tres guerres 
carlines (1833-1840, 1846-1849 i 1872-1876), i la Primera República (1873-1874); i, 
com ja s’ha indicat, l’arribada del ferrocarril a Sant Sadurní (1865), l’elaboració de 
les primeres ampolles de xampany sadurninenc (1872) i la plaga de la fil·loxera (a 
partir de 1887).

Hi ha una darrera explicació de la trilogia Relats del segle XX: aquest és el meu 
segle. I ho és perquè, des de molt petit, la meva mare em va inocular el cuquet de 
la història local, centrada en l’entorn immediat; perquè vaig ser víctima de l’engany 
del feixisme en relació a la història del meu poble i el meu país19 —i en particular la 
de l’etapa republicana, i sort que me’n vaig adonar a temps—; perquè el meu pare 
va combatre a la Guerra Civil i mai em va saber (o voler, o poder) explicar com i per 
quina raó; perquè el 1970 vaig començar a documentar-me dels esdeveniments 
històrics de Sant Sadurní des de 1900; perquè a la Universitat em vaig especialitzar 
en història contemporània; i perquè, durant els trenta anys que vaig viure al meu 
poble de forma estable, els dotze que hi vaig viure només a estones, i els que 
portem del segle XXI, en què només hi he viscut esporàdicament, vaig tenir 

19 Conservo encara llibre de text d’Historia de España de l’editorial Luis Vives, de quan jo era adolescent, 
del col·legi dels hermanos, en què la referència a la República ocupa exactament 27 línies, mentre que 
els comentaris sobre el Alzamiento Nacional i la Guerra de Liberación malgasten 10 pàgines senceres. 
Sobre la Segona República, diu literalment: “Vióse muy pronto que las promesas de bienestar hechas 
por los dirigentes republicanos eran falaces. Unas veces claramente y otras en forma hipócrita, el nuevo 
régimen se declaró enemigo de las ideas más sanas y más arraigadas en el alma nacional. Fue implanta-
do el laicismo en la enseñanza. Los gobernantes fomentaron el vergonzoso afán separatista. El Ejército 
hubo de soportar humillaciones sin cuento. Por otra parte, la vida de la segunda República fue una 
serie interminable de incendios, asesinatos y desmanes de todo género. A tal estado de cosas puso fin 
el glorioso Alzamiento Nacional.”  En un altre fragment d’aquelles 27 línies, s’hi afirma: “La proclamación 
de la segunda República ofreció a los enemigos de la Iglesia ocasión para saciar su odio contra ésta. 
La masonería juzgó llegado el momento de recoger una vez más el fruto de sus tenebrosos planes [...], 
dictáronse una tras otra, con perverso espíritu, las leyes más eficaces para descristianizar España. Se 
suprimió la instrucción religiosa en las escuelas y se ordenó reirar de ellas la imagen de nuestro adorable 
Redentor [...]. Fue implantado el divorcio. Se estableció la secularización de los cementerios.”
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l’oportunitat d’observar el seu batec diari i de conèixer i tractar personalment 
molts dels protagonistes que apareixeran en aquesta trilogia. 

Hi ha famílies sadurninenques de les quals he conegut o tractat quatre 
o cinc generacions, com és el cas —per citar-ne només dues que apareixeran 
contínuament al llarg del segle— dels Raventós de can Codorniu (primer Manuel 
Raventós i Fatjó, després Josep Maria Raventós i Blanc i Manuel Raventós i Negra, 
company d’escola, i finalment Pepe Raventós i Vidal i el seu fill, Manuel Raventós 
i Portabella), o dels Mir de can Guineu (amb la seqüència de Pere Mir i Ràfols, 
les seves filles Ramona, Maria Antònia i Maria Teresa Mir i Vidal; alguns dels seus 
néts, Marc Enric i Pere Ignasi Fages i Mir, i Eduard, Ramon i Josep Maria Rosell i 
Mir, i el seu besnét Pau Rosell i Giró que, ves per on, va anar a escola amb el meu 
fill petit).

* * *

Aquest primer volum de la trilogia Relats del segle XX, que porta per títol Re-
lats republicans. Sant Sadurní d’Anoia 1931-1939, inclou no només els anys pacífics 
de la Segona República i els convulsos de la Guerra Civil, que en configuren la 
part més rellevant, sinó que aporta una visió general tant del període anterior, 
de principis del segle XX al 14 d’abril de 1931 —el dia que es va establir el règim 
republicà—, com de l’etapa immediatament posterior a les presons i als camps 
de treball franquistes, a l’exili i als camps de batalla i d’extermini del vell continent.
Un dels objectius que ens toca afrontar als historiadors és acabar amb el mime-
tisme creat en els anys de dictadura —i no trencat en els de  democràcia— d’as-
similar República i Guerra Civil, talment com si es tractés d’un únic concepte en 
el qual la segona part de l’enunciat és una conseqüència inevitable de la primera. 
Aquesta va ser una pràctica perversa que va impregnar fins i tot els llibres de text 
escolars catalans i espanyols i que ha fet fortuna en les generacions posteriors a la 
Guerra Civil. La República, malgrat els moments convulsos i malgrat el seu tràgic 
final, va ser una experiència de democràcia i progrés que, per ella mateixa, mereix 
ser valorada molt positivament. És per això que en aquesta obra s’hi inclou un 
capítol que pretén demostrar la riquesa de l’etapa republicana en un petit muni-
cipi rural català de només 4.200 habitants.

De relats sobre els esdeveniments històrics, n’hi ha tants com protagonistes 
hi intervenen, aquí i arreu del món, ara i fa dos mil anys; i això no només passa 
amb els fets crucials de la història: s’esdevé el mateix amb moltes altres activitats 
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humanes, com els negocis, els amors i les trifulgues. Una dita popular ho resumeix 
perfectament: cadascú explica la fira segons com l’hi ha anat. Aquells relats sobre 
la nostra República, la Guerra Civil, l’exili i la Segona Guerra Mundial que ens van 
transmetre els pares i els avis a través del boca-orella —allò que alguns erudits 
anomenen tradició oral—, i no es van publicar enlloc, han tingut un recorregut 
breu, dues o tres generacions, i després la immensa majoria s’han anat perdent en 
la foscor de l’oblit mentre la resta s’han tergiversat, manipulat o magnificat. Una 
cosa semblant s’hauria pogut esdevenir amb el relat de les peripècies d’Ulisses per 
tornar a Ítaca després de la Guerra de Troia que s’explicaven a l’antigor, fins que 
un bon dia, allà pels segles sisè o cinquè anteriors a la nostra era, un personatge 
identificat com a Homer va decidir posar fi a la tradició oral i escriure en grec 
a l’Odissea els més de dotze mil cent-deu versos que els rapsodes recitaven de 
memòria, oblidant-se, tal vegada, d’algunes gestes dels seus protagonistes. 

En canvi, aquells relats que es van escriure sobre el terreny en els diaris personals, 
o anys després en memòries individuals, sobre la República, la Guerra Civil, l’exili, 
la Segona Guerra Mundial... gaudeixen d’una frescor i d’una versemblança que 
captiven els historiadors, tot i que, també en aquest cas, cal tenir molt present 
allò que ens va ensenyar el mestre Ryszard Kapuściński (1932-2007) en la seva 
obra Viatges amb Heròdot: les persones recorden allò que volen recordar i no el 
que s’ha esdevingut realment. 

