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Capítol XIV

L’època de la República: 
La rivalitat local arriba al seu punt àlgid

Les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril de 1931 van donar la vic-
tòria a l’Esquerra Republicana de Catalunya, al Principat, mentre que a les prin-
cipals ciutats espanyoles també van triomfar les candidatures republicanes. Això 
va provocar la caiguda de la Monarquia. El 14 d’abril fou proclamada la Segona 
República Espanyola al mateix temps que Francesc Macià, el líder d’ERC, pro-
clamava la República Catalana amb l’objectiu d’atorgar a Catalunya la categoria 
d’Estat. Uns dies després vindrien les rebaixes, en pactar Macià amb els represen-
tants del govern central la renúncia a la independència -algú va dir que l’Avi feia 
el sacrifici més gran de la seva vida- a canvi d’avançar en l’elaboració de l’Estatut 
i d’enfortir la jove República.

Aquell 12 d’abril, a Cubelles no hi hagué comicis en consensuar-se una única 
candidatura, de manera que la composició del nou Ajuntament es va fer en virtut 
de l’article 29 de la llei electoral en vigor. Els regidors proclamats van ser Narcís 
Bardají Torrabadella, Florenci Fontanals Vivó, Joan Albet Aviñó, Francesc Safons 
Rovirosa, Lluís Poch Creus, Pau Borrell Palau i Melcior Cona Castellví. Aquests 
dos últims eren membres del Círcol Cubellenc. L’acte de constitució de l’Ajunta-
ment republicà va tenir lloc el dia 15 d’abril arran del telegrama que el president 
Macià envià a les autoritats locals del Principat:

Regidors republicans catalanistes elegits diumenge han d’apoderar-se 
immediatament d’aqueix Ajuntament per ordre Govern Provisional República 
Catalana. Si fossin minoria, completi’s amb presidents entitats republicanes. 
Proclami’s República Catalana i remeti’s Secretaria Presidència Palau Generalitat 
Barcelona confirmació oficial urgent per escrit amb nom alcaldes i membres 
Comitè Provisional Ajuntament. És indispensable manteniment ordre.

La votació per al càrrec d’alcalde va donar sis vots a Bardají -l’acta municipal 
no especifica res de l’altre vot, per la qual cosa entenem que el candidat es va abs-
tenir de votar-. A continuació es procedí al nomenament de la resta de càrrecs: 
Francesc Safons fou designat tinent d’alcalde i dipositari de fons i Lluís Poch 
quedà com a regidor síndic.
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Tal com es va fer en la majoria de pobles del país, el consistori cubellenc va 
acordar, abans d’acabar la sessió, adherir-se a la República i comunicar aquest fet 
al “president de l’Estat Català” i al Governador Civil.

Democracia, en la seva edició del 18 d’abril de 1931, es feia ressò del que 
acabem d’explicar tot elogiant la figura de Bardají, al qual qualificava així: “De 
família antiga Republicana, és una garantia de moralitat, d’ordre i de treball”.

La publicació vilanovina, en la mateixa nota, informava del que va passar la 
nit del 14 d’abril, a Cubelles:

(...) Amb gran solemnitat el mateix vespre de constituïda la República, es va 
hissar a la façana de l’Ajuntament la nova bandera. Tot seguit es va treure del 
Saló de sessions el retrat d’Alfons XIII al so del “Jo te l’encendré”, i davant de 
tot el poble, es va cremar en mig de grans aplaudiments. El mateix es va fer amb 
el de l’escola de nens. Va ésser un vespre de joia ...

Una altra anècdota d’aquella jornada, recordada per Rosa Ivern Guasch, és 
que el Dr. Remigi Juncà, que habitava a la casa a tocar de la font del carrer de 
Sant Antoni, va reunir el grup de teatre infantil de L’Aliança que ell dirigia per 
mostrar-los una bandera republicana que, juntament amb una de catalana, tenia 
amagades en un hort i que tot seguit va penjar al balcó. Xavier Pons, en el seu 
llibre (pàg. 29), afirma que també va ser Juncà qui despenjà el retrat del rei de 
l’escola de nens.

