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Fa mig segle a la vila es va viure una etapa de gran efervescència en l’àmbit
polític, cultural i social. El règim franquista no afluixava, però alguns sectors
minoritaris sadurninencs van sortir de l’ostracisme i van protagonitzar una
dècada plena d’iniciatives que comportarien, al cap i a la fi, l’inici de la lenta,
feble i tardana transició de la dictadura a la democràcia a Sant Sadurní.

Vista aèria de Sant Sadurní de l’any 1965. Observi’s l’històric eix central dels carrers de Vilafranca, Raval, Cavallers, Hospital i
Església, així com l’extensió lateral del carrer de les Àrpies (Montserrat); el temple parroquial i l’actual immoble de l’Índex; les
escoles públiques de la plaça Nova i el Col·legi Sant Josep; els camps de futbol i les pistes d’hoquei del Centre i l’Ateneu; la incipient rambla de la Generalitat i la Zona Nord, que es comença a configurar. A la part superior de la imatge , entre el nucli urbà
i el cementiri, es distingeixen els tres immobles construïts per Codorníu per al seus treballadors i pagesos. Els tres grans espais
públics són l’era d’en Guineu, la plaça Vella (o plaça de l’Ajuntament) i la plaça Nova. Si imagineu l’extensió actual del nucli urbà
i la dels quatre polígons industrials, i la compareu amb la de la foto, descobrireu que s’ha més que triplicat, només en cinquanta
anys.És el que va d’un poble rural a una petita i incipient ciutat. FOTO DE L’ARXIU MUNICIPAL.
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El sortidor que hi havia instal·lat al bell mig de l’era d’en Guineu després de la nevada del dia de Nadal de 1962, que aleshores
va ser considerada (erròniament) com la més copiosa del segle. Aquesta podria ser una de les imatges més emblemàtiques de
la dècada dels seixanta a la vila. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

La dècada dels seixanta, ara en fa 50 anys, ha estat considerada una de les més transcendents del segle XX,
ja que els esdeveniments que s’hi van concentrar van provocar uns grans canvis a nivell mundial, estatal i
local. Els qui la vam viure intensament la recordem amb enyorança i els qui es van limitar a deixar passar els
anys de forma rutinària només la van gaudir d’esquitllada. Semblava que la utopia era a tocar, així ens ho van
fer creure i ens ho vàrem empassar com uns il·lusos. Malauradament, mig segle després, podem constatar
que la utopia va ser una de les grans víctimes del segle XX.
En l’àmbit internacional la Guerra Freda entre els Estats Units d’Amèrica (USA) i la Unió de Repúbliques
Socialistes Soviètiques (URSS) va provocar una greu crisi arran de la instal·lació de míssils soviètics a l’illa
de Cuba (1962), que es va poder resoldre al darrer moment sense més sobresalts. Un altre dels episodis
bèl·lics atribuïble a la Guerra Freda va ser l’anomenada Primavera de Praga (1968), que es va acabar quan
les tropes del Pacte de Varsòvia (totes les dels països de l’òrbita de l’ URSS a excepció de Romania) van
ocupar Txecoslovàquia per aturar la “deriva” nacional cap a un socialisme no totalitari i cap a l’existència de
partits i sindicats al marge dels comunistes.
Les dues gran guerres de la dècada van ser la de Vietnam, en la qual els nordamericans es van implicar des
de 1964 fins a la seva derrota i retirada i la signatura dels Acords de Pau de París (1973), i la dels Set Dies,
entre el 5 i el 10 de juny de 1967, en la qual es va enfrontar, d’una banda, l’estat jueu d’Israel i de l’altra la
República Àrab Unida (l’actual Egipte), Síria, Jordània i Iraq. Ni la Guerra Freda ni les altres dues van tenir
cap repercussió directa per als sadurninencs. Tampoc la va tenir la cursa de l’espai entre les dues grans potències mundials, que va culminar el 20 de juliol de 1969, quan els americans van aconseguir trepitjar la lluna.
En contrapunt, es van produir una colla d’esdeveniments mundials que, d’una o altra forma, van influir, poc
o molt, en la vida dels sadurninencs, especialment en els joves d’aquella generació.
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Van arribar tímidament a Sant Sadurní les espurnes de la lluita pels drets civils i polítics dels afroamericans
als USA –que generaven molt interès al món occidental–, la qual va patir dues sotragades arran dels assassinats dels líders Malcolm X (1965) i Martin Luther King (1968); ens van afectar d’esquitllada els assassinats
del president John F. Kennedy (1963) i del seu germà, el senador republicà Robert F. Kennedy (1968), que
van sacsejar les consciències dels qui havien confiat en un món més lliure i just; també va manifestar-se
sense gaire rebombori el moviment hippie, i les cançons dels Beatles van començar a ressonar de manera
incipient a la ràdio, a la televisió i als balls del Centre i l’Ateneu, obrint una escletxa per on s’introduiria
de mica en mica una revolució cultural i estètica. Durant el Maig francès es van produir vagues generals
d’estudiants i de treballadors que van assumir causes d’esquerres, anarquistes i de rebuig a la Guerra del
Vietnam, i de lluny sen’s deia que havia arribat el moment de canviar la vella societat en els aspectes socials,
en els mètodes educatius, en l’emancipació de la dona i en la llibertat sexual. La situació revolucionària va
ser com un foc d’encenalls i es va evaporar en un tres i no res, però va romandre el missatge tènue d’una
nova cultura i d’uns canvis de valors.
Sí que ens van afectar de ple –i tot seguit veurem les seves conseqüències a nivell local– tres processos
estructurals en àmbits molt diferents: Primer) L’Església Catòlica va celebrar el seu concili Vaticà II amb quatre objectius: promoure el desenvolupament de la fe catòlica, aconseguir una renovació moral de la vida
cristiana dels fidels, adaptar la disciplina eclesiàstica a les necessitats dels nou temps i millorar les relacions
amb les altres religions, principalment les orientals. El procés va ser anomenant aggiornamento (posar-se al
dia). Els dos primers objectius van tenir efectivament el seu reflex a la vila a través de l’acció parroquial que
va sobrepassar de llarg els límits previstos pel Concili, en contrapunt amb l’etapa anterior del nacionalcatolicisme feixista; Segon) A l’Espanya franquista dels seixanta es van aplicar dos Planes de Desarrollo, el primer
entre 1964 i 1967 i el segon entre 1968 i 1971; i ambdós van provocar l’anomenat desarrollismo, una etapa
d’una certa prosperitat que contrastava amb la misèria de les dues dècades anteriors. El xampany va seguir
també l’estela del progrés i les relacions de producció se’n van ressentir; i Tercer) El règim dictatorial del
general Franco es va consolidar amb la celebració dels 25 Años de Paz (1964) i el Referèndum de 1966 ,
però va començar a manifestar signes d’esgotament i es van anar obrint camí les aspiracions democràtiques
dels sadurninencs (amb moltes dificultats, amb el compromís de molt poca gent i amb retard respecte al
que esdevenia Barcelona o Vilafranca).
Recordem tot seguit alguns dels capítols de la història local més rellevants que es van viure a Sant Sadurní
entre 1960 i 1969.
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1960

La dècada havia començat amb una emissora de
ràdio parroquial que transmetia a diari.

El director de Ràdio Sant Sadurní, Pere Puignau Forns, que sovint feia de locutor, i el tècnic Joan Freginals Figueras. Fora del locutori es veuen, a través dels vidres (d’esquerra a dreta), el secretari municipal Carlos Andreu Figueras, Sadurní Oliver Sardà, Josep
Valls Bosch, Joan Font Torelló, Elena Mestres Sagués i el front de Miquel Bargalló Oliver. FONS DE L’AUTOR.

Per la Festa Major de 1959 s’havia inaugurat Ràdio Sant Sadurní, de la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE). La intenció de la parròquia, que l’havia promogut, era utilitzar aquest recurs per
fer arribar l’acció parroquial a totes les llars de la vila a través dels aparells de ràdio. Feia
quatre anys que existia la televisió a Espanya, però la ràdio era molt popular i s’escoltava a totes hores i en
tot lloc.
Els artífexs principals d’aquest projecte van ser el rector, mossèn Lluís Maria Vidal Bosch, i el vicari Salvador
Sallent Vendrell (com en la majoria d’iniciatives de l’època), el tècnic Joan Freginals i Figueras (més conegut
per Jufre) i el director, Pere Puignau Forns, que ja des del 1948 havia intervingut en una altra emissora local,
sembla que vinculada a la Falange o al Movimiento. La nova emissora es va instal·lar a les golfes de la rectoria degudament habilitades. A més de les retransmissions de la santa missa i d’alguns oficis litúrgics excepcionals, destinats principalment als malalts i impedits, la programació, normalment en castellà i amb alguna
excepció en català, incloïa la lectura de les notícies publicades als diaris del dia, les cròniques esportives
de l’equip de futbol i dels dos d’hoquei sobre patins, música clàssica i sarsueles, humor i discs dedicats. Per
a les programacions de migdia i de nit, comptava amb una colla de col·laboradors. Les locutores eren les
germanes Leo i Pepi Jiménez Serra, també les dues germanes Irene i Delia Buján i Fernández, Paquita Amposta i Sans i Ana Maria Martí i Guerrero; els locutors, Pere Armengol i Galán, Francisco Seoane i González
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i el mateix director; el cronista esportiu, Joan Formosa i Estragués, i el programa d’humor anava a càrrec
d’Antoni Julià i Arnal i Josep Valls i Bosch, que llegien i escenificaven acudits. Del control dels micròfons i dels
tocadiscs se n’ocupaven indistintament Joan Freginals, Pere Viader i Guixà, Antonio Montserrat i Bardella,
Lluís Guardiet i Castellví i Carles Querol i Rovira. La sintonia que obria i tancava les emissions era la marxa
dels barris, una peça musical de l’any 1902, del músic austríac Josef Wagner (no confondre amb el famós
Richard Wagner, alemany i mort el 1883), que portava per títol Sota la doble àguila.
Una de les emissions de més ressonància va ser la que es va promoure arran les tràgiques riuades al Vallès
Occidental del dia 25 de setembre de 1962, quan immediatament s’organitzà a la parròquia una recollida
solidària de matalassos, roba, queviures i diners per socórrer les famílies afectades. Va ser tot un èxit.
Ara, més de mig segle després, puc explicar un incident d’aquella època de Ràdio Sant Sadurní que s’ha
mantingut en secret: el locutor Seoane va apallissar de forma brutal i sense pietat l’altre locutor, Armengol, a
l’interior de l’estudi, pels continus retrets que aquest li feia en relació a la seva higiene, al tuf que desprenia la
seva roba de treball i als excessos en l’alcohol.Va ser la batussa més espectacular i violenta que he presenciat a la meva vida –amb cops de puny, puntades de peu, esgarrapades, clatellots i insults grollers– i la primera
en la qual vaig veure en acció els efectes de la impertinència barroera d’una banda i de la ràbia despietada
de l’altra. Els dos protagonistes principals de l’escena eren totalment antagònics: un corpulent i descamisat
peó xampanyista d’orígen castellà (Seoane, fill d’un guàrdia civil, que treballava a Pitel·lo) contra un escrivent tocat i posat (oficinista, en diuen ara), de camisa i corbata, natiu, fill d’un treballador de can Codorníu.
Ja us podeu imaginar quin dels dos va rebre més. I, entremig, un espectador menor d’edat, acollonit, que ja
va fer prou intentant mantenir el micròfon tancat. Els tres vàrem convenir que no ho explicaríem a ningú
perquè hauria representat l’expulsió immediata dels dos principals implicats i un escàndol majúscul al poble,
en haver-se produït un fet tant violent... a la mateixa rectoria parroquial! Malgrat aquest incident puntual,
l’experiència d’aquesta emissora va ser reeixida fins que a meitats de la dècada va decaure i es va tancar.
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S’estrenen els 56 habitatges de la urbanització del Doctor Salvans