Els capítols d’aquesta obra en forma de relats de 1936 en endavant inclouen 
records de veïnes i veïns que van viure aquells mesos tan convulsos i, principal-
ment, fragments de diaris i memòries de quinze sadurninencs i sadurninenques 
(una dona i catorze homes), autòctons o ocasionals, que van protagonitzar per-
sonalment aquella etapa de la nostra història. D’aquests quinze, només dos (Je-
roni Parera i Rossell i Adjutori Varias i Gabarró) la van protagonitzar al bàndol 
nacional, on van morir; un altre, el religiós de l’orde dels Hermanos gabrielistas 
Pere Frigola i Caselles, la va patir amagat inicialment a Sant Sadurní, fins que va 
marxar a l’exili francès a mitjan agost de 1936; i els altres dotze (Jaume Baqués i 
Font, Josep Borrell i Vallespí, Eusebi Budí i Llort, Joan Casanovas i Maristany, Josep 
Esteva i Ràfols, Joan Formosa i Estragués, Maria Josep de Chopitea i Rossell, Joan 
Montagut i Forns, Magí Parera i Parera, Gabriel Raspall i Culell, Jordi Solà i Sabaté 
i Francisco Viladoms i Sabaté) es van trobar immersos o van lluitar als fronts en el 
bàndol republicà. A excepció de Josep Borrell i Francisco Viladoms, que van ex-
plicar les seves vivències a un familiar perquè les escrivís, la resta les van redactar 
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personalment, bé sobre el terreny en forma de diari de guerra (com Josep Esteva, 
Magí Parera, Jeroni Parera, Gabriel Raspall i Adjutori Varias), bé mesos o anys des-
prés dels esdeveniments, sota el format de memòries (Jaume Baqués, Eusebi Budí, 
Joan Casanovas, Joan Formosa, Pere Frigola, Maria Josep de Chopitea, Joan Mon-
tagut i Jordi Solà). Cap d’ells tracta els assassinats i els saqueigs de les primeres 
setmanes de la revolució de 1936, i és per això —i no per voler ignorar o amagar 
res— que, d’uns fets tan dramàtics, no n’apareixen referències en els textos que 
publiquem. Només d’esquitllada en parla Pere Frigola, l’hermano Buenaventura 
Maria. 

En els darrers quaranta anys, aquest autor ha anat recopilant i transcrivint tots 
aquests relats. Sis em van ser lliurats personalment pels seus protagonistes (Jaume 
Baqués, Josep Esteva, Joan Formosa, Joan Montagut, Magí Parera i Jordi Solà) i la 
resta pels seus familiars o persones properes. Els més llunyans provenen de Fran-
ça, Mèxic i Veneçuela. El material original no és gens homogeni, ni pel que fa a la 
cal·ligrafia (costa de desxifrar alguns manuscrits), ni per la llengua amb què es van 
escriure (en català la majoria i cinc en castellà), ni per la qualitat literària (en això 
destaquen Adjutori Varias en català i Maria Josep de Chopitea en castellà), ni per 
l’interès del contingut (el més emocionant és, sens dubte, el de Josep Esteva), ni 
per la llargada del text (el més extens és el de Jaume Baqués i el més breu el de 
Joan Montagut); però tots tenen un interès singular i, sumats, ofereixen una vi-
sió polièdrica i complementària. Amb la publicació d’aquests fragments pretenc 
complir amb el compromís que vaig contreure amb els seus autors quan me’ls 
van lliurar, els d’un bàndol i els de l’altre, i a la vegada amb tots els sadurninencs 
que van protagonitzar aquells anys tan convulsos, que cal no oblidar.20 

Qui eren aquests aquest quinze sadurninencs? El primer és Jaume Baqués i 
Font (Sant Sadurní d’Anoia, 1904 – Caracas, Veneçuela, 1987). El novembre de 
1979 vaig tenir la darrera entrevista amb ell a Caracas (Veneçuela), on s’havia es-
tablert el gener de 1955. En aquella ocasió es va suscitar la conveniència que con-
vertís els seus relats orals sobre la seva vida, la República, la Guerra Civil i l’exili en 
texts en forma de memòries, com efectivament va fer durant la dècada següent. 

20 Alguns fragments dels diaris i memòries d’Adjutori Varias i Gabarró, Josep Esteva i Ràfols, Pere Frigola i 
Caselles i Jordi Solà i Sabaté es van publicar el 2003 en el llibre Vides en temps difícils, de Jaume Recasens 
i Bel; altres fragments escrits per Joan Casanovas i Maristany apareixen a la biografia que va publicar 
el seu fill, Joan Casanovas i Cuberta, el 1996; i el diari íntegre de Magí Parera i Parera es va transcriure 
en el llibre que es va editar el 2006 amb el títol Del solc a la trinxera. Tots ells figuren en la bibliografia 
d’aquesta obra. 
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Periòdicament m’enviava per correu i per missatgers els diferents capítols que, 
quan es va morir el 1987, ja havia pràcticament enllestit. El seu pare, Josep Baqués 
i Montserrat, havia nascut a ca l’Armenté, a la barriada de can Batista (Subirats) i 
es va casar amb Assumpció Font i Rigol. Van tenir tres fills, Sadurní, Josep i Jaume. 
Jaume Baqués treballava de ben jove a can Codorníu, on el 1931 va intervenir en 
la resolució de la vaga promoguda els mesos d’agost i setembre per la CNT. Quan 
va tornar de l’exili, es va reincorporar a Codorníu, però el seu inconformisme el 
va portar a buscar fortuna fora d’aquesta empresa i fora del país. Es va casar amb 
Rosalia Martí i Varias i van tenir tres fills, Pere, Maria i Josep. Les seves memòries 
són un passeig pel Sant Sadurní que va conèixer des de principis de segle fins a la 
seva marxa a Veneçuela, passant pels camps de refugiats francesos per als exiliats 
republicans i per companyies de treballadors estrangers a la França de Vichy.

El segon sadurninenc del qual s’han recuperat les memòries és Josep Borrell 
i Vallespí (Miravet, 1906 – Sant Sadurní d’Anoia, 1995). Els pares de Josep Borrell 
—veïns de Miravet i arrelats a Sant Sadurní des del 1900— eren Emili Borrell i 
Pedrola i Manuela Vallespí i Sales. Va ser el gran de tres germans (els altres dos es 
deien Emili i Cinta). Les seves memòries, les va escriure el 2008 la seva besnéta, 
Mireia Borrell i Calvet, en forma d’un treball de recerca de batxillerat que portava 
per títol La veu de l’exili. Josep Borrell es va casar amb Maria Parellada, de cal Magí 
dels Duros, amb la qual van tenir tres fills, Maria (nascuda el 1933), Josep (1937) 
i Àngela (1949). Durant la Segona República treballava a les caves Rigol i es va 
afiliar a la CNT. Durant la guerra va combatre al bàndol republicà i s’exilià a França 
a finals de gener o principis de febrer de 1939. Va romandre internat en diferents 
camps de concentració, va treballar forçat a la base dels submarins nazis U-Boot 
Keromen a Lorient (al departament de Morbihan, a la regió de Bretanya), va 
participar en el desenrunament de l’estació d’Orly de París, bombardejada durant 
la Segona Guerra Mundial, i va tornar finalment a casa el 1948. 

Eusebi Budí i Llort (Sant Sadurní d’Anoia, 1921 – Reignier, França, 2012) és 
el tercer republicà sadurninenc del qual disposem de memòries. Les va dedicar 
a l’amic Marcel Gabarró i Pallarès, que me les va facilitar. Va ser un dels fills del 
matrimoni format per Francisco Budí i Via, natural de Font-rubí (Alt Penedès) i 
treballador de can Codorníu afiliat a la CNT, i Teresa Llort i Sebastià, nascuda a 
Guimerà (Urgell). Tenia almenys un germà més gran, Joan, nascut el 1913, i una 
germana. De la mà del seu pare ja freqüentava, amb onze o dotze anys, el local 
de la CNT al carrer de Jacint Verdaguer. De petit va patir poliomielitis, que el 
va convertir en discapacitat. Vivia al carrer de l’Església, 40, i va ser alumne de 
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les Escoles Públiques de la plaça Nova. A causa de la seva afectació, no va ser 
mobilitzat per anar al front, però es va oferir com a voluntari, essent destinat a 
les oficines de l’Hospital Militar de Vilafranca (Alt Penedès). Es va exiliar a França 
immediatament després de la guerra, on va romandre, residint molts anys al 
municipi de Lucé (Departament de l’Eure et Loir), on és enterrat. 