El 22 d’abril es formaven les respectives comissions, la composició de les 
quals va establir-se de la següent manera:

 -Hisenda: Francesc Safons i Joan Albet.
 -Governació: Florenci Fontanals i Lluís Poch.
 -Foment: Pau Borrell i Melcior Cona.
 -Cementiris: Joan Albet i Lluís Poch.
 -Instrucció primària: Florenci Fontanals i Francesc Safons.

La transformació política que es vivia aleshores va quedar també reflectida 
en aquell Ple, en acordar-se el canvi de nom d’alguns carrers i places de la vila. 
Van ser aquests:

 Plaça de la Constitució ------------------------- Plaça de la República
 Plaça de la Font ------------------------------------- Plaça de Francesc Macià
 Carrer Nou --------------------------------------------- Carrer de Prat de la Riba
 Carrer d’Ezequiel Ordóñez ---------------- Carrer d’Àngel Guimerà

Uns mesos després, concretament el 12 d’agost de 1931, el Consistori va 
acordar donar el nom de Josep Anselm Clavé a la plaça Nova (actualment plaça 
de Balmes), a petició del Cor l’Espiga. Per celebrar el canvi de nom, aquesta 
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agrupació coral va efectuar una cantada en aquell indret durant la Festa Major.
Tornant a l’activitat municipal, una vegada enllestits tots els aspectes mera-

ment formals, Bardají posà damunt la taula, en aquella mateixa sessió, el princi-
pal objectiu que s’havia proposat com a alcalde i que no era altre que la construc-
ció del passeig de l’estació. D’això en parlarem en un altre apartat. De moment 
cal assenyalar que en aquesta nova etapa, l’Ajuntament va haver de bregar amb 
el deute amb l’Estat que venia arrossegant des de feia tants anys i que ascendia a 
6.640,48 pessetes. 

L’Ajuntament, un reflex de les divergències entre el Círcol i L’Aliança

Quant a les relacions entre els membres del Consistori, si en temes com la 
construcció del passeig o l’intent de fer unes noves escoles hi havia consens, 
en altres qüestions es palesaven els desacords entre els dos membres del Círcol 
Cubellenc i la resta de regidors. L’exemple més nítid el tenim en l’augment de 
sou demanat pel Dr. Remigi Juncà, que fou aprovat amb els vots en contra de 
Borrell i Cona, els quals argumentaren que si el metge volia cobrar més la solu-
ció que hauria d’adoptar era la d’apujar la quota dels seus aconductats. 1 Cal dir 
que arran d’aquest fet, els socis de la Cooperativa La Salvadora, pràcticament els 
mateixos que els del Círcol Cubellenc, es donaren de baixa de Juncà i s’aconduc-
taren amb un metge de Vilanova. Això, en un poble petit com Cubelles, com-

L’actuació del Cor l’Espiga quan es donà el nom de Josep Anselm Clavé a la plaça Nova (Foto: AAP)
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portarà una notable tensió i un nou motiu de distanciament entre la gent del 
Círcol i L’Aliança. Si cadascuna de les societats ja tenia el seu propi cafè, la seva 
cooperativa o el seu forn de pa, ara només faltava que també tinguessin metges 
diferents.

Una altra divergència la trobem en la decisió de suprimir la figura de guarda 
rural, tasca que venia realitzant des de feia vuit anys Josep Mercader Granell, 
home vinculat al Círcol Cubellenc. Els seus dos consocis votaren en contra 
d’aquest acord. I, a l’inrevés, quan l’alcalde proposà de llogar el pis de Josep 
Adrià Guansé, un altre membre del Círcol, per cedir-lo a un dels dos mossos 
d’esquadra destinats a Cubelles -l’Ajuntament estava obligat fer-se càrrec del seu 
allotjament-, Fontanals, Albet, Poch i Safons s’hi oposaren. Al final, per trobar 
consens, la solució que Bardají donà a aquest tema va ser la de pagar a cada 
mosso 30 pessetes mensuals per tal que ells mateixos es busquessin el pis.

Potser cal incloure també en l’apartat de les desavinences la instància que 
presentaren una seixantena de persones -suposadament del Círcol Cubellenc-, 
amb Llorenç Aviñó Socias al capdavant, demanant que es dediquessin dos car-
rers a nom de Fermín Galán i García Hernández, respectivament, indicant els 
signants que es farien càrrec de les despeses que això comportés. La denegació 
no fou rotunda, ja que es va decidir deixar el tema sobre la taula, però Bardají va 
deixar anar que a Catalunya s’hi podien trobar noms més indicats per als carrers 
que els proposats.

