
HOMENATGE ALS MORTS DE LA GUERRA CIVIL 
 

EL PLA DEL PENEDÈS 
 

11 DE SETEMBRE DE 20010 
 

 
Unes tres-centes persones es van acostar a la plaça de la Font de 

l’Esteve del Pla del Penedès per assistir a l’acte d’inauguració del 

monòlit de quatre tones que el consistori ha erigit per reconèixer als 

morts de la Guerra Civil al municipi. 

 

 

 

Coincidint amb la Diada l’acte va servir per descobrir una placa amb 

els més de quaranta noms de les persones mortes a la Guerra Civil, 

al Pla. La descoberta de la placa va anar a càrrec de l’alcalde, Alfred 

Martínez, acompanyat de dos supervivents planencs de la Lleva del 

Biberó, Josep Piñol i Pere Gibert. En l’acte hi van participar els 

familiars de les víctimes i els exalcaldes vius del Pla del Penedès des 



del 1936 fins l’actualitat: Jaume Vallés, Anton Guilera, Francesc 

Cardús, Emili Rosich, Ramon Colomé i l’actual, Alfred Martínez.  

 

 



Martínez considerava que “aquest 2010 ha arribat el moment de fer 

aquest petit homenatge, tant als veïns del municipi com aquells que 

no ho eren i que van morir tant al front com en algun punt del 

municipi”. 

La regidora de Cultura, Dolors Chacón, remarcava el perquè de la 

ubicació del monòlit ja que “en l’espai públic escollit, tothom pot fer el 

seu particular homenatge a les víctimes i a la vegada esdevé el punt 

on fer les ofrenes per part del consistori i del poble”. Chacón també 

destacava l’emotivitat de l’homenatge i el fet que moltes persones 

que feia anys que no venien al municipi, van tornar a acostar-s’hi en 

aquesta jornada. 

El president de l’IEP, Ramon Arnabat, i l’historiador local, Josep 

Vallés, també han contribuït a l’homenatge que va reunir més de 300 

persones. 

 

 

Notícia publicada en el Butlletí d’Informació Municipal del Pla del 

Penedès La Font de l’Esteve, desembre de 2010. 



Parlament de JOSEP VALLÉS 

Responsable de la recerca realitzada 
 
L’any 2006 el Ramon Arnabat i l’Anna Sabanès van publicar un llibre 
sobre les víctimes de la guerra civil a les comarques de l’Alt Penedès 
el Baix Penedès i el Garraf. En aquest llibre, després d’explicar 
cronològicament els escenaris bèl·lics on van perdre la vida la majoria 
dels soldats, es publicava una llista de cada poble d’aquestes 
comarques amb els noms dels seus morts, sobre tot soldats i víctimes 
dels bombardejos. Al Pla n’hi havia onze. Entre ells el Josep Vallès, 
“el tiet Josep” com li dèiem la família. Hem van semblar pocs, i més 
enllà de voler aprofundir sobre la mort del meu oncle, en vaig 
comprometre a mi mateix  esbrinar quantes i com havien estat les 
víctimes de la guerra civil del Pla. 
 
La memòria oral després de tant de temps ja era molt fràgil, i els 
papers on són s’estan, de manera que el primer que vaig fer va ser 
cercar aquesta memòria  oral. La primera persona amb la que vaig 
parlar va ser l’Isidru de cal Pastor, i després fins arribar a fer-ho amb 
una trentena de persones més. A totes elles la meva gratitud. No les 
anomeno perquè em sabria greu deixar-me’n alguna. Llavors l’Isidru 
ja em va dir que n’hi havia vint-i-vuit o vint-i-nou, i a mi em van 
semblar molts. Posteriors converses amb altres persones em van 
confirmar aproximadament aquest nombre. I la consulta als arxius 
municipals i de la parròquia m’ho van palesar encara més. Aprofito 
ara per agrair les facilitats de l’Ajuntament i de la Parròquia per 
consultar i remenar els seus arxius, i també al Ramon Arnabat del 
Projecte Tots els Noms de l’IEP les orientacions rebudes. Al final va 
resultar aquesta llista de quaranta quatre noms. 
 