S’inclouen també fragments de les memòries de Joan Casanovas i Maristany 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1890 – Valràs Platja, França, 1942). Amb motiu de la 
presentació del llibre escrit per Joan Casanovas i Cuberta dedicat al seu pare, 
Joan Casanovas i Maristany, president del Parlament de Catalunya, editat el 1996, 
l’autor em va comentar que aquesta obra havia nascut el 23 d’abril de 1977 a 
Sant Sadurní, quan l’Assemblea de Catalunya local hi va organitzar un acte 
d’homenatge a la figura del seu pare. Va afegir que el va acabar de convèncer 
el parlament que jo vaig fer en aquella ocasió, però no em va aclarir si va ser 
perquè jo l’hagués motivat quan hi vaig reivindicar el personatge... o perquè en 
algun moment de la meva intervenció es va adonar que em quedava a mig camí 
i ignorava bona part de la història i de l’obra de Joan Casanovas i Maristany. El cas 
és que, entre 1977 i 1996, el seu fill va recopilar els textos que el pare havia anat 
escrivint i arxivant a l’exili de Valràs Platja entre juliol de 1940 i la seva mort el juliol 
de 1942, relatius a l’activitat política que havia exercit. D’aquella obra s’han extret 
alguns fragments que il·lustren aquesta figura política local de primer nivell. Joan 
Casanovas i Maristany era fill de Modest Casanovas i Romeu (1859-1926) i Júlia 
Maristany i Oliver (germana de Pere Grau Maristany i Oliver, comte de Lavern 
per designació reial) i nét de Joan Casanovas i Prats (1831-1910). Pare i avi van ser 
alcaldes de Sant Sadurní, vivien a la plaça Nova i tenien la hisenda agrícola a cal 
Milà de la Roca, de Lavern (Subirats). Va cursar els estudis primaris a les Escoles 
Públiques de la vila. Després va estar 7 anys intern als Escolapis de Sarrià, i va 
estudiar dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 7 de març de 1912. 
Posteriorment, es doctorà a Madrid. Va exercir d’advocat en el prestigiós bufet 
barceloní de Bertran i Musitu, i el 1919 va ser elegit diputat provincial per a la 
Mancomunitat de Catalunya pel districte Igualada-Penedès. El 19 de març de 1931 
va constituir Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb Francesc Macià 
i Lluís Companys. Va ser conseller en dos governs de la Generalitat i president del 
Parlament. Al març de 1938, s’exilià a França i ja no va tornar a Catalunya. 

El cinquè testimoni és el de Maria Josep de Chopitea i Rossell (nascuda a 
Barcelona el 1915). Quan, el 19 de setembre de 1936, els membres del Comitè 
de Milícies de Sant Sadurní van afusellar, al pont de Lledoner (Vallirana, Baix 
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Llobregat), el propietari de la hisenda d’Espiells, Josep Maria Rossell i Domènech, 
farmacèutic, solter, de 50 anys i sense descendència, la seva germana Mercè 
Rossell i Domenech (Vilafranca del Penedès, 1889 – Barcelona, 1983) va esdevenir 
l’hereva de facto d’aquesta casa pairal i de la finca corresponent. Aquesta havia 
tramitat i aconseguit l’anul·lació del seu matrimoni amb Manuel de Chopitea 
Castelló (Barcelona, 1880-1951) per adulteri continuat, i se n’havia distanciat 
des del 1924. El matrimoni havia tingut dues filles, Mercè de Chopitea i Rossell 
(nascuda el 1912) i la seva germana Maria Josep, tres anys més jove. En iniciar-se la 
Guerra Civil, la mare i la filla gran van fugir de Barcelona i es van establir a València, 
mentre la petita hi va romandre per protegir el domicili familiar. A mitjans de 
1938 ja treballava de telefonista al Majestic Hotel Inglaterra, de Barcelona,21 
on el Comissariat de Propaganda de la Generalitat hi allotjava els periodistes i 
corresponsals internacionals, així com personalitats polítiques identificades 
amb la causa republicana. Allí Maria Josep va conèixer el cònsol general de 
Mèxic a Barcelona, Luis Octavio Madero, el Güero, i se’n va enamorar Amb ell 
va emprendre la retirada el 24 de gener de 1939, dos dies abans de l’ocupació de 
Barcelona per les tropes franquistes, en direcció a França. D’allí es van desplaçar a 
Mèxic, on es van casar i on ella va arrelar. El matrimoni no va funcionar a causa de 
l’alcoholisme de Madero, i no van tenir fills. Maria Josep de Chopitea va escriure 
una novel·la autobiogràfica sobre aquesta aventura, Sola, publicada a Mèxic DF el 
1954. S’ignora quan, com i on va morir. 

Josep Esteva i Ràfols (Sant Sadurní d’Anoia, 1918-1992), fill de Josep Esteva i 
Rovira i Carme Ràfols i Puig, és el sisè testimoni. El matrimoni va tenir, a més, tres 
filles, Maria, Angeleta i Elvira. Les seves memòries abracen des de la incorporació 
voluntària al front d’Aragó el 6 de novembre de 1936 fins que va ser llicenciat el 19 
de maig de 1943, després de complir el servei militar obligatori. En total, 6 anys, 6 
mesos i tretze dies. Es tracta, per tant, d’un dels relats més extensos i en què hi ha 
més vivències de la Guerra Civil i de la postguerra. Després, va treballar de pagès, 
a les bòviles del Serra i del Mota, i finalment a les caves Marquès de Monistrol. Es 
va casar amb Teresa Ventura i Soteras i van tenir tres fills: Josep, Francesc i Jaume.

Joan Formosa i Estragués (Sant Sadurní d’Anoia, 1920-2014) va escriure les 
seves memòries de la guerra, de l’exili i del retorn quan es va jubilar de la seva 
empresa de cava, i me les va lliurar uns anys abans de morir, a excepció d’un parell 
de capítols que em va facilitar la seva filla Maria el 2015. Joan Formosa era un 

21 El mateix actual Majestic del passeig de Gràcia de Barcelona. 
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minyó de muntanya (boy scout) que, en declarar-se la revolució el 1936, s’afilià a les 
Joventuts Socialistes Unificades, la branca juvenil del PSUC. Abans d’incorporar-
se al front, treballà de comptable a Vilafranca, al Departament de Transports, 
com a funcionari de la Generalitat republicana. El maig de 1938 fou enviat a Sant 
Martí Sesgueioles (Anoia) juntament amb altres soldats sadurninencs de la lleva 
del biberó. A causa de la seva filiació, el destinaren, en qualitat de comissari polític, 
primer a la 27a Divisió de l’Exèrcit Popular i, més endavant, al 18è Cos d’Exèrcit. 
Finalment, s’incorporà a la Secretaria d’Organització de l’Exèrcit de l’Est. S’exilià a 
França el febrer de 1939, amb divuit anys, i fou reclòs als camps d’Arles, Amélie 
les Bains, Saint Cyprien, Le Barcarés i, finalment, Argelès sur Mer. Ingressà a la 129 
Compagnie de Travailleurs Étrangers, al gran complex militar de Miramas-Saint 
Chamas, una immensa factoria on 60.000 obrers produïen pólvora i dinamita per 
a l’Exèrcit alemany. Es repatrià voluntàriament el 1941 i, després de ser ingressat 
a la presó de Figueres, va ser enviat al camp de concentració de Reus, d’on va 
sortir castigat cap a Algeciras (Cadis), al batalló de treballadors número 2, que es 
dedicava a la construcció de carreteres. D’Algeciras fou enviat a Cerro Muriano 
(Còrdoba), on treballà en la creació d’un camp d’instrucció militar i es contagià 
de la febre palúdica. Sortí de Cerro Muriano i l’obligaren a fer un servei militar 
obligatori d’infàmia. Era l’any 1945, quan, després de la guerra, l’exili, els camps de 
treball a França i Espanya i la mili, tornà a casa. Havien passat set anys. 