El rector de la parròquia, mossèn Lluís Maria Vidal Bosch (d’esquena), oficiant la missa celebrada amb motiu de la inauguració
dels habitatges de la urbanització del Doctor Salvans, el 25 de juliol de 1960. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

La població local havia crescut de 4.168 veïnes i veïns el 1950 a 5.268 el 1960, i segons estimacions oficials el dèficit d’habitatges a Sant Sadurní era de 250. Aquest creixement tenia el seu origen en l’arribada
d’immigrants i en l’explosió de l’anomenat baby boom, que, entre 1956 i 1972, va provocar l’augment de
natalitat. A molts indrets de Catalunya aquesta pressió demogràfica s’havia afrontat amb la construcció de
pisos per part de l’Instituto Nacional de la Vivienda (INV), un organisme del règim depenent primer de
l’Organización Sindical franquista i després, successivament, del Ministerio de Trabajo i del Ministerio de la
Vivienda. L’instrument existia i només calia voluntat i determinació per aprofitar-lo, però els prohoms locals
de la Falange, del Movimiento i de l’Ajuntament no tenien ni una cosa ni l’altra.
El projecte de construir 56 habitatges assequibles va ser imaginat i promogut per la parròquia, regida aleshores, com ja s’ha indicat, per mossèn Lluís Maria Vidal. Ell va crear la Comissió Parroquial de l’Habitatge i es
va saber envoltar d’un grup de convilatans destacats, com Josep Maria Raventós i Blanc, Josep Ferrer i Sala,
Francisco Oliver i Garriga, Pere Montserrat i Sardà, Lluís Forns i Ventura, Antoni Solà i Sabater, Josep Mas i
Altarriba, Jaume Mas i Rovira i Josep Oriol Marrugat i Castro. Es van comprar els terrenys (10.000 pessetes
de l’època), es van construir 56 habitatges de 73 metres quadrats de superfície (amb vestíbul, cuina, menjador, bany i quatre habitacions), que es van vendre a raó de 108.000 pessetes cadascun (es van finançar
amb una aportació en efectiu inicial, amb un crèdit de 26.000 pessetes al 5’5 % d’interès a 20 anys, i amb
un altre de 60.000 facilitat per l’INV, a tipus d’interès zero, que cada nou propietari havia d’amortitzar en 50
anys a raó de 100 pessetes mensuals). Com que resultaven tan assequibles, es van batejar amb el nom de
cases barates, que va prevaldre per sobre la denominació oficial. La urbanització de la zona es va realitzar sota mínims, i no es va resoldre dignament fins que la van afrontar els ajuntaments
democràtics després de 1979.
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El greuge de la manca d’habitatges, però, va continuar. A la pàgina 9 del número 316 del mes de novembre
de 1962 de la publicació local Juventud Cristiana s’explicava que “en la actualidad, en una casa de una calle
céntrica de nuestra villa [es referia a cal Benaiges del carrer de Cavallers] habitan veinticinco familias y unos
doce hombres y jóvenes. En total unas 112 personas. Creemos que esta realidad está a a todas luces contra
la higiene, la moral y el bien común“. Probablement la crònica l’havia escrit el jove Arseni Galofré i Ferrer,
que aleshores col·laborava habitualment amb la revista i amb l’emissora de ràdio i ho coneixia perfectament, ja que vivia molt a prop del citat immoble.
La rebuda que Sant Sadurní va atorgar als immigrants dels anys cinquanta i fins al 1968
va ser deplorable, sense cap mesura d’acolliment (a excepció dels 56 habitatges de la
urbanització del Doctor Salvans, totalment insuficients) i sense cap perspectiva de futur.
Indigna i impròpia d’un municipi que en aquells anys ja es trobava en una etapa de forta
expansió del xampany. La parròquia va pal·liar inicialment aquest dèficit davant la manca
d’iniciativa i de responsabilitat de les autoritats civils locals. Després ho afrontaria la Cooperativa d’Ha bitatges Vilarnau.

1961

El sector del xampany a la dècada dels seixanta
El Pitel·lo va ser un intent de captar nous consumidors, principalment joves, que havia sortit al mercat a finals de la dècada dels cinquanta. Anteriorment les marques Codorníu
(amb Benjamín), Fontanals (Macabeo), Mestres (Marajà) i Pere
Raventós (Boliche) ja ho havien promogut. El Pitel·lo contenia una cinquena part d’una ampolla normal, s’elaborava en
grans dipòsits (granvàs) i s’envasava en tap corona. La iniciativa de treure al mercat aquesta marca va correspondre a
Unión Champañera, SA (UCHSA), una societat formada per
les empreses Rigol, Calixtus, Castellblanch i Pere Montserrat.
L’eslògan comercial era Pitel·lo alegra el corazón. El 1969 UCHSA facturava 14.300.000 pessetes i generava uns beneficis de
470.000. A causa del baix rendiment, va desaparèixer poc després. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

En iniciar-se els anys seixanta, a Sant Sadurní existien una cinquantena d’elaboradors de vins escumosos, dels quals només 29 es dedicaven exclusivament al méthode champenoise, mentre la resta
produïa vi gasificat, granvàs i també xampany clàssic.
El sector havia experimentat un fort creixement a
partir del final de la Guerra Civil: els 2’4 milions
d’ampolles del 1940, s’havien convertit en
5’7 milions el 1950 i en 10’5 milions el 1960.
L’exportació era irrellevant. Només Codorníu
produïa més de 5 milions d’unitats el 1960, pràcticament la meitat de tot el sector.
Aquesta dècada va viure una etapa de creixement impulsada pels anomenats Pla d’Estabilització
(1959), Primer Pla de Desenvolupament (1964) i
Segon Pla de Desenvolupament (1968). A l’Estat
Espanyol la productivitat es va doblar entre 1961
i 1971, i entre 1963 i 1972 el PIB va augmentar un
60%. L’increment del nivell de vida es va posar de
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manifest immediatament en el consum dels vins escumosos; d’una banda, amb un augment de la producció
i, d’una altra, amb una cada vegada més gran exigència de qualitat que aniria prestigiant les marques elaborades amb el méthode champenoise en detriment del vi gasificat i el granvàs. Aquest procés no s’acabaria de
concretar irreversiblement, però, fins a la segona meitat de la dècada dels setanta, quan només quedaven
cinc empreses que fabricaven vi gasificat (Colomer, Carbó Mas i Lincon, entre les més importants).
El 1964 només 24 firmes estaven inscrites a la patronal del xampany Unión de Criadores y Elaboradores
de Vinos Espumosos (UCEVE, creada el 1947), i eren les següents: Rigol (amb 480.000 ampolles), Freixenet, Calixtus, Lavernoya, Castellblanch, Carbó, Mas Oliver, Joan Roca Almirall, La Industrial Champañera,
Jaume Martí Fríguls, Esteban Anglada Fernández, Pere Montserrat Sardà, Colomer Costa, Pere Raventós
Soler, Masana Bozzo, Lincon, Joan Miró Bages, Unión Champañera,SAE, Joan Canadell, Espumosos Petronill,
Fortunato Ferrer Roig, Ramon Saumell, Caves Luval i Maria Montalat Castañer. Des del 1959, Codorníu,
Juvé i Camps, Blancher, Josep Mestres i Manobens, Josep Mata i Capellades, Segura Viudas, Antoni Mascaró,
Francesc Olivella, Miquel Torres, Batlle i Montserrat, Canals i Nubiola, Masia Bach, Raimat, Gomà, Josep Maria
Bohigas, Rovellats i també Freixenet s’havien separat de la Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos
Escumosos i havien constituït la patronal alternativa ACEVE (Agrupación de Criadores y Elaboradores
de Vinos Espumosos), que pretenia una radical separació entre els elaboradors de xampany pel méthode
champenoise i la resta, definint per primera vegada “els atributs que s’havien de reunir per a poder garantir
que aquell cava s’havia elaborat d’acord amb el méthode champenoise", com em recordava Sadurní Oliver i
Sardà, que va ser secretari d’ACEVE fins a la seva desaparició. El 1966 es va autoritzar amb calçador la denominació cava, després d’un enfrontament entre Josep Maria Raventós i Blanc (1922-1986), de Codorníu
SA, i Antoni Parera i Rosell (1916-2007), de Castellblanch; el primer, partidari de diferenciar radicalment
el champagne espanyol, amb la denominació cava, del granvàs i del gasificat de menor preu, pitjor qualitat
i poc prestigi. Antoni Parera pretenia que una única denominació englobés totes les varietats. El text legal
que consagrava la denominació cava deia així: “Los elaboradores de vinos espumosos por el sistema clásico
de fermentación en botella y envejecimiento en cava podran caracterirzar sus productos haciendo constar
el sistema de fabricación empleado, mediante la denominación cava”.
L’increment de la producció va obligar a modernitzar els processos de fabricació amb màquines automàtiques d’embotellar i de degollament que anirien arraconant els procediments artesanals. A can Codorníu
van aplicar finalment aquest darrer procés mitjançant la congelació dels brocs de les ampolles de cava, quaranta anys després que Manuel Raventós i Domènech (1862-1930) l’hagués descartat. També es van posar
al dia els fabricants de morrions i de plaques, tot d’una peça, i van aparèixer els primers enòlegs titulats,
que arraconarien per sempre els misteris i els secretismes que havien caracteritzat el sector des dels seus
orígens. Entre 1960 i 1970 es van crear les condicions que permetrien al sector del xampany
passar d’una producció de 10’5 milions a 47 milions, començar a divulgar la denominació
cava i deixar enrere progressivament el vi gasificat i el granvàs.
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1962

La nevada de la nit de Nadal, considerada aleshores
la més gran del segle

El carrer de la Diputació el dia de Sant Esteve de 1962, quan ja s’havia arraconat la neu a les voreres. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER CLAUDIO CASANOVAS SANTACANA.