A nivell institucional, l’Ajuntament estarà amatent sobre les grans qüestions 
polítiques de l’època i actuarà d’acord amb la seva inicial adhesió a la República. 
Així, quan el 2 d’agost de 1931 va tenir lloc el plebiscit sobre l’Estatut d’Autono-
mia, el qual, a Cubelles, va rebre 184 vots a favor i un en contra, els edils cube-
llencs ja l’havien aprovat per unanimitat en el Ple celebrat el 26 de juliol. Van fer 
constar en acta que donaven “a aquesta aprovació el sentit més extens per tal que 
s’interpreti que el contingut de l’Estatut és expressió de la voluntat de la nostra 
terra”. Després, amb motiu de ser aprovat l’Estatut a les Corts, el 9 de setembre 
de 1932, l’equip municipal va fer constar en acta “la satisfacció de l’Ajuntament 
per l’aprovació definitiva de l’Estatut i reitera a Macià l’adhesió entusiasta”. I, 
per citar una altra mostra, quan l’abril de 1932 es va retre un homenatge a Lluís 
Companys, el consistori cubellenc hi estigué representat pel regidor Pau Borrell 
i el secretari Joan Pedro Ramírez.

En un altre aspecte, en el període 1931-33, l’Ajuntament va cobrir els safa-
reigs públics, per a gran satisfacció de les nombroses dones que diàriament hi 
anaven a rentar, i amplià l’enllumenat públic en el tram d’entrada de la pobla-
ció per la zona del carrer de Sant Antoni, a petició del barceloní Hermenegild 
Alsina. També va donar continuïtat a la festa de l’arbre iniciada uns anys enrera, 
en una de les quals plantà un gran nombre de pins a la desembocadura del riu 
Foix que avui en dia encara són la delícia d’aquella  zona. Finalment, cal esmen-
tar que a partir del 31 d’agost de 1932 les actes municipals van passar a redactar-
se en català.
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Francesc Macià, de pas per Cubelles

Capítol a part mereix la breu visita que poques setmanes després de ser elegit 
President de la Generalitat va fer Francesc Macià a Cubelles. Va ser, en concret, 
el 10 de maig de 1931 i, més que una visita, va ser una aturada en el seu retorn 
a Barcelona després d’haver viatjat per Catalunya, enmig de l’eufòria que es res-
pirava en aquells instants tan feliços per a la maltractada nació catalana. Es trac-
tava d’un acte improvisat que es va repetir en diverses poblacions i que reflectia 
l’enorme popularitat de què gaudia Macià i la gran estima que el poble català 
sentia vers el seu llegendari President.

Aquell diumenge, Macià es trobava a una finca de la seva propietat, prop de 
Lleida, on s’havia reclòs durant un parell de dies per descansar. A dos quarts de 
vuit del matí va emprendre el viatge en direcció a Reus, per tal d’assistir als actes 
que en honor seu s’havien organitzat a la capital del Baix Camp. Era l’únic com-
promís oficial que l’Avi tenia establert aquella jornada. Després d’arribar a Reus 
i ser complimentat per les autoritats i pel poble reusenc, Macià va ser convidat 
a visitar Tarragona, cosa que va acceptar malgrat, com dèiem, no estar prevista. 
La comitiva va fer el trajecte entre les dues grans ciutats del Camp de Tarragona 
seguida d’una gran caravana de cotxes i en arribar a la Imperial Tarraco l’entu-
siasme per la presència de Macià es desbordà. El President fou ovacionat per la 
multitud i el servei de seguretat va haver de fer mil esforços per evitar que la gent 
el passegés a coll-i-be.