Una llista molt llarga, i hi ha noms que us seran poc coneguts. 
Mireu, no soc partidari de les ratlles ni de les fronteres fetes quasi 
sempre per gent important interessadament. Estrictament el Pla  té 
trenta víctimes, però entenc que les altres catorze també són del Pla. 
La pertinença a un lloc la marca les comunicacions -i més llavors que 
no pas ara-, la convivència, les vivències i les relacions de les 
persones en un espai determinat més enllà de les ratlles imaginaries, 
i això és el que van compartir aquestes persones, la gent del Pla 
d’aquell temps, per tant, són tots del Pla. 
Però hi ha encara una raó més forta perquè hi siguin. Aquest 
reconeixement s’havia d’haver fet fa trenta anys amb la recuperació 
de la democràcia. Aquest reconeixement i homenatge, que benvingut 
sigui, arriba tard,  arriba molt tard; i amb reticències, no de les 
institucions catalanes i locals llur esforç es encomiable, però sí de 
l’estat continuador de la dictadura. I després de tant de temps no ens 
podem posar en discussions absurdes. Ja m’agradaria a mi saber on 
va morir o té el “tiet Josep “ el nom en una placa i poder-mi recollir. 



La relació de tots aquests morts amb el Pla és evident. També eren 
del Pla els pilots que es van estavellar, un dels quals va estar enterrat 
al nostre cementiri, la dona, que encara ho està, de St. Quintí de 
Mediona morta al pont de Baldús, o el Joan Pujadó del Mas del Rovira 
mort al front. Totes aquestes morts van tenir, i tenen, una relació 
estreta amb el Pla.  
Altrament, quan els historiadors, els investigadors, etc., fan els seus 
treballs, les seves estadístiques i els seus recomptes, ja els fan bé i 
els morts  ja es comptabilitzen com i on s’ha de fer. 
 
Abans de passar la paraula al Ramon Arnabat, i per acabar, cal 
recordar i no oblidar que si no hagués estat per aquell 17/18 de juliol 
en que aquells revoltats es van aixecat contra la legalitat vigent, la 
República democràticament establerta, avui no estaríem aquí en 
homenatge i reconeixement a aquestes persones que van perdre la 
vida en defensa de la llibertat, la democràcia i Catalunya. 
 
 
 
 

 



Parlament de RAMON ARNABAT 
 
President de l’IEP i director del projecte Tots els Noms 
 
 
En primer lloc voldria felicitar a l’Ajuntament del Pla del Penedès 
per aquesta iniciativa, i al Josep Vallés per la recerca realitzada que 
l’ha fet possible. 
 
Com vostès saben l’entitat que presideixo, l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, té en marxa des de fa uns anys el projecte de recerca 
i divulgació històrica Tots els Noms, amb l’objectiu d’estudiar i 
difondre el passat més recent de la nostra comarca, el que va de 
1931 a 1979, de la Segona República a la recuperació de la 
democràcia municipal. Un projecte que compte amb el suport del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest període que estudiem hi ha uns anys especialment 
dramàtics: els que van de 1936-1939, els de la Guerra civil 
espanyola. Un període trist sobre el qual cal com a mínim que 
deixem clar tres coses: 

1. Els culpables de la guerra van ser el militars encapçalats per 
Franco que es van aixecar contra la república legalment 
existent. 

2. A la guerra s’enfrontaren dos bàndols, amb objectiu ben 
diferents: defensar el sistema democràtic i republicà legalment 
establert, implantar una dictadura feixista. 

3. Si la guerra civil va fer molt de mal als pobles, més en va fer el 
franquisme amb la seva misèria i repressió, amb la seva divisió 
del país entre vencedors i vençuts. 

  
Si volem curar les ferides el millor és sanar-les, no pas tapar-les. 
Perquè si les tapem en supuraran sempre. Sempre restaran actives.  
 
Si volem passar el full de la història, abans cal llegir-lo per entendre’l 
i que ens serveixi pel futur.  
 
Dit això, voldria felicitar al poble del Pla del Penedès per haver triat 
aquesta data per celebrar aquest acte. La Diada Nacional de 
Catalunya, una data que recorda la lluita dels catalans en favor dels 
seus drets, igual que el defensaren els soldats republicans durant la 
guerra civil espanyola. Igual que el poble català ha fet als llarg del 
segles. Perquè es pot perdre o es pot guanyar, però no es pot 
renunciar a lluitar. 
 