Mentre uns sadurninencs assistíem devotament a la Missa del Gall i uns altres celebraven la nit de Nadal
tranquil·lament a casa seva, va caure la que es va considerar aleshores la nevada del segle. No es va tractar
només d’un fenomen local, sinó que va afectar tot Catalunya, principalment el prelitoral i el litoral, i a Sant
Sadurní es van acumular gruixos d’entre 40 i 50 centímetres. Una crònica d’aquella nevada es va publicar
a Juventud Cristiana (núm 317, gener de 1963, pàgina 4): “Nos quedamos sin trenes, sin comunicaciones, sin
transportes, sin teléfono, sin correo. Si algo funciona, funciona mal por lo que optamos dejarlo para otro
dia. A poco de nevar se acabó el espectáculo y empiezan las goteras, las cañerias rotas, el quitar la nieve de
las azoteas, de los tejados, de las calles, no hay modo de secar la ropa, ni hay reparto de butano. Siguen las
heladas y arruinan el campo y con el deshielo se desbordan rios y torrentes“. L’autor del comentari signava
amb les inicials S. S., i, de tots els col·laboradors de la publicació, l’únic que responia a aquestes dues lletres
era el vicari Salvador Sallent. Ves a saber. En aquest text ja es recull a Sant Sadurní l’existència aleshores de
les bombones de butà de color taronja que des del 1957 es distribuïen per tot l’Estat.
Per tant, feia pocs anys que les famílies sadurninenques havien anat abandonant progressivament el carbó i
el petroli com a combustibles domèstics i s’havien passat al gas butà, que aleshores representava la modernitat. Les famílies locals que històricament s’havien guanyat la vida amb el carbó es van haver de reconvertir
i algunes (com els Plazas) van saber aprofitar l’oportunitat i embarcar-se en altres negocis més pròspers.
D’altres no van reeixir en l’intent.
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L’escoltisme de nenes i nens i de noies i nois arrela
amb força a la vila

Un grup de minyons de muntanya de
l’Agrupament Escolta Sant Sadurní al
campament d’Arànser, a la Cerdanya, el
1962. Al centre de la imatge, tocant la
guitarra, el seminarista barceloní Àngel
Fàbregas Morlà, dinamitzador del moviment escolta a la vila en els seus inicis.
FONS DE L’AUTOR.

Grup de noies guies dels anys seixanta assegudes a l’estació dels Ferrocarrils Catalans de Martorell. D’esquerra a dreta, Maria Ferrer i Rebulà, Montserrat Puigmartí
i Esteva, Encarnació Guilera i Romagosa,
Assumpció Canals i Bardella, la cap Magda
Escarré, Nativitat Esteva i Nutó, Júlia Brichs
i Torelló i Elena Amillo i Jiménez. FOTO DEL
FONS DE L’AUTOR.

La segona etapa del moviment escolta a Sant Sadurní també es va iniciar a la parròquia i se n’ocupà directament el vicari Salvador Sallent i Vendrell. En certa manera entroncava amb els Minyons de Muntanya de
l’etapa de la Segona República, creats els anys trenta per Lluís Forns i Ventura. L’un i l’altre s’inspiraven en el
moviment internacional dels Boys i Girls Scouts, fundat el 1907 a Anglaterra pel general de l’Exèrcit britànic
Sir Robert Baden-Powell, que pretenia assolir el desenvolupament integral dels joves a través de l’educació
en el lleure. Es va nodrir dels fills dels Minyons de Muntanya de l’etapa republicana (Forns, Formosa, Guilera,
Brichs, Noya...) i de famílies tradicionals de la vila vinculades a l’acció parroquial, que van donar-hi un suport
incondicional.
A Sant Sadurní, la persona que va actuar de catalitzador del projecte va ser el seminarista barceloní Àngel
Fàbregas i Morlà, el qual va actuar d’intermediari entre l’organització local i la Delegació Diocesana d’Escoltisme (DDE), que depenia del bisbat de Barcelona. L’Agrupament Escolta local va aglutinar un grup de joves
que van actuar de caps de les diferents unitats: les nenes més petites (entre 7 i 11 anys) eren les daines,
i els nens de la mateixa edat, els llobatons; les nenes d’entre 12 i 15 anys es van constituir en noies guies
i els nois d’edat equivalent en minyons. Finalment, a partir dels 16 anys es definien com a guies i ràngers.
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Aquest grup de caps, el van integrar per ordre cronològic, a més d’Àngel Fàbregas, Joan Canut, de Barcelona; Joaquim Miró, de Martorell; Carme Raventós i Guasch, Carles Querol i Rovira, Josep Raventós i Mir,
Sadurní Munné i Carbó, Paquita Roca i Amat, Pepi Pérez i Albiol, Albert Brichs i Torelló, Dolors Casanovas i
Roig, Antoni Forns i Santacana, Jaume Esteva i Nutó i Marcel Gabarró i Pallarès. Pel que fa a les noies guies
(entre 12 i 15 anys, organitzades a partir de la Germanor de Noies Guies, les seves caps van ser Magda
Escarré i Gil, Maria Raventós i Guasch, Llucieta Curulla i Cases, Rosa Manobens i Mir, Montserrat Ciuró i
Sendra, Montserrat Puigmartí i Esteva, Mercè Batlle i Bladé, Júlia Brichs i Torelló i Nativitat Esteva i Nutó. En
els moments més àlgids de l’escoltisme local s’establí una intensa relació amb els agrupaments de Martorell,
Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Pere de Riudebitlles.
El mètode escolta s’havia concebut com un sistema d’autoeducació mitjançant uns principis resumits en la Llei i la Promesa escolta: el treball en equip, l’aprenentatge a través de la
pràctica, la progressió personal i les activitats a la natura. A Catalunya, a més, s’hi va afegir
un catalanisme primerenc que s’expressava en els manuals, les circulars i els cançoners,
tots exclusivament en llengua catalana; i la vessant religiosa, ja que l’escoltisme va caure
sota la tutela de l’església catòlica catalana.

1963

La Llar parroquial esdevé un focus d’activitats per
als infants i el jovent
El canvi estratègic de l’església catalana, i de la sadurninenca en particular, abans, durant i després del
Concili Vaticà II (1962-1965) aviat es va traduir en
una manera diferent de predicar el missatge evangèlic. Així, si durant la dècada anterior havien proliferat
els grans esdeveniments de fervor popular (la visita
de la mare de Déu de Fàtima, el XXV Congrés Eucarístic Internacional, les Santes Missions...), als anys
seixanta l’opció del clergat català va ser obrir-se al
poble i donar així testimoni de fe. A Sant Sadurní,
l’aggiornamento va saber imposar-se molt aviat. Per
fer-ho, calien les eines adequades i mossèn Lluís Maria Vidal i Bosch i el vicari Salvador Sallent Vendrell
ho van saber canalitzar amb encert. Es pot afirmar
que van ser precoços, eficaços i modèlics, tot i que
alguns consideraven que havien anat massa enllà.

Mossèn Lluís Maria Vidal Bosch (1906-1975) va ser rector
de Sant Sadurní entre 1946 i 1968 i l’artífex d’una colla de
realitzacions que van tenir una certa transcendència al municipi. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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En l’àmbit dels infants i dels joves, l’eina que havia de
permetre fer-los "créixer físicament, intel·lectualment
i cristianament" era un centre d’acció parroquial que
ben aviat es va anomenar La Llar. Les obres les va
finançar íntegrament l’empresa Codorníu, SA, tot i
que hi ha una altra versió que atribuiria la inversió
en particular a Manuel Raventós i Fatjó (1893-1977)
i al seu fill Josep Maria Raventós i Blanc (1922-1986).
En qualsevol cas, el director de Codorníu SA a Sant
Sadurní, Lluís Forns i Ventura, i més directament el
seu col·laborador Agustí Casanovas i Ruiz, en feien
el seguiment i el control en els terrenys de l’hort de
la rectoria. No era aquesta l’única relació econòmica

FIRES I FESTES Sant Sadurní d’Anoia 2017 MEMÒRIA Relats i retrats dels seixanta

entre els membres de la família Raventós i la parròquia: aquells cobrien bona part de les
despeses destinades a ajudar famílies desvalgudes del municipi, finançaven el cost del vicari
de torn amb una mena de sou i cedien el Mercedes de color negre, i el xofer de don Manuel,
Martin Sánchez Sánchez, un cop a la setmana, perquè mossèn Lluís pogués desplaçar-se a
Barcelona per dur a terme les gestions pròpies d’un rector de poble. (Com que aquest vehicle lluïa a la matrícula la M de Madrid –en aquella època a les matrícules apareixien les inicials
de les províncies on s’havien matriculat–Manuel Raventós no s’atrevia que l’acompanyessin
al camp del Barça, i per això es va comprar un Renault Dauphine alternatiu amb matrícula B
de Barcelona, que utilitzava exclusivament per anar al futbol).
En l’àmbit educatiu, Codorniu o els Raventós havien estat els artífexs exclusius de la implantació dels Hermanos Gabrielistas i del Col·legi Sant Josep (1905), i també de l’Escola
Professional i Domèstica (1914). Tot plegat responia a l’esperit altruista amb què Manuel
Raventós i Domènech (1862-1930) havia impregnat l’empresa i la família i que actualment ja
s’ha diluït totalment en el municipi. A finals de la dècada, La Llar organitzava classes nocturnes
de batxillerat, cursos d’alfabetització, classes de gimnàstica,i oferia un servei de biblioteca i de
préstec de llibres; i, a més, acollia tota mena d’iniciatives per a joves i adults. Va esdevenir
el focus d’activitats més potent del poble.

1964

El règim franquista celebra solemnement
els 25 años de paz

L’alcalde Claudio Casanovas i Santacana durant una al·locució amb motiu de la celebració dels 25 años de paz.
La sala es va decorar amb els cartells que es van editar per commemorar l’efemèride, els quals es van penjar
pels carrers i places de la vila. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Un quart de segle després del final de la Guerra Civil (1936-1939), el règim franquista va
commemorar els anomenats 25 años de paz. La idea de fons –segons el seu autor
intel·lectual, el ministre d’informació i turisme Manuel Fraga Iribarne– era
intentar convèncer la ciutadania que durant el període iniciat el 1939 Espanya
havia assolit la pau i el progrés i que calia continuar en la mateixa línia sota
la figura del generalísimo Francisco Franco Bahamonde (1892- 1975). S’abandonava així la retòrica feixista sobre la victòria de 1939, que mantenia viva la
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divisió entre vencedors i vençuts. La campanya de propaganda va arribar a tots els racons de l’Estat,
omnipresent i sense contrapunt. A Sant Sadurní, l’impuls li va correspondre a l’Ajuntament i a la Falange.
Claudio Casanovas i Santacana, un dels prohoms del Movimiento i sastre de professió, havia accedit a
l’Alcaldia el 20 d’octubre de 1960, en substitució de Francisco Oliver i Garriga. Els tres anteriors, des del
1939, havien estat Antonio Llopart i Rovira, Francisco Coca Gregorio i Joan Miró i Galofré. Tots cinc havien
combregat amb la dictadura i n’eren valedors en l’àmbit local.
En els textos escolars de l’època que ens feien aprendre de memòria es continuava fent apologia del règim
franquista i de la seva vinculació amb l’església. Còpia literal de la pàgina 233 del llibre de text Historia de
España. Segundo grado de l’Editorial Luis Vives: “Las ideas de Religión y Patria se vieron inseparablemente
unidas a lo largo de la Cruzada redentora [es referia a la Guerra Civil]. Por Dios y por España lucharon
nuestro combatientes [...]. Nuestros dignos gobernantes han abolido la sectaria legislación de la República
y han dictado sabias disposiciones conforme al ideario del nuevo Estado Español. Todo parece augurar que
España, fiel a su tradición católica y ayudada por nuestro esfuerzo constante de buenos hijos, rebasará las
glorias de nuestra Edad de Oro. Ya vuelve a ser la luz del mundo”. Això és el que apreníem als Hermanos.