El cas de Formosa és el de tants i tants xicots idealistes que s’afiliaren a les 
Joventuts Socialistes o a les Joventuts Llibertàries de la CNT, disposats a convertir 
en realitat les grans esperances laiques del segle XX —que ara, ja en el segle XXI, 
no arriben ni a la categoria d’il·lusions—, i que amb només disset o divuit anys 
ja eren al front defensant els seus ideals. Ateneuista de tota la vida, col·laborà 
en la segona etapa de Ràdio Sant Sadurní com a corresponsal esportiu. El 1979, 
quan se celebraren les primeres eleccions municipals democràtiques de la segona 
meitat del segle XX, Formosa acceptà integrar-se a la candidatura socialista i va 
ser regidor d’Hisenda de l’Ajuntament fins al 1983. Els seus pares, Jaume Formosa 
i Gibert i Eulàlia Estragués i Ferrés, de ca la Sió, del carrer de l’Ensenyança, 3, havien 
tingut, a més, una nena, a qui van posar el nom de Maria, dos anys més jove que 
el Joan. Joan Formosa es va casar amb Paquita Esteva i Pi i van tenir quatre fills, 
Jaume, Encarnació (que va viure només tres dies), Joan i Maria. 

El vuitè testimoni és Pere Frigola i Casellas (Cassà de la Selva, 1897 – Caldes 
d’Estrac, 1966). El jove Pere Frigola es va convertir en Buenaventura Maria quan 
esdevingué membre de l’orde religiós francès dels Germans de Sant Gabriel 
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(gabrielistes). Els seus pares es deien Jaume Frigola i Frigola i Maria Caselles i 
Torrent. Durant la República, quan ja era religiós, exercia de director del Col·legi 
Milà i Fontanals (l’antic Col·legi Sant Josep), al carrer de l’Hospital, 11. En les seves 
memòries va relatar les vicissituds que va patir des del 16 de maig fins al 17 d’agost 
de 1936, quan va fugir de Barcelona en vaixell en direcció a Marsella. Es nota 
que les va escriure (en castellà) anys després dels fets, ja que extemporàniament 
i despectivament titlla els revolucionaris del juliol de 1936 de “comunistes”, 
“marxistes” i “rojos”, terminologia que no s’usava habitualment en el moment a 
què fan referència. En tots cas, podrien ser considerats “anarquistes”. Estan escrites 
amb un to èpic i amb referències evangèliques i bíbliques que cal també situar en 
el temps, tenint en compte la personalitat religiosa del seu autor. Es van publicar 
el 1972 a la revista San Gabriel, 1966-1968, i se me’n va lliurar un exemplar el 1979, 
amb motiu del comiat de Sant Sadurní dels Germans Gabrielistes. Després de 
la guerra, l’hermano Buenaventura Maria havia tornat al poble per exercir altra 
vegada de director del mateix col·legi, que va recuperar el nom de Sant Josep. 

Joan Montagut i Forns (1922-2003) és el més jove dels protagonistes 
d’aquestes memòries. L’alcalde republicà Napoleó Montagut i Duran, casat amb 
Joaquima Forns i Torelló, va tenir dos fills, Octavi i Joan, nascut aquest el 19 de juliol 
de 1922, que vivien al carrer de Sant Antoni, 17. Avançada la segona meitat del 
mes de gener de 1939, després de la caiguda de Tarragona en poder de les tropes 
nacionals, Joan Montagut es trobava amb el seu pare a la zona del port d’Ordal 
construint fortificacions per intentar aturar l’avenç de les tropes franquistes que 
avançaven per la carretera que, des del sud, comunicava amb la capital catalana. 
Per culpa d’un malentès amb el seu pare, es va retirar amb els refugiats republicans, 
i acabà, com tants d’altres, als camps francesos d’internament de les platges 
d’Argelers i Sant Cebrià (a la costa mediterrània del Departament dels Pirineus 
Orientals). A causa de la seva edat, va ser repatriat al cap de pocs dies a través 
de la frontera d’Hendaia. Quan van empresonar el seu pare, va anar a viure amb 
la seva mare al carrer de Provença, davant mateix de la Model, i a l’hora de fer el 
servei militar obligatori va ser destinat a Melilla. Després, va treballar de forner a 
la pastisseria del seu oncle, precisament on havien detingut el seu pare un cop 
acabada la guerra. Posteriorment, va ingressar d’ordenança a la Caixa d’Estalvis 
i Mont de Pietat de Barcelona, on, amb el pas dels anys, va arribar a exercir de 
director d’oficina. Es va casar amb Montserrat Antolí i Royo i van tenir tres fills: 
Teresa, Montserrat i Joan. 

El desè autor local que va escriure el seu diari de guerra va ser Magí Parera i 
Parera (Pas de Piles, Subirats, 1907-1993). Comença el 16 de maig de 1938 i acaba 
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el 23 de gener de 1939, l’endemà que les tropes franquistes haguessin ocupat 
Sant Sadurní. En aquella època, el nucli de Pas de Piles (ara desaparegut a causa 
de la construcció del viaducte de l’AVE) pertanyia al terme municipal de Sant 
Sadurní. Era el gran de tres germans i l’únic noi del matrimoni format per Antoni 
Parera i Torrents i Carme Parera i Casanovas. El seu pare treballava les vinyes d’un 
propietari local mitjançant el sistema de parceria. Entre 1909 i 1922 va viure amb 
els seus avis paterns al barri de Can Cartró (Subirats), des d’on assistia a l’escola 
pública de les veïnes poblacions de la Granada i Lavern. Des dels quinze anys, un 
cop reintegrat al domicili familiar de Pas de Piles, col·laborà amb el seu pare en 
les tasques agrícoles. Es va casar a la primavera de 1934 amb Teresa Montserrat 
i Canals, i el primer fill del matrimoni va néixer el 18 de gener de 1937. El van 
batejar amb el nom de Magí, com el pare. El seu periple durant la guerra el va 
acabar portant a la batalla de l’Ebre. El 1941 va néixer el seu segon fill, al qual van 
posar el nom de Joan. A més del seu diari, Parera va fer alguns poemes i dibuixos 
durant la seva estada als diferents fronts. El 2006, d’acord amb la seva família, 
vaig promoure l’edició íntegra dels textos de Magí Parera en el llibre Del solc a la 
trinxera. Diari de Guerra (1938 -1939), a càrrec de l’Ajuntament de Subirats.

Jeroni Parera i Rosell (Sant Sadurní d’Anoia, 1910 – Bot, Terra Alta, 1938) era 
l’hereu de cal Jeroni, del carrer de Sant Antoni. Jeroni havia estat el nom del besavi, 
de l’avi i del seu pare, Jeroni Parera i Figueras, el qual s’havia casat amb Magdalena 
Rosell i Mir. El matrimoni va tenir quatre fills; a més de l’hereu, Antoni, Teresa i 
Angeleta. El 1924 el seu pare va començar a elaborar vi gasificat, que embotellava 
amb la marca Jeronimus, i des del 1931 va comercialitzar la marca de xampany 
Castellblanch. El diari de Jeroni Parera i Rosell no conté grans relats, però sí el 
detall minuciós del periple que va seguir des del 30 de juliol de 1937 fins al 3 de 
juliol de 1938. Havia desertat el mateix 30 de juliol per incorporar-se a l’Exèrcit 
Nacional travessant la frontera per Coustouges (a la comarca del Vallespir, de la 
regió del Llenguadoc-Rosselló dels Pirineus Orientals) i desplaçant-se després fins 
a Hendaia. Des del primer moment el van integrar en el Tercio de Requetés de la 
Virgen de Montserrat.

El diari del front de Gabriel Raspall i Culell (Sant Sadurní d’Anoia, 1906 -1963), 
que ell titulà Espurnes de la guerra, s’inicia el 30 d’abril de 1938 —quan, amb 31 
anys, va ser mobilitzat per anar al front republicà—, i les darreres anotacions són 
del 9 d’agost (en total, 102 dies), si bé devia existir una part que malauradament 
s’ha perdut, ja que el relat queda penjat al final de la pàgina 160 de l’original, 
coincidint amb el canvi de quadernet. Raspall va néixer el 30 de desembre de 
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1906 en una família que posseïa un obrador per a la fabricació de pastes per a 
sopa, al carrer de Cavallers, número 13. Ell era el gran de tres germans. Als 14 anys 
es va traslladar a Barcelona per aprendre l’ofici de fideuer, va fer oportunament el 
servei militar obligatori i, quan en tenia 25, es va veure obligat a fer-se càrrec del 
negoci familiar a Sant Sadurní, a causa de la mort del seu pare. Es va casar el 1931 
amb Mercè Villar i Jané, i el matrimoni va tenir dues filles, Eulàlia, nascuda el 1932, 
i Montserrat, el 1941. Al final de la guerra es trobava amb una forta depressió 
al camp de concentració de republicans de Cervera, d’on va ser alliberat per les 
gestions dels seus familiars. Va treballar la resta de la seva vida en el mateix negoci, 
on, el 1950, va començar a fabricar la pasta que va comercialitzar amb la marca 
La Moreneta. 