Els catalans que avui vivim en un sistema democràtic i en pau,  tenim 
un deute amb totes aquelles persones que perderen la vida durant la 



guerra civil. Tal i com va escriure l’historiador Josep Benet:  
Un país no pot esdevenir normal si no 
coneix, amb nom i cognoms, totes i 
cadascuna de les víctimes d’una guerra 
viscuda. El seu estudi constitueix una 
obligació ineludible que necessàriament 
cal abordar, com correspondria fer a 
qualsevol país civilitzat. 
 

I és que darrera de cada nom hi ha una part de la història del nostre 
país. Una història que, dissortadament, en molts casos fou curta, ja 
que la guerra se’ls endugué a la infantesa o en plena joventut. Molts 
dels seus familiars i descendents tindran ara l’oportunitat de veure els 
seus noms en aquesta placa commemorativa que modestament 
s’ofereix com a record de la seva desaparició.  
 
Diuen que hom no és mort del tot mentre que hi ha algú que el 
recorda. Aquesta és, de ben segur, la pretensió d’aquest acte que 
fem avui: recordar per no oblidar i, així, quelcom de totes les 
víctimes de la guerra civil roman entre nosaltres 

 



EL PLA DEL PENEDÈS 
                                        

ELS MORTS DE LA GUERRA CIVIL 1936-193 
 
Cognoms i nom   Adreça  Família localitzable 
 

1 Alemany Vallès, Antoni  Torrelavit    s 
 

2 Brugueras Parelladas, Josep Cal Brugueres   ?       
 
3 Camps Rovira, Josep  Cal Can   Sant Sadurní   s 
 
4 Casanellas Casanellas, Joan Cal Casanelles                 s 

 
5 Casanellas Grau, Josep  Cal Vicens Gran – Sabanell s                   
                  
6 Catasús Ferrer, Albert         Cal Bessó    s     
 
7 Catasús Molinari, Andreu  Cal Xup    
          
8 Catasús Rovira, Pau  Cal Rovira  
 
9 Civil desconegut     
                   
10 Colomé Arnaldo, Pere  Ca la Castellana                     
  
11 Domenech Jané, Lluís  Cal Correu     s       
 
12 Farré Grimau, Joan  Cal Raspallet – Sabanell s 
              
13 Fontanals Nadal, Josep  Cal Pau Peret    s 
          
14 Galimany Martí, Josep  La casa Nova – Les Parellades         ?                    
 
15 Manonelles Gomís, Ramon Cal Soguetes    s           
 
16 Marimon Rovira, Jaume Cal Marimon   s              
 
17 Martí Piñol, Jaume  Cal Cigaló de la Font  s                                              
 
18 Mas Inglada, Jaume  Cal Xambó      
 
19 Mitjans Rosich, Joan   El Mas Morè – Puigdàlber s             
 
20 Mitjans Rosich, Josep          “               
 
21 Pedro Bertran, Florenci  Cal Minguet   s        



 
22 Pilot republicà desconegut 1 
 
23 Pilot republicà desconegut 2     
 
24 Piñol Rovira, Josep              Cal Cigaló    s    
 
25 Pujadó Olivé, Joan    Ca la Paulina          s                          
                      
26 Queraltó Carbó, Antoni  Cal Pastor    s  
                                                                                 
27 Ramon Borrós, Joaquim  Ca la Florència   s 
 
28 Ramon Mestre, Pere  Cal Peret Mestre   s  
 
29 Raventós Mornau, Mateu  Cal Marcelino   s 
 
30 Riba Camps, Albert  Cal Forner de la Plaça  s 
 
31 Roca Rovira, Pere  El Mas Morè – Puigdàlber s       
 
32 Riba Miró, Josefa   St. Quintí de Mediona  s        
 
33 Romagosa Ramon, Antoni Ca la Felissa    ?                 
 
34 Romagosa Vaqués, Antoni Cal Pau Ros    s   
 
35 Romeu i Fornós, Manuel Gelida                                ? 
          
36 Sagarra Rius, Josep  Cal Perico    s      
 
37 Sanagustín Susin, Francesc Cal Nadal    s  
 
38 Soldat republicà desconegut                     
           
39 Soler Moneny, Magí  Cal Rovira      
 
40  Suriol Hill, Teresa  Les Cases Noves – Font-rubí s   
                 
41 Torres Sardà, Pere   Cal Torres  
 
42 Valle Equiluz, Manuel                 

 
43 Vallès Soler, Josep  Cal Pau Vaquer     s  
 
44 Vendrell Bonastre, Josep Ca l’Esplugues    s               
 

Josep Vallès – Juny 2010 