El festival Gratacels sintonitza amb les ànsies del jovent local

Joan Manuel Serrat va actuar en el Gratacels de 1967, que
se celebrà el 22 d’abril a l’Ateneu. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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El 1964, per primera vegada, se celebrà la Diada de
Sant Jordi en un festival massiu a l’anomenat Centro
Nacional (el Centre). El van batejar amb el nom de
Gratacels i se’n va fer successives edicions els anys
1965, 1966, 1967 i 1968, alternant amb els locals de
l’Ateneu. Els organitzadors eren una colla de joves
que, o bé es movien al redós de la parròquia (al
Centre Excursionista, a Ràdio Sant Sadurní, a la Llar,
a l’escoltisme, a la redacció de Joventut Cristiana...)
–com Àngels Puigmartí i Esteva, Àngels Parera i Cardús, Carme Raventós i Guasch, Carme Rodríguez i
Palau, Dolors Freginals i Carbó, Dolors Montserrat i
Culleré, Dolors Casanovas i Roig, Rosa Maria Parera i Bosch, Pepi Pérez i Albiol, Maria Teresa Duran i
Torras, Pere Duran i Torras, Antoni Montserrat i Bardella, Jaume Sabaté i Llopart, Lluís Guardiet i Carbonell, Sadurní Munné i Carbó, Joan Canadell i Dalmau,
Joan Piñol i Sabater i jo mateix–; o bé formaven part
del grup d’estudiants que en aquells anys encara
cursaven o ja havien enllestit els seus estudis superiors a Barcelona –com Elisabet i Maria Forns i Santacana, Marcel Gabarró i Pallarès, Pere Viader i Guixà,
Francesc Raventós i Torras, Josep Maria Raventós i
Broch...–. Hi havia també un nucli de persones de
més edat que exercien una mena de tutela generacional: Pere Puignau i Forns, Montserrat Rubiralta i
Subirana, el vicari Salvador Sallent, Joan Rosell i Mata,
Jordi Llopart i Romeu....
Sota el lema Diada de Sant Jordi 1964. Festival Amor
i Joventut, el primer any els organitzadors van emplenar la sala d’actes de joves d’entre 16 i 25 anys,
com mai abans s’havia aconseguit. L’enunciat del festival incloïa elements prou atractius: d’una banda, el
de la diada del patró de Catalunya (una celebració
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ofegada per la dictadura) i, d’una altra, els conceptes d’amor i joventut, propis d’aquella generació nascuda
a la postguerra. El programa de Gratacels anunciava entrevistes, poesia, cinema, moda, actualitat, urbanisme,
humor, excursionisme, panorama internacional, ensenyament, música i interpretacions a càrrec de figures
de la Nova cançó i de conjunts moderns. I tot en llengua catalana, proscrita de les escoles pel règim franquista des del final de la Guerra Civil, però que s’havia mantingut en els nuclis familiars i en els usos socials,
a Ràdio Sant Sadurní, en els grups de poesia i teatre d’aficionats (com Els Pastorets de Josep Maria Folch i
Torras, que puntualment s’havia representat a La Cambra per les festes de Nadal i Cap d’any), en una collecció de cançoners infantils i juvenils i en els actes de culte religiós, en la publicació local Joventut Cristiana
i en els escassos llibres i revistes en català que es podien consultar a la biblioteca de la Caixa de Pensions.
Aquesta colla de joves s’atrevia a plantejar per primera vegada dalt d’un escenari qüestions d’abast local
(com les restriccions d’aigua, l’urbanisme salvatge, el cooperativisme vinícola...), interpel·lant els regidors
franquistes no escollits pels veïns; i de caràcter més general, com la llei de premsa. Tot un exercici democràtic en plena dictadura, que va començar a donar veu a tota una generació.
El 1967, el plat fort del Gratacels que se celebraria el 22 d’abril a l’Ateneu seria la representació d’una peça
èpica de Baltasar Porcel que portava per títol Èxode, interpretada per Miquel Rossell i Juanhuix, Albert Brichs
i Torelló, Lluís Ràfols i Bages, Sadurní Munné, Pere Parera i Jordan, Pere Rebordosa i Gil, Josep Cardús i Guilera
i Carme Rodríguez, sota la direcció de Joan Canadell, i el primer recital de Joan Manuel Serrat a la vila.
La sintonia musical del festival Gratacels era la banda sonora del western Wagon train, composta per Fain i
Brooks, interpretada per Hill Bowen i la seva orquestra i seleccionada pel tàndem Pere Viader - Josep Maria
Raventós. Es tractava d’un disc enregistrat el 1960 per Decca Stereo.

El desgavell especulatiu i urbanístic a l’anomenada Zona Nord

Foto del carrer de Tarragona, a l’anomenada Zona Nord, de ponent a llevant. FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER JOAN ANTON
SOLANS HUGUET
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La pressió demogràfica dels anys cinquanta i seixanta va propiciar que el creixement urbanístic es concretés
en la promoció parroquial dels habitatges de la urbanització del Doctor Salvans i en l’anomenada Zona
Nord. Els propietaris d’aquests terrenys (entre l’actual Rambla de la Generalitat i el carrer d’Alacant) van
experimentar el miracle de la transformació bíblica d’aigua en vi en versió del segle XX, quan les vinyes,
d’avui per demà, es van transformar en sòl edificable. Aviat van aparèixer els especuladors que van fer
fortuna comprant finques i parcel·lant-les i venent solars a punt de construir, amb els quals obtingueren
unes plusvàlues en alguns casos entre el 200% i el 300%. Cap d’ells es va ocupar d’urbanitzar els carrers, de
construir-hi voreres ni d’instal·lar-hi l’enllumenat públic; de proveir adequadament els corresponents serveis
d’aigua, llum i telèfon; d’asfaltar els vials, de plantar-hi arbres i de reservar espai per a places, zones verdes o
equipaments públics... El clavegueram s’instal·là improvisadament sobre la marxa, a mesura que els solars, a
banda i banda dels carrers, s’anaven ocupant, i aviat es va posar de manifest que no engolia prou i que ningú
havia fet una previsió adequada per evitar el col·lapse. Era un clavegueram selectiu: recollia les aigües residuals dels immobles, però no les superficials dels carrers, perquè no existien embornals. A l’hora d’ocupar
tots aquells immobles, els operaris de les companyies d’aigua, llum i telèfon feien les connexions de forma
tan rudimentària i provisional que les avaries eren constants. I l’Ajuntament va deixar fer sense intervenir, no
perquè apliqués aquella màxima adaptada per Adam Smith (allò del "laissez faire et laissez passer, le monde
va de lui même"), sinó simplement per absoluta desídia i manifesta incompetència. El resultat el podeu observar en la foto que il·lustra aquest comentari, en la qual podeu veure el carrer de Tarragona, de ponent
a llevant. La va capturar a mitjans d’aquella dècada un recent llicenciat en arquitectura que anys després va
ser director general d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (1980- 1997) i a la vegada redactor del
Pla d’Ordenació Urbana vigent, Joan Antoni Solans i Huguet, nascut a Barcelona el 1941.
El paisatge era propi d’un municipi tercermundista: senzilles edificacions aïllades de tipologies i acabats
exòtics i diferents (amb una estètica de pastitx arquitectònic que malauradament ens acompanyaria durant dècades), improvisades escomeses elèctriques subjectades en pals de fusta (que aviat van fer figa a
mesura que s’hi afegien nous usuaris i resultaven insuficients), i piles de runa i clots d’aigua de pluja pertot
arreu (com si es tractés de la superfície d’un camp de batalla). Viure en aquells indrets tan denigrats per
força havia de condicionar el benestar dels veïns, que es van haver d’acostumar a la foscor, a empastifar-se
en el fang i a empassar-se la pols. A nivell més íntim, conviure en aquelles circumstàncies afectava també
l’ànim, ja que l’espectacle era força depriment. No recordo on vaig llegir que tot espai públic indigne acaba
embrutant als qui el freqüenten. Aquest greuge es va mantenir fins que el primer Ajuntament democràtic
de la segona meitat del segle XX, amb la voluntat de dignificar l’espai públic, va promoure la urbanització
de tots els carrers de la zona. Allò que els especuladors es van estalviar (amb el beneplàcit de
l’Ajuntament) i que va engruixir els seus beneficis els anys seixanta, ho vam haver d’acabar
pagant entre tots en els vuitanta. Privatitzar els guanys i socialitzar els greuges, la vella i
recurrent cançoneta que no passa mai de moda.
Per la Diada de Sant Jordi de 1964, en el marc del festival Gratacels, els organitzadors d’aquesta manifestació jove i catalanista van programar una entrevista amb el regidor d’Urbanisme de torn, el tinent d’alcalde
Joan Colomer i Costa, i se li va preguntar pel desgavell de la Zona Nord, per la passivitat de l’Ajuntament
i per la manca de zones verdes i reserva d’espais per a equipaments municipals en aquell indret. Era la
primera vegada des del final de la Guerra Civil que s’interpel·lava en públic un regidor franquista, i la seva
resposta va manifestar la seva nul·la visió de present i de futur: "És una ridiculesa demanar espais verds
quan tot el poble està rodejat de vinyes". Si la mateixa pregunta li haguessin fet a l’alcalde, la seva opinió
hauria estat similar. Ara, cinquanta anys després, aquelles vinyes fa temps que han desaparegut
de l’entorn immediat i l’anomenada Zona Nord ha patit, pateix i patirà per sempre més
el dèficit provocat per la manca de criteri, de previsió i de decisió d’aquells polítics locals
franquistes.
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L’amor i la sexualitat a mitjans de la dècada

Grup de 54 alumnes de les Escoles Nacionals de la plaça Nova del curs 1965-1966, amb la mestra Maria Montserrat i Romagosa
(1910-1998). La ràtio d’alumnes per aula era pràcticament el doble del que havien aconseguit els promotors de l’Escola Vilarnau.
Aquestes noies i totes les de la seva generació (a l’igual que tots els nois de la mateixa edat) van deixar l’adolescència i van viure
una joventut en la qual imperaven els tabús sobre l’amor, l’erotisme i la sexualitat. Cinquanta anys després (dels quals quaranta
han transcorregut en democràcia), són testimonis dels grans canvis experimentats en aquestes qüestions, com la igualtat de les
dones, el matrimoni civil (fins i tot també en parelles del mateix sexe), el divorci, el dret a l’avortament en determinats supòsits,
el rebuig social de la violència de gènere i l’acceptació de l’homosexualitat. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