Jordi Solà i Sabater (Sant Sadurní d’Anoia, 1920 – Barcelona, 1997) va acabar 
d’escriure les seves memòries del front l’any 1982 i les va titular Sense novetat 
al front. Aventures i desventures d’un trinxeraire del 41. Les va regalar als seus 
companys supervivents de la lleva del biberó en un sopar de retrobament a 
Capellades (Anoia) el 3 d’octubre d’aquell any, i me’n va lliurar una còpia al despatx 
de l’Alcaldia de Sant Sadurní. Comencen amb la mobilització de la seva lleva del 
41 (27 i 28 d’abril de 1938) i acaben al final de la guerra, al camp de concentració 
de presoners republicans de Santander. El capítol més dramàtic és l’afusellament 
de Josep Barberan i Segura pels companys del seu propi batalló, el 7 de maig de 
1938, davant el cementiri de Sant Martí Sesgueioles (Anoia). La seva família, de 
cal Fonso, de la plaça de la Constitució, número 9, tenia un establiment comercial 
a la planta baixa destinat a pastisseria, ultramarins, adrogueria i queviures, molt 
popular a l’època. El matrimoni format per Ildefons Solà i Esteva i Maria Sabaté 
i Jorba va tenir cinc fills, tots nens, i Jordi va ser el quart. Jordi Solà va treballar de 
pastisser a Barcelona, on s’establí, i de funcionari de l’Ajuntament d’aquesta ciutat. 
Va romandre solter i als darrers anys visqué a la Casa dels Avis de Sant Sadurní.

El catorzè escriptor que ens ha llegat les seves vivències al front és Adjutori 
Varias i Gabarró (Sant Sadurní d’Anoia, 1911 – Torrelameu, la Noguera, 1938). 
El domicili familiar —en el qual convivien els pares, Ramon Varias i Solà i Teresa 
Gabarró i Farreras, el seu germà petit, Francisco, i els avis paterns— es trobava 
al carrer de Sant Antoni, número 30 (a l’actual número 84). Des de molt jove, 
se li van manifestar les seves aptituds poètiques i literàries i la seva extrema 
espiritualitat i intens misticisme, més propis d’un clergue que d’un laic. Es va 
afiliar a la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJC) i esdevingué secretari 
personal de Manuel Raventós i Fatjó, de can Codorníu. El 15 d’octubre de 1937 
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va emprendre l’aventura de desertar en el moment en què se l’havia mobilitzat 
per anar al front. Passà a França i s’incorporà a l’Exèrcit Nacional a través de la 
frontera d’Hendaia. El seu diari de guerra s’inicia el 9 d’octubre de 1937 i acaba 
el 10 d’agost de 1938. L’endemà va morir a Torrelameu (la Noguera) quan un 
obús enemic va explotar contra el camió en el qual, junt amb altres companys, 
es retirava de la primera línia del front. El seu cadàver va ser enterrat al cementiri 
d’Albesa. Els seus textos i poemes delaten una personalitat molt imbuïda de la 
religió i la moral cristiana, que cal contextualitzar per no caure en una valoració 
excessivament esbiaixada. Quan el seu germà petit, Francisco, nascut el 1915, em 
va lliurar, als anys vuitanta, tot el llegat literari del seu germà (dietaris de guerra, 
poemes, articles d’opinió, reflexions morals i cristianes, postals i correspondència 
tramesa i rebuda...), em va demanar que procurés donar-ho a conèixer als veïns 
de Sant Sadurní sense cap mena de restricció. Malauradament, la majoria dels 
qui l’havien conegut ja han mort sense poder llegir-ho, la qual cosa no treu que, a 
les noves generacions, els pugui interessar. Tot el llegat d’Adjutori Varias es troba 
dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, en el fons que porta el seu nom.

El darrer testimoni, el quinzè, és Francisco Viladoms i Sabaté, de cal Regalat 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1911 – Chihuahua, Mèxic, 1987). Els seus pares eren Josep 
Viladoms i Ferrer i Maria Sabaté i Elias, i vivien al carrer de Sant Antoni. Francisco 
era el petit de tres germans —els altres es deien Maria i Artur—, els quals van 
quedar orfes de mare el 1916. Va fer la primera comunió als deu; als catorze, 
després dels estudis elementals, va treballar de manobre; als divuit, de cambrer a 
Barcelona, i als dinou va entrar de peó a can Codorníu. En aquesta època es devia 
afiliar a la Confederació Nacional de Treball (CNT). Freqüentava el local sindical 
del davant de la font del Mingo. El 1931 es va veure involucrat en la vaga de can 
Codorníu, el 1934 en els Fets d’Octubre i el 1936 en la revolució. Va ser regidor 
de l’Ajuntament republicà i un dels principals artífexs de la col·lectivització de 
Codorníu. El 1939 s’exilià a França i d’allí viatjà a Mèxic, on arribà, a bord del vaixell 
Mexique, el 27 de juliol de 1939. Es va casar amb Maria Lourdes Briquets i Estruch, 
veïna d’Esparreguera, i van tenir una filla nascuda a Mèxic, Natura (o Flora) 
Viladoms i Briquets. Va ser ella qui va escriure el 2003 les memòries del seu pare, 
que va titular Caminante. España impregnó la parte más esencial de sus entrañas, 
México la más íntima de su corazón. Abracen, de fet, no només el període 1931-
1939, sinó tota la vida anterior i posterior de Francisco Viladoms.

A més d’aquests quinze testimonis sadurninencs de la República i la Guerra 
Civil, m’ha semblat oportú transcriure alguns fragments de les memòries d’un 
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escriptor i de quatre corresponsals internacionals que, casualment, es trobaven 
en els mateixos escenaris que alguns dels nostres convilatans. El periodista i 
escriptor britànic Eric Arthur Blair (Motihari, Raj Britànic, 1903 – Londres, 1950), 
conegut pel sobrenom de George Orwell, en qualitat de brigadista internacional 
va coincidir al front d’Aragó amb el soldat sadurninenc voluntari Josep Esteva i 
Ràfols. En la seva obra Homenatge a Catalunya, editada el 1938, Orwell va narrar 
les seves vivències al front i a Barcelona durant els Fets de Maig de 1937, que 
ajuden a entendre i contextualitzar les reflexions que Josep Esteva va escriure 
sobre aquests mateixos esdeveniments en les seves memòries. 

Ernest Hemingway (Oak Park, Illinois, EUA, 1899 – Ketchum, Idaho, 1961), 
en qualitat de corresponsal internacional de l’agència de notícies NANA (North 
American Newspaper Alliance), va escriure 30 cròniques de la Guerra Civil des 
dels diferents fronts de guerra republicans. Dues corresponen a la batalla de Terol 
i a la batalla del Segre, que van coincidir, d’una banda, amb enfrontaments en els 
quals va intervenir Jeroni Parera i Rosell, soldat sadurninenc de l’Exèrcit nacional, 
i, d’una altra, amb les peripècies d’un altre soldat sadurninenc, també nacional, 
Adjutori Varias i Gabarró. Aquestes dues cròniques de Hemingway, escrites 
des del bàndol contrari, complementen la visió dels esdeveniments d’aquelles 
jornades explicats pels dos soldats sadurninencs Magí Parera i Adjutori Varias.