A les 9 de la nit, Macià iniciava el camí de retorn a Barcelona però el bany de 
masses rebut durant la jornada encara no havia finit. Les poblacions per on havia 
de passar la comitiva, assabentades d’aquest fet, es llançaren a la carretera per 
mostrar el seu fervor vers l’home que havia proclamat la República Catalana. En 
total foren una vintena els llocs on el President hagué d’aturar-se, entre elles el 
Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Gavà, Viladecans i, com hem dit, Cubelles.2 
La històrica presència de Macià a la nostra vila la recollia d’aquesta manera La 
Vanguardia en la seva edició del 12 de maig de 1931:

Puede decirse que nunca Cubelles ha prodigado a nadie una manifestación 
parecida a la que el domingo rindió al señor Macià. Todas las autoridades y 
el pueblo en masa esperaban en la carretera la llegada del Presidente de la 
Generalitat. Al llegar éste, se desbordó el entusiasmo, en grandes ovaciones, 
vivas y cantos patriòticos.
El señor Macià se apeó del coche en medio de las aclamaciones delirantes. 
Las señoritas Maria Luisa Pedro, Pepita Torrents 3 i Gertrudis Armengol 
le ofrecieron espléndidos ramos de flores con lazos de las cuatro barras, en 
nombre, respectivamente, de las jóvenes catalanistas de “La Alianza”, de la 
sociedad “Círculo Cubellense” y de los niños de las escuelas. El señor Macià, 
emocionado, besó a las bellas señoritas que le hacían el obsequio.
El Doctor Juncà hizo la presentación de las autoridades. El Alcalde, señor Bardají, 
le saludó y ofreció el homenaje de todo el pueblo. El señor Macià agradeció la 
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manifestación prometiendo volver otro día.
El Ayuntamiento, con mucho acierto, dispuso una espléndida iluminación con 
motivo de la visita.

Afegirem que el nonagenari Lluís Aviñó Socias recorda d’aquella data que a 
mitja tarda es va fer un pregó anunciant el pas de Macià per la població bo i convi-
dant la gent a anar a rebre’l. Aviñó, que aleshores tenia setze anys, també guarda 
en la memòria una anècdota protagonitzada per uns individus de Vilanova que 
en el moment de l’arribada del President van intentar fer-se passar per les au-
toritats cubellenques. El doctor Juncà, que actuava de mestre de cerimònies, va 
despatxar amb contundència els intrusos. 

Sobre aquella, per a ell, atapeïda jornada, Macià declararia a la premsa que 
a tot arreu havia trobat “el poble disposat a defensar la causa de Catalunya en el 
moment que jo els cridi”. Per a Cubelles, l’esporàdica visita del President de la 
Generalitat va significar un acte unitari, similar al que s’havia produït en l’ho-
menatge a Joan Pedro i Roig, en què hi participaren conjuntament el Círcol 
Cubellenc i L’Aliança.

El passeig de l’estació, l’obra magna de Bardají

Creiem necessari posar de relleu la realització, l’any 1932, de l’obra ens atre-
viríem a dir més transcendent duta a terme a Cubelles durant la primera meitat 
del segle XX: el passeig de l’estació. La seva execució va significar el punt de par-
tida de la futura expansió del poble i de la posterior transformació de Cubelles 
en municipi turístic, al mateix temps que va donar lloc a l’ordenació immediata 
de l’entorn més proper al castell. 

Com recordarem, el projecte es va aprovar el 1929, quan Josep Montaner 
Ferrer era l’alcalde. La idea devia néixer en el si de l’anomenada “Junta de 
Millores Urbanes” creada per la Comissió Municipal Permanent i formada per 
les següents persones: Josep Montaner Ferrer i Josep Arnan Soler, com a mem-
bres del govern municipal; el metge Remigi Juncà Calvet i l’arquitecte Antoni 
Vila Palmés, en qualitat de tècnics; Narcís Bardají Torrabadella i Pere Borrell 
Olià, en representació dels propietaris veïns, i Joan Pedro Ramírez com a secre-
tari municipal. 4 