Un dels llibres més llegits a Sant Sadurní el 1965 va ser Donar. El diari d’Anna Maria, obra del capellà francès
Michel Quoist (1921-1997). Venia a ser la segona part d’Estimar. El diari de Daniel, que a la dècada anterior
havia esdevingut un best-seller entre els adolescents. Contràriament al que es podria pensar, ni un llibre
ni l’altre van suposar cap mena d’aportació interessant per als joves en el moment d’endinsar-se en les
qüestions amoroses, més enllà d’alguns temes de caràcter més aviat espiritual. La informació i la formació a
l’abast dels adolescents era nul·la i els temes de l’amor, l’erotisme i la sexualitat formaven part dels tabús de
l’època que propiciaven a l’uníson les escoles religioses del municipi i la parròquia. Tot es mantenia en una
mena de llimb misteriós. La doctrina oficial i l’eclesiàstica anava per una banda i la praxis per una altra molt
diferent. Quina era, doncs, la realitat de l’amor i el sexe a mitjans de la dècada dels seixanta?
Quant a l’amor, la primera disfunció que es manifestava era que –seguint la tradició secular estampada en
el codi genètic de cadascú– els nois i les noies s’aparellaven habitualment per la influència d’un determinisme social (seguint l’instint bàsic del ramat). No es relacionaven a partir d’una primera atracció romàntica
i sensual (amb alguns casos excepcionals apart), sinó per l’afinitat de classe (els rics amb les riques i els
pobres amb les pobres... i entre uns i altres, els de classe mitjana, que es comportaven exactament igual).
En certa manera, en això també funcionava la dialèctica marxista. Prou que n’hi havia que es fixaven preferentment en un noi o una noia d’una altra classe social, però immediatament es creava un bloqueig mental
que recordava la fruita de l’arbre prohibit que no es podia collir. El cas és que aquesta hipoteca (que alguns
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consideraven virtuosa) era tan poderosa que gairebé ningú s’hi rebel·lava, i s’acceptava amb tota naturalitat.
Si algun atrevit o forassenyat se saltava aquesta norma no escrita, la família de la noia que se sentia assetjada
hi posava remei immediatament amb formes expeditives (com les d’internar-la en un col·legi, enviar-la ben
lluny de vacances o a passar una temporada a casa d’uns familiars o amics). Els somnis de jovent esdevenien
fantasies frustrades abans de començar a volar.
Per manca d’una moral sexual laica –un dels grans dèficits d’aquella generació (i també
de les anteriors)–, imperava entre els joves la moral catòlica repressiva, i les relacions
entre les parelles (exclusivament les formades per un membre de cada sexe, òbviament)
oscil·laven aleshores, en aquests afers, formalment, entre l’ortodòxia radical i el marge
de llibertat, tradició i atreviment que els dos protagonistes determinaven en la intimitat.
L’erotisme se l’inventava cadascú a base de viure experiències. Al cap i a la fi, si els joves
creients i practicants confessaven els seus pecats al capellà de torn, la penitència era infinitament menor que el plaer que havien aconseguit... i ja estaven en condicions de tornar
a repetir la dolça experiència. Els altres no tenien cap mena de remordiment.Tots assolien
el nivell òptim d’aprenentatge en les sòrdides lliçons al servei militar obligatori.
Masturbar-se (és més eloqüent l’expressió fer-se una palla) o anar de putes periòdicament a Vilafranca o a
Barcelona acompanyat d’adults experimentats era la forma habitual de resoldre els impulsos irrefrenables.
Els embarassos de mares solteres (que havien fet Pasqua abans de rams) només es resolien amb el casament per l’Església i com més aviat millor, per evitar senyals externs delators. Els avortaments eren pecat
mortal de necessitat i estaven prohibits per l’Església i pel règim franquista, en contrapunt amb la legislació
progressista republicana catalana de 1936, que permetia la interrupció de l’embaràs per causes terapèutiques, motivacions eugenèsiques i raons sentimentals o ètiques. Les dones sadurninenques amb prou
recursos que es trobaven en alguna d’aquestes tres circumstàncies resolien el problema viatjant a clíniques
suïsses. Les altres s’havien de resignar.
Era inimaginable que una noia i un noi de més vint-i-un anys (la majoria d’edat) se’n anessin a viure junts
sense prèviament haver passat per la vicaria. Només durant la Guerra Civil s’havia donat el cas. Com que
la dictadura franquista també havia acabat amb el divorci i els capellans insistien en la màxima "d’un home
(o una dona) per a tota la vida", els matrimonis que no funcionaven o bé es resignaven, o s’ignoraven... o bé
es feien el salt mútuament. Als anys seixanta, a la vila existia encara la modalitat de l’amistançada (la querida
en castellà), que era mantinguda per un empresari o propietari amb recursos sobrats. No es té notícia de
la realitat inversa, és a dir, d’un amistançat mantingut per una mestressa de casa rica. Només rumors. La
subordinació, o, encara pitjor, la supeditació de les dones respecte als homes i la violència de gènere era
una xacra social que es patia en silenci i resignació. Els homosexuals i les lesbianes eren rebutjats socialment
i es veien obligats a viure discriminats i fins i tot vexats. (Els noms i cognoms concrets dels protagonistes
d’algunes d’aquestes històries, tan prolífics en altres capítols, prou que es coneixen i són de domini públic,
però restaran a l’anonimat en tractar-se d’uns afers privats i d’intimitat personal).
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Els franquistes locals segueixen exaltant el Caudillo i cridant
¡Arriba España!
para el glorioso ganador de la Paz[...]. San Sadurní
de Noya hará honor a esta fecha inolvidable y se
dispone a renovar con todo fervor su esperanza absoluta en la magistral tarea desarrollada con mano
firme y serena por nuestro Caudillo, Capitán invicto
de aquellos soldados que con pisada firme e imborrable rompieron nuestra calles y plazas aquella
tarde memorable del 22 de Enero de 1939. ¡Arriba
España!– .

Sis dels històrics falangistes sadurninencs addictes al règim
franquista. D’esquerra a dreta, Joan Oliver i Cardús, Claudio
Casanovas i Santacana, Joan Miró i Galofré, Francesc Alemany i Castells, Pere Casanovas i Carbó i Pere Cuscó i Esteva. FOTO HUGUET, DEL FONS DE L’AUTOR.

El text que es transcriu el va distribuir imprès per
la vila l’alcalde i jefe local del Movimiento (la màxima autoritat del règim franquista al municipi), el
sastre Claudio Casanovas i Santacana, amb motiu
de la convocatòria d’una missa solemne en commemoració de 26è l’aniversari de l’entrada de les
tropes nacionals a Sant Sadurní, el darrer dia de la
Guerra Civil: – Al paso alegre de la Paz. Vamos a revivir los inolvidables momentos de la Liberación de
Sant Sadurní de Noya [...]. Es conveniente recordar
no precisamente lo que se sufrió, sino los propósitos que se engendraron de nuestro sufrimiento. Es
preciso volver sea por unos instantes, pero con el
ánimo dispuesto, sobre aquellas jornadas en que la
angustia y el dolor nublaban nuestro hogares y en la
constatación de ayer de oprobio y vejámenes,, con
este hoy de paz y tranquilidad, tengamos primero
un emocionado recuerdo para nuestros miles y miles de hermanos que vertieron su sangre y después
sintamos un agradecimiento abierto e inconmovible

Com es pot deduir, l’autor del pamflet i els seus
simpatitzants aparentaven estar motivats i convençuts de les bondats del cop d’Estat feixista del 18
de juliol i de les seves tràgiques conseqüències, però
resultava evident que havien anat afluixant en les
seves conviccions; alguns havien mort o desaparegut de primera línia – com els exalcaldes Antonio
Llopart i Rovira (1884-1951), Francisco Coca Gregorio i Francisco Oliver i Garriga (el Calixtus); l’impressor Josep Varias i Bou, el paleta Joan Moliner i
Salvador, Josep Ferrer i Roig, Miquel Bargalló i Guarro, Pere Canals i Baqués, el sastre Fidel Casanovas i
Llopart, l’advocat Josep Oriol Marrugat i Castro, els
xampanyistes Antoni Parera i Rosell (Castellblanch)
i Antonio Raventós i Baldrich, de cal Pau Francesc
(Lavernoya); el director de la sucursal local del Banco de Vizcaya, Andrés Hernández Márquez (19021948); i l’administrador de can Guineu Francisco
Llopart i Alemany (el Pere Jan), al qual van obligar
els seus correligionaris a beure oli de ricí quan es va
començar a distanciar del règim (amb la consegüent
diarrea, que l’obligà a traslladar-se des de la Casa de
la Vila fins al seu domicili humiliat, cagat i pudent, escena idèntica a una seqüència de la pel·lícula Amarcord)– , i d’altres ja mostraven signes d’esgotament.
L’alcalde Claudio Casanovas i els falangistes militants i simpatitzants més o menys
addictes – com la jove Lluïsa Sendra i Carreras,
l’omnipotent també exalcalde Joan Miró i Galofré,
el terrisser Santiago Valldeperas i Varias, els germans
Pere i Josep Maria Cuscó i Esteva, Josep Rovira (de
cal Mota dels Tres Portals), Antonio Torellló i Mata
(el Tonet de ca l’Escolà), Josep Mestres i Manobens,
Francesc Sàbat i Sabater, Pere Montserrat i Sardà,
Bonaventura Manobens i Mas, Francisco Rovira i
Baldrich (el Ribalta), Joan Oliver (el Mig senyor del
carrer Nou), Joan Parera i Ribas (el Joan de l’aigua,
1905-1974), l’advocat Antonio Solà i Sabater...)–
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tenien escassa incidència en la població i no exercien cap lideratge. Per no tenir, tampoc
comptaven amb descendents ideològics ni relleu generacional més enllà dels joves Julián García
i Aguirre, Pere Casanovas i Carbó i Ramon Segura i Olesa, que aleshores militaven en l’Organizacion Juvenil
Española (OJE), personatges aquests que tampoc permetien fer grans auguris de cara al futur. No van saber
ni perpetuar-se, una altra mostra de la seva incapacitat. A finals d’any, es va començar a parlar del relleu de
l’alcalde Claudio Casanovas, però cap dels prohoms del règim va manifestar la més mínima predisposició a
ocupar el càrrec (un que sí que es va postular va provocar la hilaritat dels seus correligionaris): o estaven
desmotivats, o preferien ocupar-se estrictament dels seus negocis particulars, o no s’hi veien en cor, o els
feia mandra... o la dona no els deixava (com, efectivament, succeïa en un parell d’eventuals candidats). La
recerca va durar set mesos. Aquesta recerca i la designació final, per part del governador
civil de Barcelona d’un outsider evidenciaria la debilitat i l’aïllament del règim franquista
en l’àmbit local.