El segon corresponsal internacional que ens permet enriquir la informació que 
es desprèn dels diaris i memòries dels protagonistes sadurninencs és Vincent 
Sheean (Pana, Illinois, EUA – Arola, Itàlia, 1975), que aleshores enviava les seves 
cròniques al New York Herald Tribune. El fragment que s’ha seleccionat correspon 
a la retirada republicana de Barcelona a la frontera francesa que va publicar el 1939 
a les seves memòries, Not Peace but a Sword (En comptes de pau, una espasa).22 
Els relats escrits pel sadurninenc Joan Montagut i Forns i per Maria Josep de 
Chopitea i Rosell (i també el testimoni del nen Dionís Viladoms i Esteve en les 
mateixes circumstàncies) coincideixen amb les memòries de Sheean, el qual, des 
d’una perspectiva més àmplia, ens aporta la valoració política del moment. 

Herbert Matthews (Nova York, EUA, 1900 – Adelaida, Austràlia, 1977) era 
el corresponsal del The New York Times a la Guerra Civil espanyola. En les seves 
memòries, publicades el 1946 amb el títol The education of a correspondent 
(L’aprenetatge d’un corresponsal),23 hi trobem una referència a la retirada 

22 Mai no s’han traduït ni al català ni al castellà. 

23 Tampoc s’han traduït ni al català ni al castellà. 



69

PR E SENTACI Ó

republicana des de Tarragona en direcció a Barcelona a través del port d’Ordal, on 
aquells dies es trobaven, fent-hi fortificacions, alguns veïns de Sant Sadurní, entre 
els quals els alcaldes Miquel Bruna i Vilà i Napoleó Montagut i Duran, i també el 
fill d’aquest, Joan Montagut. Les vivències que aquest jove explica en el seu relat 
són les mateixes que descriu Matthews amb una qualitat literària i periodística 
molt superior. 

El quart periodista del qual s’han seleccionat fragments és Henry Buckley 
(Manchester, 1904 – Sitges, 1972). Corresponsal del The Daily Telegraph. 
Acostumava a viatjar pels fronts de guerra amb Hemingway, Sheean, Matthews i 
el fotògraf Robert Capa. Va coincidir a Terol i al front del Segre amb els mateixos 
soldats sadurninencs del bàndol nacional, i es va fer ressò d’aquestes batalles en 
les seves memòries Vida i mort de la República espanyola.24 

Un altre fons documental imprescindible per bastir aquests Relats republicans 
han estat els llibres d’actes de l’Ajuntament de 1900 a 1939. En l’actualitat aquests 
llibres es troben a l’Arxiu Municipal, però durant més de seixanta-nou anys 
(del 22 de gener de 1939 al 18 d’abril del 2008), els corresponents al període de 
la Guerra Civil van estar desapareguts. Va ser en aquesta segona data que els 
vaig identificar personalment a l’Arxiu Provisional de la Delegació del Govern a 
Catalunya (abans Govern Civil), en un magatzem de la Vila Olímpica de Barcelona, 
junt amb els de Capellades, Falset, Guissona, la Floresta, Marçà, Preixens, Sant 
Jaume dels Domenys, Sarral i Vallbona d’Anoia. El dia anterior, l’amic historiador 
Isidre Surroca i Llucià, de la Pobla de Claramunt, m’havia telefonat per indicar-
me que n’havia vist un feia unes setmanes en una prestatgeria de l’Arxiu de la 
Delegació del Govern, a l’antic edifici de l’avinguda del Marquès de l’Argentera, 
de Barcelona. En aquest immoble s’havien iniciat unes obres de restauració que 
havien propiciat el trasllat provisional de l’arxiu a un magatzem del carrer del 
doctor Trueta, a la Vila Olímpica. Va ser allí on es van recuperar en total 43 llibres, 
dels quals 1925 corresponien a Sant Sadurní: llibres d’actes del Plenari, d’arqueig, 
d’entrades i sortides de documents, de despeses i ingressos, de caixa, d’intervenció 
d’ingressos, de la caixa de l’empresa d’aigües municipalitzada i de l’hospital. 

La gestió de recuperar-los va durar dos anys, i la vàrem afrontar l’alcalde Joan 
Amat i Solé, l’advocat Josep Maria Cruanyes i Tor, de la Comissió de la Dignitat, 

24 Editades en català el 2009.

25 El dia que es van retornar els llibres als alcaldes dels municipis afectats, a la mateixa Delegació, em vaig 
adonar que se n’havien descuidat un de Sant Sadurní, el qual fou lliurat setmanes després. 
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i jo mateix. En la nota de premsa que va facilitar el 2010 el delegat del Govern 
a Catalunya, Joan Rangel i Tarrés, als mitjans de comunicació, amb motiu de la 
restitució d’aquests llibres als ajuntaments, s’hi deia: “No es posible precisar desde 
qué año los fondos en cuestión se encontraban depositados en el archivo de la 
Delegación del Gobierno con la documentación del antiguo Gobierno Civil, ya 
que no existe ningún título de posesión por parte de la Administración General 
del Estado. Igualmente, se desconoce por qué razón este fondo documental 
se encontraba en el Archivo General, ya que no existe un registro histórico de 
entrada o salida de la documentación, ni un registro de transferencias que se 
puedan haber realizado desde otros archivos o entidades. Tampoco consta la 
existencia de un decreto de incautación referido a esta documentación, ni se 
tiene ninguna constancia de que estos documentos fuesen objeto de requisa o 
de entrega voluntaria por parte de los propios ayuntamientos al Gobierno Civil.” 

Una quarta font d’informació han estat els sumaris dels consells de guerra 
(Procedimientos Judiciales Militares) contra 22 sadurninencs: els 8 que van ser 
afusellats (Joaquim Borrell i Pedrola, Francisco Sáez Carreño, Josep Belloví i Jamàs, 
Jaume Ferrer i Carbó, Lluís Ferrer i Armengol, Andrés Morencia Tordable, Manuel 
Vinaixa i Serres i Francesc Tubella i Rosell), el de l’alcalde Napoleó Montagut i 
Duran, el del dirigent de la CNT Joan Girona i Balaguer, així com els de Pere Vàrias 
i Gibert, Josep Carbó i Esteban, Pere Caballé i Solé, Artur Muntaner i Murria, 
Francisco Montagut i Piera, Joan Bladé i Benaiges, Miquel Sarabia i Paredes, Jaume 
Canals i Canals, Josep Huguet i Carbó, Josep Mir i Soler, Jaume Marigó i Mas i 
Antoni Lloret i Miquel. D’un total de 137 “procedimientos judiciales militares” 
que s’haurien celebrat contra veïnes i veïns de Sant Sadurní, aquesta seria una 
mostra molt significativa.

Òbviament s’han consultat totes les publicacions periòdiques de Sant 
Sadurní —El Defensor (1887), La Comarca del Noya (1888), La Llumanera (1888), 
Resumen de Agricultura (1889), L’Avernó (1902), L’Àpat (1904), Solidaritat (1907), 
La Riuada (1910), Bon Seny (1910), Avenç Agrícola (1919), El Noya (1921), La 
Rondalla (1922), Joventut Cristiana (1925), Lavernó (1925), L’Agrícola (1927), altra 
vegada El Noya (1930) i Lluitem (1931)—; tots els programes de Fires disponibles 
i tota la bibliografia local relativa al període 1900 -1939. L’obra d’Antoni Romeu i 
Alemany sobre els ajuntaments locals del segle XX;26 la de Salvador Llorac i Santis 

26 De tretze en tretze. L’Ajuntament i els regidors de Sant Sadurní al llarg del segle XX. Vegeu la bibliografia.
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i Lluís Eroles i Benabarre sobre la postguerra;27 les dues de Jaume Recasens i Bel 
—una sobre la premsa local i comarcal28 i l’altra sobre les vivències d’una colla de 
sadurninencs durant la guerra29—; i el número monogràfic de la publicació local 
Gàrgola30 sobre l’exili sadurninenc, escrit també per Lluís Eroles. 