El projecte, redactat per Antoni Vila, va ser presentat per Narcís Bardají i 
Pere Borrell, el 10 de maig de 1929, i després de trenta dies d’exposició pública i 
de l’informe favorable del Dr. Remigi Juncà 5 com a inspector local de Sanitat, va 
ser aprovat per l’Ajuntament el 5 de juliol de 1929. En la memòria s’especificava 
que els propietaris afectats per aquesta obra eren, principalment, els marquesos 
d’Alfarràs (família Desvalls Trias), els germans Travé Escardó (Frederic i Enric), 
i, en menor mesura, Francesca Solé Piqué (vídua d’Alfred Escardó Pedro, germà 
del fundador de L’Aliança) i Josep Ivern Arnan. El text era molt breu però dei-
xava entreveure les perspectives d’expansió que la construcció del vial represen-
taria per al municipi:
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Una de las mejoras más intensamente sentidas por los habitantes de Cubellas 
es la comunicación amplia y directa desde el centro de la población, que lo 
constituye la plaza de la Iglesia a la Estación del  f.c. de la línea M.Z.A.
El proyecto que se acompaña supone la inicial de esta mejora así como la 
probable urbanización de los terrenos lindantes con la misma, y el acceso al 
mar y a su frecuentada y hermosa Playa. También van incluidos en el mismo la 
rectificación de las alineaciones en la calle Ezequiel Ordóñez y el señalamiento de 
la manzana apropiada para emplazamiento de escuelas y servicios municipales.
No se escapa a la consideración del facultativo que suscribe las dificultades de 
orden econòmico que se presentarán, pues una población de limitados medios 
como es la presente no puede acometer las mejoras urbanas más indispensables, 
tanto para embellecer la población como para dotarla del mínimum de 
condiciones viales higiénicas y culturales que demandan las necesidades públicas 
y que las leyes asimismo imponen como de ineludible obligación.
Por ello, siquiera sea el primer paso a las mejoras a efectuar, el facultativo que 
suscribe, adjunto a la comisión municipal al efecto nombrada, tiene el honor de 
presentar el presente proyecto que se refiere más concretamente a la apertura 
de la vía de enlace de la Plaza de la Iglesia a la Estación y rectificación de líneas 
de la calle de Ezequiel Ordóñez ...

El tema va quedar aturat fins que el 22 d’abril de 1931, una setmana després 
d’haver-se constituït el nou govern municipal amb motiu de la proclamació de la 
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República, Narcís Bardají exposava al Ple la seva intenció d’executar el passeig de 
l’estació assegurant que les obres no gravarien en excés el pressupost municipal 
atès que “el sr. Travé es va comprometre a cedir gratuïtament tot el terreny que 
de la seva finca sigui necessari per a dit passeig”. L’alcalde informà que la senyora 
Francesca Solé també estava disposada a donar terreny si ho feien els altres pro-
pietaris i que li faltava concretar aquesta qüestió amb els marquesos d’Alfarràs. 
Bardají aconseguí el seu propòsit d’adquirir els terrenys després de les oportunes 
gestions, però no de manera gratuïta, sinó a canvi d’exempcions fiscals. 

Els marquesos d’Alfarràs van aportar una superfície de 1.846 metres qua-
drats (13 metres d’amplada per 142 de llargada), valorada en 1.500 pessetes, de 
les quals l’Ajuntament va haver de pagar 200 pessetes en el moment de la signa-
tura; els germans Travé, 2.106 metres quadrats (13 metres d’amplada per 162 
de llargada), per valor de 1.705 pessetes, i Francesca Solé, 787 metres quadrats, 
equivalents a 500 pessetes. El terreny restant, més petit, era un tros de pati situat 
a la part alta de la carretera que havia passat a ser propietat precisament d’Antoni 
Vila Palmés, en fer una permuta amb Josep Ivern. Vila el va cedir a canvi que 
l’Ajuntament li construís una paret per tancar la part restant del seu pati. Cal 
afegir que, en el cas dels Travé, l’Ajuntament havia de pagar també l’import dels 
arbres plantats en el terreny de referència i que van ser valorats en 300 pessetes. 6

Bardají estava tan abocat en la construcció del passeig que fins i tot va tornar 
a evidenciar un d’aquells actes generosos que per la seva solvència econòmica 
es podia permetre: va pagar de la seva butxaca les 200 pessetes estipulades amb 
els marquesos d’Alfarràs i altres despeses derivades d’escripturar els terrenys del 
castell. 7 

Els plànols del passeig i del seu entorn, en la zona del nucli antic (AHC)
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Un projecte poc volgut i un nom conciliador: passeig de Pi i Margall