1966

Se celebra el cinquantenari de la Festa d’Homenatge
a la Vellesa, organitzada per la Caixa de Pensions

La carrossa en homenatge a la vellesa a la plaça de l’Església. S’identifiquen les noies (d’esquerra a dreta i de dalt a baix) Conxita
Tubella i Carbó, Maria Teresa Solà i Ferrer,Teresa Aubareda i Jiménez, Priscila Muñoz de Miguel, Isabel Ballesteros i Florido i Núria
Esteve i Poch. Entre les autoritats hi veiem l’alcalde Claudio Casanovas (amb ulleres de sol) i el regidor Joan Colomer i Costa
(amb el braç dret estès). Josep Maria Raventós i Blanc (amb els braços creuats), de can Codorníu (el seu avi Manuel Raventós
i Domènech hauria estat un dels impulsors d’aquests esdeveniments), i el director de la sucursal del Banco de Vizcaya, Alfons
Romeu. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.
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Des que el 1915 s’havia instituït que el dilluns següent al Diumenge de Pasqua de Resurrecció l’Obra dels
Homenatges a la Vellesa celebraria a Sant Sadurní la Festa d’Homenatge als avis, s’havia seguit un estricte
ritual que, al llarg de mig segle, no havia evolucionat. Cinquanta anys era un període prou llarg com perquè
algú s’hagués plantejat que calia posar al dia una celebració que, quan va ser concebuda, tenia tot un sentit,
però que el curs inexorable del temps havia convertit en una antigalla. Doncs no, els avis seleccionats assistien cada any a missa solemne, es feia la desfilada a peu pels carrers del poble, la concentració festiva al
Centre o l’Ateneu, amb actuacions musicals i amb els corresponents discursos de les autoritats, i un àpat de
celebració. Tampoc la retòrica s’havia modernitzat i se seguia parlant de Loor a la anciandad i de les virtuts
del treball i l’estalvi, com el 1915. El director general de la Caixa de Pensions, Enrique Luño Peña, un home
del règim franquista, etzibava el 1966 als assistents aquesta recargolada frase amb una oratòria decimonònica: Vosotros, venerables ancianos, podéis ufanaros con legítimio orgullo de percibir las auras celestes que
orean vuestras frentes orladas con la blanca corona de nieve de vuestras canas. Ni ell mateix s’adonava de
com n’era de decrèpit, aquell esdeveniment.
Una cosa semblant s’havia esdevingut amb el Museu de l’Obra d’Homenatge a la Vellesa, previst el 1933 i
inaugurat vint anys després al primer pis de l’immoble de la Caixa de Pensions, al carrer Francesc de Moragas. Era una rampoina sense cap interès ni utilitat. Quan el van desmuntar anys després, ningú, ningú, ningú,
el va trobar a faltar.
La situació d’una gran majoria dels avis de la vila el 1966 era força precària, ja que les pensions de jubilació
no cobrien les seves necessitats i havien de sobreviure com podien. Els més desafortunats vivien els seus
darrers anys en unes condicions deplorables. Cap servei públic se’n feia càrrec i molts necessitaven habitualment el que aleshores anomenaven beneﬁcència, que subministrava la parròquia. Que una vegada a l’any
s’homenatgés els vells era com una flamarada provocada per un foc d’encenalls. Més valia això que res,
però la cita anual era desmesurada en la forma i austera en el fons.
Aquell any, però, amb motiu de les Noces d’Or de la Festa d’Homenatge a la Vellesa, a l’alcalde Claudio
Casanovas i als organitzadors se’ls van ocórrer (o els les van proposar, ves a saber) tres idees. La primera,
urbanitzar la plaça Nova, on s’havia celebrat la primera festa el 1915, i batejar-la amb el nom de Plaza del
Primer Homenaje a la Vejez; la segona, bastir una carrossa sobre la qual es passejarien sis noies (fadrines,
en deien) del poble; i la darrera, que l’arquebisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus (1890-1972),
assistís a l’acte principal a l’Ateneu i al dinar posterior juntament amb els 99 avis locals homenatjats en
aquella ocasió. La plaça va quedar endreçada, amb una escultura de pedra de l’artista local Jaume Ventura
i Sala i una petita zona enjardinada, i l’arquebisbe va fer el paper i la prèdica que li tocaven (en castellà i
òbviament). Però ningú va acabar d’entendre la gràcia (és un dir) de la carrossa arrossegada per un tractor,
ni quina relació tenien amb l’esdeveniment les sis noies ocupants de la plataforma mòbil que, vestides de
blanc immaculat, van ser passejades per tot el poble, ni la lira que coronava la decoració de la carrossa.
Només un solitari rètol en català (amb la llegenda Noces d’or) i un dissimulat balancí de la marca Thonet
apel·laven a la vellesa.
Havia d’aterrar a la vila un lúcid foraster per començar a qüestionar el sentit de tot plegat.
El 1969 el nou rector de la parròquia, mossèn Josep Maria Aragonès i Rebollar (mort el
passat 14 de juliol a Barcelona), es preguntava obertament en el programa de la Festa del
53è Homenatge: – Què ens cal fer per als vells del nostre poble? En la nostra vila hi fa falta
una llar que aixoplugui els vells que es troben sols. Els grans records familiars que honoren
tota la família es col·loquen a la Sala Noble. A Sant Sadurní manca una llar [d’avis] adequada digna de la importància de la vila i dels pobles que la circumden– .
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El primer alcalde no franquista des del 1939

L’alcalde Constantino Vidal i Sanchis rebent el premi Ávila per la seva contribució al foment de l’esport. A l’extrem dret de la
imatge, s’identifica Juan Antonio Samaranch Torelló que, des del 1967, va exercir els càrrecs de Delegado Nacional de Educación
Física y Deportes y del Comité Olímpico Español. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

A l’alcalde franquista Claudi Casanovas i Santacana el va substituir el 3 d’agost de 1966 el metge local Constantino Vidal i Sanchis. Quan va ser convocat, uns dies abans, per sorpresa, a la Casa de la Vila per ordre
del governador civil i l’agutzil de torn el va saludar reglamentàriament, ja es va témer el que efectivament
s’esdevindria minuts després. Se li va comunicar que seria el nou alcalde de Sant Sadurní, tant si volia com
si no. De res van servir les seves al·legacions relacionades principalment amb el fet que exercia la seva
professió de metge a Vilafranca del Penedès i estava absent del municipi tot el dia. Vidal era fill d’un militar
republicà i mai s’havia identificat ni simpatitzat amb la dictadura.
L’oposició al règim a la vila era irrellevant i les úniques manifestacions populars que mantenien viu el sentiment catalanista eren parlar el català en família, al carrer i a l’església
(però no a l’escola, ni tampoc aprendre a escriure’l), batejar el fill amb el nom de Jordi (o a
la filla amb el de Montserrat), fer cagar el tió per Nadal (i altres divertiments tradicionals
similars), anar de romeria a Montserrat (com qui anava a Lourdes), ballar sardanes (amb
altivesa, com manen els cànons!), ser soci del Barça (mai de l’Espanyol), estar subscrit
a Serra d’Or o Destino (només hi havia un parell de veïns que ho estàven a la publicació
democratacristiana Cuadernos para el Diàlogo, i gairebé ningú llegia periòdicament la publicació Horizonte Español, del Partido Comunista de España), portar penjada al coll una
medalla de la Moreneta (o de Sant Jordi), i menjar sovint botifarra amb mongetes (o pa
amb tomàquet). Tot molt prosaic i nostrat, però del tot insuficient per fer pessigolles a la
dictadura, com es va fer evident en el referèndum d’aquest mateix any. Els sindicats oficials – el de les fàbriques (CNS) i el del camp (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos)– resultaven inútils a l’hora de defensar els interessos dels treballadors i dels pagesos...
i idíl·lics per als empresaris xampanyistes i per als propietaris agrícoles.
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L’hoquei sobre patins esdevé un referent del municipi

L’equip d’hoquei del Noia de la temporada 1966-1967 integrat (de dalt a baix i seguint l’ordre de lectura) per Albert Caldú i
Giró, Joan Esteva i Esteve, Enric Roca i Amat, Enric Llopart i Gual, Albert Prat i Pàmies i Pere Font i Font. FOTO DEL FONS DE
L’AUTOR.

El 1951, fills i néts d’antics socis de l’Ateneu havien constituït un equip d’hoquei sobre patins, un de basquetbol i un d’hàndbol. En l’àmbit lúdic i cultural es van crear l’Agrupació Coral Sadurninenca, el Quadre
escènic i el Club d’Escacs. El 1956 s’havia constituït l’associació de caràcter esportiu Ateneu Agrícola,
successora de l’Ateneu confiscat el 1939, i es va redactar i aprovar el corresponent reglament interior. Els
principals impulsors de la iniciativa havien estat Modest Rigol i Ordi, Joan Roca i Gibert, Josep Domingo i
Parellada, Josep Maria Parera i Miquel, Pere Raventós i Amat, Salvador Solé i Isart, Manuel Boquera i Xaus,
Ramon Escalé i Canals, Antonio Lloret i Bertran, Pere Masip i Grau, Maximiliano Mestres i Cuartielles, Camilo Oliver i Torelló, Joan Amposta i Borràs, Santiago Valldeperas i Varias, Agustí Gost i Alabedra, Joan Formosa
i Estragués, Antoni Papaseit i Benaiges, Pere Puig i Bosch, Domingo Ràfols i Tubella, Joan Rosell i Mata, Josep
Torras i Canals, Antoni Raventós i Casanovas, Eliseu Lombarte i Sorolla, Josep Tubella i Colet, Joan Gibert
i Guarro, Antonio Tena i Vives, Antonio Casanovas i Sabaté i Francesc Esteve i Pons, entre d’altres. No és
posible entendre tot el que s’ha esdevingut a l’entorn de l’hoquei a Sant Sadurni sense
l’entusiasme inicial d’aquells promotors, sense la identificació amb l’esperit d’una entitat
que havien heretat dels seus pares i dels seus avis i sense la frustració i la ràbia acumulada
per la injustícia de la confiscació del seu patrimoni social. Va ser una barreja indestriable.
Així ho van saber transmetre a les successives generacions, i van propiciar l’arrelament i
la difusió d’un esport que s’ha convertit en un dels referents locals.

FIRES I FESTES Sant Sadurní d’Anoia 2017 MEMÒRIA Relats i retrats dels seixanta

69

El general Franco guanya un referèndum per una aclaparadora
majoria (a Sant Sadurní amb el 93’14% dels vots afirmatius)
tors van ser sotmesos a un bombardeig de propaganda a favor del Sí, sense opció d’escoltar una sola
veu favorable al No. Tanmateix, el vot era secret.
Ves per on, exactament deu anys després, el 15 de
desembre de 1976, en el referèndum per a la Reforma Política, que significaria de fet l’enterrament del
franquisme, el 83’33% dels sadurninencs (4.306 persones) va participar-hi, amb un 93’77% de vots afirmatius (4.038). En les tres ocasions el Sí es va situar
a l’entorn del 93%, tant si es tractava de perpetuar
Franco en el poder ( 1947 i 1966), com d’acabar
amb el règim franquista (1976).

El generalísimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975)
va guanyar el referèndum del 1966 amb el 93’14% de vots
afirmatius. Franco va ser un dels dictadors del segle XX que
va morir de malaltia, a diferència de Hitler i de Mussolini, que
van tenir un final violent. També Mao Tse Tung va acabar els
seus dies a causa d’una mort natural. Sobre la defunció de
Stalin, hi ha algunes versions que indiquen que es va tractar
d’una mort provocada. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

El referèndum convocat pel general Franco el 14
de desembre de 1966 plantejava Sí o No a la Ley
Orgánica del Estado que significava de fet la institucionalització del règim franquista sorgit d’una Guerra
Civil i la continuïtat del dictador al capdavant de la
Jefatura del Estado. L’antecedent més immediat era
el Referèndum de la Ley de Sucesión a la Suprema
Autoridad del Estado celebrat el 6 de juliol de 1947
amb la mateixa finalitat. En aquesta ocasió, dels
2.691 electors, van anar a votar 2.389 (el 88’77%),
dels quals el 92’84 % van votar Sí, 67 (el 2’81%) No,
i hi va haver 104 (4’35%) vots en blac o nuls.
Els resultats de 1966 – amb una participació del
90’39 % dels electors (3.851 persones)– van donar
el 93’14% de vots afirmatius (3.587) i l’1’86% de
negatius (72). Cent noranta-dos veïns majors de 21
anys (el 4’98%) van votar en blanc o els seus vots
van ser anul·lats. Tant el 1947 com el 1966 els elec-

70

¿És que tothom era franquista el 1947 i el 1966
i tothom havia esdevingut demòcrata el 1976? Ni
una cosa ni l’altra, però sí que una gran majoria de
la població adulta no volia ficar-se en problemes i
combregava amb pragmatisme amb el que se’ls oferia des dels poders de l’Estat. Una de les grans diferències entre els referèndums de 1947 i 1966 i el
de 1976 era que en les dues primeres oportunitats
imperava la pressió i la coacció del règim i en la darrera, mort el dictador, ja s’albirava la llibertat. Però
no ens enganyem, ni a Sant Sadurní ni a Catalunya,
ni a Espanya, el poble senzill va estar a l’alçada de les
circumstàncies quan calia oposar-se al franquisme
i restaurar la democràcia. Els relats èpics que ara
s’expliquen intentant demostrar que els ciutadans
es van guanyar a pols la llibertat no s’ajusten a la realitat i no suporten la lupa despietada de la història.
Del 22 de gener de 1939 fins a mitjans de
la dècada dels seixanta, va imperar el pànic
per la repressió que el règim havia orquestrat, però el 1966 la submissió al franquisme
era motivada per una barreja de por, covardia, interès, prudència i indiferència. Només
una minoria es va comprometre de debò en
la transició de la dictadura a la democràcia
per assolir les més altes fites de llibertat. A
Sant Sadurní, estirant el fil al màxim, podríem arribar a una cinquantena de persones tirant llarg. En una població d’entre els
5.268 habitants de l’any 1960 i els 7.071 del
1970, una mica més de l’1% de la població es
podia considerar compromesa. Filant més
prim, hauríem de matisar la xifra, ja que el
nivell de compromís no era ben be el mateix , però deixem-ho a l’entorn de l’1%, que
ja és prou irrellevant.
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Les activitats de la Llar parroquial superen ben aviat
els objectius establerts inicialment

Joan Castellví i Esteve (1944-1995) de cal Menut, fuster de
professió, va ser un dels joves que es va comprometre políticament a finals de la dècada dels seixanta. No es perdia
una reunió sindical clandestina i cap de les manifestacions no
autoritzades a Barcelona. Anava molt a la seva i no s’afilià a
cap partit ni sindicat. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

El dissabte 25 de febrer, a un quart d’onze de la nit,
el sociòleg Alfonso Carlos Comín (1933-1980) va
pronunciar una conferència amb el títol Responsabilidad laico cristiana ante la problemática de nuestro
país, i els dissabtes 1, 8 i 15 d’abril, l’advocat mallorquí Joan Colomar, afiliat al Front Obrer de Catalunya
(FOC) – la branca catalana del Frente de Liberación
Popular (FLP) espanyol– , més o menys a la mateixa
hora, i des d’una posició més marxista que cristiana,
va impartir el Cursillo sobre realidad española contemporànea amb els enunciats següents: Coloquio
entorno al desarrollo industrial: Vinculación tradicional del capital financiero con la oligarquía territorial.
Concentración y extensión del capital financiero. Situación de la pequeña y mediana empresa. Papel de
la banca en la industrialización de los últimos años.
Capital financiero y Estado. Penetración del capital
extranjero en España. Agricultura e industrialización:
Distribución de la tierra y política económica del
Estado. Capitalización, el problema de los intermediarios. La política del capital financiero en el campo. Su evolución en los últimos años. Movimientos
migratorios y desequilibrios regionales. Liberalizaci-

ón y democratización. L’assistència a la conferència
d’Alfonso Carlos Comín va ser d’una cinquantena
de veïnes i veïns, mentre que al curset només s’hi
van presentar com a molt 10 persones, entre les
quals només recordo els sadurninencs Josep Rafecas
i Carbó, Francesc Ventura i Sala, Joan Piñol i Sabater,
Joan Castellví i Esteve, Modest Rigol i Ordi, que n’havia estat l’organitzador, i els vilanovins militants del
FOC Jaume Bertran i Carbonell, que treballava a la
fàbrica Pirelli, i Josep Rovira i Roig, que es guanyava
la vida fent de transportista entre la capital del Garraf i Barcelona (aquest segon personatge es traslladà
posteriorment al País Basc, on es va incorporar a la
lluita armada d’ETA, fou detingut, empresonat, torturat, embogí, i finalment morí el 2013). Poc després,
el mateix Modest Rigol va preparar un altre seminari amb el temari següent: Del capitalisme liberal
al socialisme utòpic, El socialisme científic i la socialdemocràcia clàssica, Anarquisme i sindicalisme revolucionari, El leninisme, la revolució russa i la polèmica
Trotsky-Stalin, La guerra civil espanyola, Problemàtica
dels països subdesenvolupats, La revolució xinesa i la
revolució cubana i Problemàtica social i política dels
països del capitalisme avançat.
Va ser aquest any quan els dos militants del FOC
vilanovins van plantejar la possibilitat d’instal·lar una
impressora manual clandestina en un immoble deshabitat de Sant Sadurní, i allí s’hi van imprimir mitja
dotzena de pamflets que després es traslladaven
per tren a Barcelona, on es lliuraven al veí de Vilanova que treballava atenent encàrrecs i comandes
entre aquestes dues poblacions. En una d’aquestes
ocasions, quan l’encarregat de la impremta de Sant
Sadurní feia el trajecte entre l’immoble en qüestió i
l’estació del ferrocarril, carregat amb una bossa de
viatge plena de pamflets que costava d’arrossegar,
va sentir una veu darrere seu que li va dir:
– Xicot, vas molt carregat. Vols que t’ajudi fins al
tren?
Quan el jove es va girar per saber qui s’oferia per
compartir aquella càrrega tan comprometedora, es
va trobar ni més ni menys que amb l’exalcalde i excap local del Movimiento Claudi Casanovas! Al jove
li va caure el món a sobre i va pensar que ja l’havien
descobert. Però no.Tots dos van portar la bossa fins
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al tren, sense que l’exalcalde sospités del seu contingut. Així va ser com tot un exalcalde falangista i addicte
al règim franquista va col·laborar inconscientment en una operació de propaganda clandestina. El de la
bossa de viatge era jo. Quan els vilanovins van conèixer l’anècdota, es van alarmar i immediatament es van
emportar la impressora a un altre municipi.
En contrapunt amb l’entusiasme que havia practicat l’església espanyola amb el nacionalcatolicisme franquista (la barreja perversa del feixisme i del catolicisme de guerra i de
postguerra), a Catalunya en general i a Sant Sadurní en particular, a partir de la la dècada dels seixanta, les parròquies van esdevenir focus d’oposició al règim i de promoció de
tota mena d’activitats de tipus catalanista. Van acollir sindicats i partits clandestins, van
promoure organitzacions infantils i juvenils (com els boy scouts), van editar revistes i butlletins en la llengua del país, fent així difusió de la cultura catalana En resum, van obrir un
paraigües protector que va permetre a la dècada següent la normalització democràtica i
cultural del país.

La Cooperativa Escolar Vilarnau

Els primers alumnes de l’Escola Vilarnau del curs 1966-1967, als porxos del temple parroquial. Aquest va ser el darrer curs que
l’Escola Vilarnau va impartir les classes a les aules provisionals de la Llar. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.
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Des del 1963 estava en marxa la Cooperativa Escolar Vilarnau, una experiència docent que va trencar amb
el model establert pel franquisme. El nom llegendari i mig oblidat de Vilarnau corresponia a una casa forta o
castell medieval ja desaparegut, del qual se’n té notícia des del 1196, que es trobava ubicat al pujol de Santa
Maria, a la riba esquerra de l’Anoia i al peu del camí que anava de Sant Sadurní a Sant Llorenç d’Hortons.
Les dues escoles privades de pagament existents al municipi, el Col·legi Sant Josep i el Col·legi del Carme,
impartien les classes en castellà, el nombre d’alumnes per aula era molt elevat, aplicaven l’estricte separació
entre nenes i nens, el model d’ensenyament es basava en l’autoritat, es declaraven confessionals en tant que
el primer estava regit per l’orde dels Hermanos Gabrielistas i el segon per les Germanes Carmelites, i alguns
dels respectius religiosos i religioses no gaudien de la titulació acadèmica adequada, amb la qual cosa se’n
ressentia la qualitat de l’ensenyament. Simultàniament, l’escola pública i gratuïta de la plaça Nova presentava
també algunes d’aquestes característiques (el castellà com a llengua escolar, la massificació, l’autoritarisme i
aules de nenes i de nens separades), però no tenia caràcter religiós ni dèficits teòrics de mestres qualificats,
tot i que no gaudia de gaire prestigi. L’Acadèmia Sàbat del carrer Diputació, també privada i de pagament,
es movia entre dues aigües: en castellà, mixta, professors titulats i no titulats, pocs alumnes per aula i res de
vel·leïtats religioses.
Amb aquest esquema l’accés de les noies i els nois al batxillerat, i, per tant, després als estudis universitaris,
era molt selectiu i tenia molt a veure amb la situació econòmica de cada família o bé amb les beques que
concedien les dues grans empreses xampanyistes locals.
Els impulsors d’aquesta iniciativa van ser una colla de pares – Modest Rigol i Ordi, Joan Font i Torelló, Joan
Rosell i Mata, Jordi Llopart i Romeu, Joan Parera i Cardús i Narcís Viader i Font– que des del primer moment van tenir la parròquia al costat, amb el rector mossèn Lluís Maria Vidal i el vicari Salvador Sallent. Les
seves intencions, les van deixar ben clares des del primer moment.Volien per al seus fills una escola de qualitat; per tant, tots els professors disposarien de la titulació acadèmica corresponent; volien un ensenyament
modern en el qual els alumnes se sentissin plenament actius; volien un màxim de trenta alumnes per aula;
volien una escola laica (en aquesta tendència els religiosos de la parròquia que van secundar el projecte
van tenir un comportament exemplar); volien una escola catalana (aquesta pretensió en aquells moments
era una gosadia), volien que les nenes i els nens convisquessin a les aules i als patis, volien atreure alumnes
d’altres municipis i volien que el centre fos econòmicament assequible per a la majoria de famílies.
Els tres primers cursos es van impartir a la Llar parroquial i el setembre de 1967 ja es va estrenar una escola
nova amb vuit aules, en terrenys cedits gratuïtament pel xampanyista Antoni Parera i Rossell (1916-2007),
de Castellblanch. En aquella època Antoni Parera ja havia esdevingut un mecenes que es feia càrrec cada
vegada més dels dèficits econòmics de la Llar. A partir de 1971 seria decisiu per a la creació i consolidació
de l’Escola d’Art. Es miri com es miri, l’Escola Vilarnau va significar un desafiament que al
llarg dels anys va resultar reeixit i que va actuar de revulsiu, arrossegant els altres centres
privats del municipi a posar-se al dia. L’èxit de l’operació va animar els seus promotors a
embarcar-se en altres aventures.
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Seguint la seva projecció internacional, l’artista sadurninenca
Maria Assumpció Raventós exposa la seva obra a la Tyee Motel,
British Columbia (Canadà).
El 1963, Maria Assumpció Raventós i Torras (Sant
Sadurní d’Anoia, 1930), la millor artista plàstica local del segle XX i potser també de tota la història municipal, havia exposat a la Galeria Brimkem
d’Estocolm (Suècia), i el 1964 a la Galeria Le Divan,
de París. Es trobava en un moment de plenitud, en
ple període informalista. Ella havia estat una de les
primeres veïnes de Sant Sadurní de postguerra que
havien fet cas (sense saber-ho) a la recomanació
que el poeta grec Konstantinos Kavafis (1863-1933)
havia inclòs en els següents versos del poema Ítaca:
“que vagis a ciutats d’Egipte, a moltes, per aprendre
i aprendre dels que saben". Per això, per aprendre
dels que sabien, es va matricular i va cursar els seus
estudis a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi de Barcelona. La seva era una de les
poques famílies sadurninenques de l’època que s’ho
va poder permetre. Allí va romandre i va iniciar la
seva projecció nacional, estatal i internacional.