El pelegrinatge per diversos arxius m’ha portat a consultar-ne sis de Sant 
Sadurní (el municipal, el parroquial, el del Registre Civil, el del Jutjat de Pau, el 
de Manuel Raventós i Negra, de l’empresa Josep Maria Raventós i Blanc, SA, i el 
de Codorníu, SA31), un de Subirats (el de can Guineu, del barri del Rebato), un 
de comarcal (l’Arxiu de la Generalitat de Catalunya a Vilafranca del Penedès), 
el del Registre Civil de Vallirana (Baix Llobregat), l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
l’hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’arxiu de la Subdelegació 
del Govern de l’Estat a Barcelona (abans Delegación del Estado en Catalunya, i 
molt abans Gobierno Civil), el del Tribunal Militar Territorial Tercero del Gobierno 
Militar també de la capital catalana, l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, 
del monestir de Poblet, l’Arxiu de la Cúria Provincial de l’Orde dels Germans 
Gabrielistes, l’Arxiu de Salamanca i l’Arxiu Militar d’Àvila, així com el del Ministère 
de la Défense (Caën, França). Les gestions no sempre han resultat reeixides (no ha 
estat possible localitzar ni un document administratiu o de gestió de la Fàbrica Z, 
que abans de la guerra s’anomenava Maquinaria Moderna para Construcciones 
y Obras Públicas, SAE, i que entre 1936 i 1938 es va dedicar a bastir carros d’assalt 
i tancs per a la Subsecretaria d’Armament del Ministeri de Defensa Nacional 
republicà; ni s’ha pogut consultar la documentació administrativa i comptable 
de Freixenet; ni tampoc els fons documentals de l’escola de pilots de Lavern; ni 
cap llibre de registre dels afiliats locals a la Unió de Rabassaires, a la CNT o a 
la Falange...), ni els llibres de comptabilitat de les cooperatives..., però els èxits 
superen els fracassos. 

Calculo que m’hauré entrevistat amb un centenar llarg de persones que m’han 
facilitat informació i documents sobre aquest període històric (vegeu la llista en 
el capítol d’agraïments). Ha estat molt gratificant i enriquidor, si bé, com es fàcil 

27 La postguerra en un municipi de l’Alt Penedès Sant Sadurní d’Anoia, 1939-1952. Vegeu la bibliografia.

28 Somnis de paper. Premsa i periodisme al Penedès republicà. Vegeu la bibliografia.

29 Vides en temps difícils. Sadurninencs als anys de guerra. Vegeu la bibliografia.

30 L’exili sadurninenc de 1939. Vegeu la bibliografia.

31 En el moment de redactar els relats d’aquesta obra encara no s’havia enllestit la seva total catalogació. 
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d’imaginar, també m’he trobat amb una minoria (només de mitja dotzena) que 
se m’han tret de sobre de bones o males maneres. En una ocasió vaig fer tres-
cents quilòmetres per anar a recollir unes cartes enviades als seus familiars per un 
soldat sadurninenc des del front —que prèviament havíem emparaulat per carta 
i per telèfon—, i quan vaig ser allí em van dir que les havien cremat perquè havien 
canviat de criteri. A la tornada, em vaig haver d’empassar tres-cents quilòmetres 
més, maleint-los els ossos. Una altra veïna de Sant Sadurní que afirmava disposar 
d’una documentació molt interessant sobre l’empresonament d’un familiar a la 
Model em va fer tornar mig boig: ara sí, ara no, ara vine, ara torna... Quan em vaig 
adonar que anava per mal camí, me’n vaig desentendre, i no penso insistir mai 
més. Llàstima del temps perdut! Finalment, una tercera experiència fracassada es 
va iniciar quan una senyora de casa bona em va comentar que conservava, a la 
caixa forta familiar, una mena de diari o memòries d’un avantpassat, en les quals 
explicava esdeveniments locals que ell havia viscut en primera persona. Quan, 
després d’uns mesos, li vaig demanar el quadern en qüestió, es va limitar a dir-me 
que no recordava haver-me parlat mai del tema i que, per descomptat, a la caixa 
forta de casa seva no hi havia res del que jo li indicava.

Entre els desenganys més notables que he experimentat, recordo el que vaig 
tenir quan pretenia lliurar a una veïna de Sant Sadurní la darrera carta inèdita 
que el seu pare va escriure abans de ser afusellat, dedicada precisament als seus 
familiars, i que per una sèrie de vicissituds mai no havia arribat a destinació. No 
li va interessar la idea de llegir-la... sense més explicacions. L’altre desengany és 
molt similar: havia localitzat l’expedient sobre un detingut local de després de la 
Guerra Civil que aclaria definitivament les circumstàncies de la seva mort, i em 
semblava que a la seva filla li podia resultar profitós conèixer la realitat. Pel camí, 
la intermediària ocasional va decidir deixar-ho córrer, perquè la interessada patia 
del cor i millor no arriscar.

També hi ha hagut qui m’ha proporcionat alguna satisfacció, com és el cas, 
entre d’altres, de la vilafranquina Olga Morència i Pallejà, néta del veí de Sant 
Sadurní afusellat per Franco després de la guerra, Andrés Morencia Tordable, el 
qual havia estat membre destacat del Comitè de Milícies de Sant Sadurní l’estiu 
de 1936. Arran d’una exposició itinerant entre 2005 i 2007 sobre els afusellats al 
Camp de la Bota, entre els quals, efectivament, s’hi trobava el seu avi —i en la 
configuració de la qual jo havia col·laborat—, l’Olga em va qüestionar la meva 
versió sobre l’afusellament del seu avantpassat. Em comentà que, segons la 
història familiar que els havia explicat la seva àvia, Andrés Morencia havia mort 
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defensant la República a la batalla de l’Ebre. Pel to de la conversa i per la seva 
determinació, a mi em va semblar un retret. Dies després, ella va poder llegir el 
sumari del consell de guerra contra el seu avi, amb un final totalment diferent al 
de la tradició familiar. Passats uns anys, em va trucar per telèfon per manifestar-
me que, gràcies a les meves recerques, la família havia pogut conèixer la veritat i 
que aquesta els havia resultat beneficiosa. 

Així m’ho ratificava en un mail del 16 de novembre de 2016: “En cap moment 
em vaig molestar, quan em vas explicar què havia succeït realment amb el meu 
avi. Sí que em vaig mostrar sobtada, ja que la versió que havia sentit a la meva àvia 
era completament diferent. Altra cosa és que tu poguessis interpretar la meva 
sorpresa com un signe de molèstia. Sí que em vaig mostrar agraïda, ja que gràcies 
a la teva feina d’historiador, la meva família va poder saber i entendre qui era 
realment el meu avi i què li va succeir. La informació que vam saber a través 
de les teves investigacions va ser la primera pedra per a fer un treball posterior, 
acompanyada de professionals de l’àmbit de la Sistèmica.32 Va ser aquest treball 
el que em va ajudar a posar en ordre els elements emocionals que la meva família 
havia hagut de transitar a causa dels fets d’aquells anys tan difícils. Un altre fet 
rellevant és que saber què havia passat realment amb la mort del meu avi va 
ajudar el meu pare a fer un retrobament amb la família de Valladolid.33 Aquest fet 
li va donar satisfacció en els últims mesos de la seva vida.”

Aquesta obra està estructurada en deu relats que tenen la seva pròpia 
dinàmica, és a dir, que es podrien llegir aleatòriament, sense haver de seguir un 
ordre predeterminat. S’han redactat com si es tractés de capítols independents, 
però aquells que no estiguin gaire familiaritzats amb els esdeveniments del període 
1931-1939 serà millor que segueixin l’estricte ordre cronològic que es desprèn de 
l’índex. La fórmula dels relats autònoms té els seus inconvenients, ja que sovint 
m’he vist obligat, per facilitar la comprensió, a repetir determinats fets històrics 
dues o més vegades en capítols diferents, o notes a peus de pàgina, la qual cosa 
pot provocar en alguns moments una sensació de déjà vu. Si a això s’hi afegeixen 
els recursos estilístics del flashback i del flashforward, alterant l’estricte seqüència 
cronològica entre el passat i el futur, podria donar-se el cas que el resultat fos una 
mica confús. 

32 Segons la Wikipèdia, la teràpia sistèmica és una disciplina terapèutica que s’aplica per al tractament de 
disfuncions, tastorns i malalties concebudes com a expressió de les alteracions en les interaccions, estils 
relacionats o patrons de comunicació humana. 

33 Andrés Morencia Tordable havia nascut el 1913 a Valladolid, on residia amb la seva família, al carrer 
Acera del Mirador, 9. A mitjans d’abril de 1936 es va traslladar per treballar i viure a Sant Sadurní. 
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El primer relat inclou els antecedents de la Segona República a Sant Sadurní: 
l’inici del nou segle, l’etapa de la Mancomunitat de Catalunya i la Dictadura de 
Primo de Rivera (1900-1930). Aquest era fins ara un període històric verge per als 
historiadors locals, i calia documentar-lo a fons, tant pel seu propi interès com 
perquè va representar el preludi de la Segona República. El segon relat explica 
la proclamació de la República i la celebració del Primer de Maig de 1931, dos 
esdeveniments correlatius amb dues setmanes de diferència, que van inaugurar un 
nou temps local. El tercer relat s’endinsa en la realitat política, econòmica, laboral, 
sindical, social, cultural, artística i intel·lectual (sense pretensions) del municipi 
entre 1931 i 1936. Tampoc existia una aproximació a aquest cicle històric, i s’ha 
pretès donar-hi tota la seva rellevància, ja que en aquells anys anteriors a la Guerra 
Civil la vila va gaudir d’una explosió de democràcia i progrés... que malauradament 
es va veure estroncada temporalment entre l’octubre de 1934 i el febrer de 1936. 
La vaga de can Codorníu (agost-setembre de 1931) mereixia un relat a part. Es 
tracta del conflicte laboral més important de la història local, i ha estat possible 
explicar-lo gràcies a una carpeta plena de documents que un veí anònim34 va 
rescatar abans que fos destruïda. També el conflicte rabassaire dels Mir de can 
Guineu —una de les nissagues més importants del municipi— ocupa un relat 
sencer, el cinquè, i en aquest cas s’ha pogut disposar per sort (o per determinació 
en el moment decisiu) de tota la documentació existent del període 1931-1934.35 
Aquest relat entronca directament amb el de la revolució social de 1936, la 
qual va suposar l’inici de la Guerra Civil. Aquell estiu de 1936, la vila va viure els 
esdeveniments més dramàtics de la seva història, que van afectar sobretot les 
famílies benestants de dretes. S’han pogut rescatar a partir de testimonis, diaris, 
memòries i dels sumaris dels procediments judicials que es van posar en marxa 
un cop acabada la guerra contra els protagonistes d’aquelles jornades.

El relat setè és el més extens de tots i tracta monogràficament de la Guerra 
Civil (1936 -1939) a la vila i als diferents fronts on van ser destinats soldats 
sadurninencs. Ha estat del tot excepcional, com ja s’ha explicat, haver pogut 
recopilar una quinzena de diaris i memòries de guerra escrits per una veïna i 

34 Lamento no poder donar el seu nom, però va ser una exigència que el personatge en qüestió em va im-
posar quan em va lliurar els documents a la dècada dels setanta. Actualment encara prefereix mantenir 
el seu anonimat, però el seu nom figura a la llista dels agraïments. 

35 Tant la documentació de la vaga de can Codorniu de 1931 com la del conflicte rabassairte de can 
Guineu (1931-1934) està dipositada actualment a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (fons de l’autor). 
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catorze veïns i residents al municipi, la majoria inèdits, els quals ens permeten 
seguir l’evolució del conflicte a través de mirades i experiències diverses i en 
indrets i moments molts diferents. Els seus noms i circumstàncies personals s’han 
explicat anteriorment en aquesta mateixa introducció.

L’exili sadurninenc iniciat a finals de gener de 1939 omple el relat vuitè. Els 
mateixos personatges que ens expliquen les seves vivències durant la Guerra Civil 
(a excepció, òbviament, dels que hi van morir, o dels que van romandre al bàndol 
vencedor o van caure presoners dels nacionals), els trobem nord enllà en terres 
de França, barrejats amb dotzenes i dotzenes de convilatans que van intentar de 
sobreviure en unes condicions molt precàries. Amb el pas dels anys, molts van 
tornar a Espanya i d’altres van romandre a l’exili fins a la seva mort. A l’interior 
del país, tot just després de l’ocupació total del territori català per les tropes 
franquistes, es va iniciar una terrible repressió contra tots aquells que s’havien 
identificat amb la causa republicana. D’això tracta el relat novè, que esdevé la 
crònica més exhaustiva que mai s’ha escrit sobre aquest drama sadurninenc. 

El desè relat és un balanç de l’etapa més convulsa i apassionant de la història 
local de Sant Sadurní (1931-1939). S’hi explica en particular la recerca als arxius 
de Codorníu, que ha permès constatar, per exemple, que la gestió de l’empresa 
per part dels treballadors de la CNT durant els anys de col·lectivització no va 
ser un desori, sinó tot el contrari. Aquesta és la part en què més es trasllueix la 
ideologia de l’autor, ja que es decanta pel bàndol dels vençuts, fent, però, una 
valoració crítica de tot el període. La presentació i els pròlegs inicials, l’epíleg, 
la bibliografia i els annexos finals completen l’índex de la present obra. Les 200 
fotografies que il·lustren aquesta publicació es corresponen amb els relats que 
s’inicien el 1900, si bé, pel que fa als de l’etapa de la Segona República, la Guerra 
Civil i l’exili, les imatges són molt més nombroses. Han estat recopilades des de 
1970 —juntament amb d’altres dels períodes anterior i posterior—, identificades 
gairebé totes, digitalitzades i catalogades a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.

Si bé tenia previst publicar en algun moment una història local del segle XX, 
no pensava que ho pogués fer tan aviat. Això ha estat possible perquè, de forma 
totalment inesperada, l’any 2000, l’empresa on havia treballat des del 1973, va 
decidir desaparèixer i prejubilar els seus empleats en unes condicions acceptables. 
Vaig aprofitar aquella oportunitat irrepetible per fer molts canvis en la meva 
vida i recuperar la recerca històrica que sempre havia realitzat a trompicons, per 
sistematitzar-la i divulgar-la. Fruit d’aquesta decisió són el reguitzell de llibres, 
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articles i reportatges que he publicat, els posts que he penjat al bloc carlesquerol.
com i aquest primer exemplar de la trilogia Relats del segle XX. Els altres dos s’estan 
coent a foc lent... mentre hi hagi caliu.

L’experiència d’embarcar-se en una trilogia com aquesta —quan és evident 
que t’acabarà costant molts diners de la teva butxaca i no hi ha la més remota 
probabilitat d’evitar-ho— és una aventura que només s’ha pogut afrontar, en el 
meu cas, perquè s’han donat les circumstàncies propícies: temps, tot el temps del 
món, sense anar accelerat i sense cap pressió per procedir a la recerca i enllestir 
els originals en unes dates determinades (mai en tota la vida havia pogut treballar 
sense presses); una mica d’estabilitat emocional i molta tenacitat, autoexigència 
i rigor per mantenir el mateix ritme de treball i el mateix to durant més d’un any 
(i renunciant a afers molt més divertits); il·lusió i estímul per treure suc de cada 
capítol (sentint-me íntimament gratificat pel resultat, sigui quina sigui la valoració 
aliena), i uns mil·ligrams de lucidesa mental indispensable per no fracassar en 
l’intent (res de l’altre món, però ja veurem com evoluciona aquesta qüestió en el 
futur més immediat). 

Em sento alliberat de la confi ança que em van traspassar una colla de 
persones, amics i familiars dels protagonistes de les històries que s’inclouen en 
aquesta obra, ja que bona part de la delicada documentació i informació que em 
van transmetre es troba en aquestes pàgines. M’he tret un pes de sobre, en sentit 
real i en sentit fi gurat, que m’ha acompanyat en els darrers quaranta i cinquanta 
anys per una desena de domicilis de Sant Sadurní (3), Barcelona (5), Vilafranca (1) 
i Font-rubí (1), per anar a raure fi nalment, i defi nitivament, a l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès. I em sento gratifi cat perquè em sembla haver contribuït a recuperar 
de l’oblit una etapa de la nostra història més recent, la republicana, que ens van 
amagar i denigrar. Caldrà aprendre’n les lliçons de cara al futur. Visca la República! 