Maria Assumpció Raventós i Torras a finals de la dècada dels
cinquanta, quan ja havia entrat en el període informalista.
FOTO CEDIDA PER L’ARTISTA I PER RAMON NADAL PANADÈS, EDITOR DEL CATÀLEG M. ASSUMPCIÓ RAVENTÓS. EL PERÍODE INFORMALISTA (1958-1968).

Ningú millor que la mateixa Maria Assumpció Raventós per explicar la seva evolució creativa fins poc
després de la dècada dels seixanta: “La meva creació
plàstica la podria resumir en quatre trets: el 1954
la meva pintura i gravat parteixen del figurativisme
més absolut. Poc després, buscant una construcció
del quadre més rigorosa, vaig simplificant i intensificant l’equilibri constructiu, per donar una versió més
personal de les figures i dels objectes triats, tenint
en compte l’admiració per Cézanne.
– El 1956, tradueixo plàsticament les sensacions i
inquietuds per trobar nous camins expressius, introdueixo ritmes compositius i amplis contorns de negre per donar força als temes humans i socials que
m’interessen. Penso en Picasso i en l’art romànic.
El 1960 s’obre un període de composicions lineals o masses anguloses, responent a la necessitat de
transformar el món real i sensible (Worringer) en
una voluntat d’estil, en allò subjectiu i poètic. El 1962,
el color s’allibera i pren autonomia. Influència de l’informalisme. Integració de nous materials i recerca
de noves imatges i realitats. Admiració per Tàpies i
l’art oriental.

Oli sobre tela (65 x 92 cm) corresponent a l’any 1963, en
ple període informalista, amb el títol Abstracció. FONS DE
L’AUTOR, CEDIDA PER L’ARTISTA I PER L’EDITOR RAMON
NADAL PANADÈS.
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– El 1964, els gravats i les pintures estan fonamentats
en símbols; formes que fluctuen en espais immensos, recolzant la base del quadre en sòlides masses
de gruixuts empastaments, amb una única referen-
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cialitat que podria trobar-se en paisatges mentals o suggeriments psicològics. A partir de 1966 fins a 1972,
l’equilibri de línies i volums segueix sent motiu de recerca i d’investigació, insinuant-se en alguns quadres,
tapissos i gravats una nova figuració, en un incessant escollir i eliminar, construir i deconstruir fins a aconseguir l’autèntica expressió i llibertat artística– .
De totes les definicions d’informalisme que he pogut consultar, he seleccionat la que Joan Gil Gregorio
va escriure en les primeres pàgines del catàleg M. Assumpció Raventós. El període informalista (1958-1968),
editat el 2015 per Andana: “A diferència de l’abstracció, que planteja l’obra artística com a
resultat de la aprehensió per part de l’artista de determinats elements fins a essencializarlos i reduir-los a signes, l’informalisme es basa en la selecció dels elements reals elaborats
intel·lectualment. Per aquest motiu va calar d’una manera molt profunda en l’ànim dels
artistes tant en l’escena internacional com a Catalunya pel que representa de compromís
personal enfront la barbàrie d’una Segona Guerra Mundial i, posteriorment, pel sofriment
d’una dura repressió cultural i política del nostre país. La societat, arruïnada i destruïda,
vivia de ple en un atmosfera d’horror i d’angoixa, i va ser en aquest ambient on es va generar una expressió plàstica que reflecteix aquesta inquietud. Per aquests artistes la creació
plàstica obeeix a necessitats de l’ànima i per això deixarà de significar alguna cosa per
simplement ser una presència tangible que s’imposa davant l’espectador“. L’evolució artística
de Maria Assumpció Raventós a partir dels anys setanta va continuar amb èxit per altres viaranys. El 1991
li fou concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

1968

Arrenca la Cooperativa que construiria 240 pisos
al nou barri dels Habitatges Vilarnau

Vista aèria dels onze blocs dels Habitatges Vilarnau, els nou inicials i els dos que es van construir a la dècada dels vuitanta. FOTO
DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ.
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En avançar la dècada dels seixanta, el creixement demogràfic del municipi a causa de la immigració i del
baby boom no es va aturar ni estabilitzar; al contrari, va superar els 6.000 habitants i creixia amb determinació cap a la xifra dels 7.000. L’habitatge continuava essent un problema social de primer ordre. Tampoc
en aquesta ocasió els poders públics locals i estatals van saber afrontar el problema i la
solució va venir no de la parròquia, com en la promoció de la Urbanització Mossèn Salvans, sinó d’alguns dels mateixos personatges que havien posat en marxa la Cooperativa
Escolar Vilarnau. La Cooperativa d’Habitatgs Vilarnau, presidida per Modest Rigol i Ordi i integrada per
Joan Rosell i Mata, Jordi Llopart i Romeu, Joan Parera i Cardús, Montserrat Rubiralta, Joan Cuscó i Clavera,
Salvador Mata i Bardina, Ramon Rigol i Ordi, Vicenç Puyo i Torné, Francesc Medall i Estruch, Joan Martí i
Romeu, Jaume Casadó i Lleixà, Agustí Riambau i Mir, Josep Torres i Canals, Josep Domingo i Parellada, Jacint
Cuscó i Clavera, Joan Mata i Marrugat, Vicenç Cuadern i Gavaldà i Lluís Eroles i Benabarre, va aconseguir la
cessió gratuïta d’uns terrenys d’unes tres hectàrees de l’empresa Segura Viudas, situats entre la carretera de
Piera i l’antic camí de Monistrol, i entre el Torrent de la Mela i el camí de Can Ferrer del Mas. Van presentar
inicialment un avantprojecte de 240 pisos en nou blocs, amb un petit vestíbul, menjador, cuina, lavabo i quatre habitacions, a un preu orientatiu de 200.000 pessetes (n’acabarien costant 300.000) i van emparaular
el finançament de cada pis en forma d’una subvenció de l’Estat de 30.000 pessetes a fons perdut, i d’un
crèdit, també de l’Estat, per un import de 900 pessetes per metre quadrat al 4’5 % d’interès i a retornar el
10 anys. La resta s’hauria de negociar amb la Caixa d’Estalvis del Penedès, que ja s’hi havia compromès. Del
12 al 25 de gener es van presentar 260 sol·licituds.
La urbanització de la zona dels Habitatges Vilarnau –a l’igual que la de la Zona Nord i la de la urbanització
Mossèn Salvans– també es va veure reduïda a la mínima expressió, i el dèficit es va arrossegar fins als primers ajuntaments democràtics.

1969

El problema endèmic de la confiscació de l’Ateneu

Amb aquesta nota escrita a mà i sense signar, l’alcalde
de Sant Sadurní, Antonio Llopart i Rovira, va ordenar la
clausura de l’Ateneu el 2 de febrer de 1939. El text enviat
al president de l’entitat deia literalment: “Se ordena presentarse a este alcalde mañana dia 3 a las doce y llevar
las llaves y documentos del Ateneo Agrícola. S. Sadurni
de Noya, 3 de febrero 1939. El Alcalde“. FOTO DEL FONS
DE L’AUTOR.
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Feia trenta anys, des del final de la Guerra Civil, que
els socis de l’Ateneu havien estat desposseïts de la
propietat de l’immoble social. El local havia estat
clausurat el 2 de febrer de 1939 a causa de la denúncia presentada per tres veïns de la vila. El 13 de
novembre de 1944 l’anomenada Comisión Interministerial Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas
del règim franquista, depenent de la Presidència del
Govern, havia declarat els béns de l’Ateneu propietat de la Delegación Nacional de Sindicatos de la
Falange Española Tradicionalista y de les Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).
El 1946 s’havia format una comissió encarregada
d’obrir el local, la qual cosa s’havia aconseguit arraconant, però, el nom d’Ateneu i imposant el d’Hogar
del Productor de Educación y Descanso. Vuit anys
després, s’havia organitzat una recollida de 539 signatures dels socis supervivents, les quals, afegides a
l’acta d’aprovació per unanimitat de la Junta General
d’Associats, sol·licitaven a la Presidència del Govern
la restitució dels béns confiscats. S’hi havien adherit
265 representants de comerços i indústries locals, i
totes les entitats i autoritat locals.
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El 1956 s’havia constituït l’associació de caràcter esportiu Ateneu Agrícola i el 1959 l’Instituto Nacional
de Previsión li havia presentat una reclamació a compte dels crèdits pendents de l’antic Ateneu Agrícola,
dels quals s’havia fet càrrec la Delegación Nacional de Sindicatos. Es tractava de dos crèdits per imports
63.640’09 i 29.173’01 pessetes, més els corresponents interessos endarrerits, 61.808’67 i 33.387’60 pessetes respectivament, i els costos de gestió (2.666’53 i 20.131’39 pessetes). Total, 210.507’20 pessetes. Es va
fer saber a la junta del nou Ateneu que qualsevol reclamació del patrimoni confiscat hauria d’anar precedida per un reconeixement i retorn del deute indicat.
Però no havia estat fins al 26 de setembre de 1963 que s’havia decidit que la Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS vendria l’immoble a l’Ajuntament de Sant Sadurní per l’import de 221.945’47
pessetes, corresponents a les despeses indicades en el paràgraf anterior, actualitzades a aquesta data.
L’Ajuntament havia pagat la totalitat de l’import i havia esdevingut el nou titular de l’immoble. El 1969 els
màxims responsables de l’entitat eren el president Albert Esteve, i Antoni Torelló, Josep Gallart, Salvador
Parera, Pere Esteve, Primitiu Pascual, Eusebi Robert, Melcior Vendrell, Antoni Tombas, Enric López, Amadeu
Urpí i Gibert, Sadurní Comas i Codorniu, Jaume Guilera, Agustí Martí, Joan Raventós, Nicolau Celma, Antoni
Gana i Daniel Tetas.
A finals de la dècada dels seixanta, els socis de l’Ateneu seguien sense ser els propietaris
del seu immoble social i l’Ajuntament, que l’havia comprat, no havia iniciat el procés de
devolució.Tampoc es va resoldre a la dècada següent. Desídia, manca de voluntat o de valentia... o incompetència? El primer ajuntament democràtic de la segona meitat del segle
XX, escollit el 1979, el va restituir definitivament el 8 de gener de 1982.
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