Malgrat la importància del projecte, bona part de la població no va veure 
amb bons ulls la iniciativa de Bardají. No s’acabava d’entendre per quins set sous 
s’obria un nou vial quan per anar a l’estació ja existia un camí (actualment carrer 
de l’Estació). Es veia com una operació aliena als interessos d’una població es-
trictament rural que depenia de la productivitat del camp, i el fet que l’Ajunta-
ment decretés la prestació personal per realitzar l’obra va acabar de reblar el clau 
del descontentament sobre molts veïns. Xavier Pons, en tractar aquest tema en el 
seu llibre sobre Juncà, escrivia això: 

Va ser un projecte gens volgut per la població, ja que es considerava com un 
projecte que naixia amb l’esperit de ser un negoci particular. Al darrere sols 
es percep la intenció d’urbanitzar els terrenys propers. Ho consideren com un 
negoci en benefici d’uns particulars i no veien en què els podia beneficiar això 
que ara en diem turisme, si la seva vida es basava en el treball de la terra i no 
disponien de capital per a cap operació immobiliària. 8

Una altra referència sobre el rebuig d’alguns sectors al passeig la trobem 
en un llibre de memòries de Manuel Travé Alfonso, fill d’un dels propietaris 
(Frederic Travé Escardó) que havien cedit terreny: “Aunque parezca extraño, esta 
obra encontró bastante oposición por parte de algunos vecinos de Cubellas que la encontra-
ban innecesaria”. 9

Sigui com sigui les obres van tirar endavant i el 23 de març de 1932 Bardají 
donava compte al Ple de les gestions que havia fet personalment amb els germans 
Travé per a la continuació i acabament del passeig i que havien culminat amb 
la cessió gratuïta per part dels propietaris esmentats d’una franja de dos metres 
d’ample per uns cinquanta de llargada. Aquesta peça de terra estava situada a 
la sortida del recinte de l’estació i els edils van fer constar en acta la gratitud de 
l’Ajuntament vers aquest “acte generós”.

Una setmana més tard (30-3-1932) l’alcalde comunicava que ja s’havien plan-
tat tots els arbres (104 acàcies) 10 i que per finalitzar el passeig faltaven vuit jornals 
de peó (el jornal es pagava a set pessetes). Aleshores va proposar que els vuit jor-
nals els realitzessin voluntàriament els propis regidors, cosa que li fou acceptada 
per unanimitat. Es tractava d’un gest de cara a aquells que havien hagut de fer la 
prestació personal de mala gana. El 6 d’abril, Bardají notificava que el passeig ja 
restava obert i que calia posar-li un nom, i això és el que es va procedir a fer en la 
següent sessió (13-4-1932), quan el propi alcalde va proposar batejar-lo “amb el 
nom del gran estadista i apòstol del Federalisme, Francesc Pi i Margall”. 

És probable que la seva proposició fos sincera si tenim en compte que 
Bardají procedia d’una família republicana, però també hi cap la possibilitat que 
es decantés per aquesta denominació per no contrariar massa la gent del Círcol 
Cubellenc. I és que des d’aquesta entitat, i concretament per part de l’extrava-
gant però clarivident Abdon Almirall, s’advocava perquè el nom escollit fos el 
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d’un altre insigne republicà, Miquel Guansé Puig, un personatge sense el relleu 
de Pi i Margall però més proper a nivell territorial i, cal no oblidar-ho, un dels 
fundadors del Círcol Cubellenc. Així ho veiem en un article d’opinió que Almirall 
va publicar a les pàgines de Democracia  en el qual, per altra part, entreveia la im-
portància que el passeig tindria en un futur per al poble: 11

...Des de allí se divisa el proyecto o plano de nuestra futura Rambla, que ha 
de dar un impulso moderno a nuestra pequeña villa, y que partiendo del local 
donde nos hallamos ha de ir recta como un hilo de teléfono a parar al pie de la 
estación. Para cuando esté terminada se le pretende dar el nombre de “Avenida 
del marqués de Alfarrás”, pero los republicanos de Cubellas conseguiremos que 
se llame “Rambla de Miguel Guansé y Puig”...

El terreny per a les escoles: ordenació de l’entorn del castell

El Ple va acceptar la proposta de Bardají i el nom de passeig de Pi i Margall 
quedaria instaurat oficialment, tot i que popularment sempre se l’ha conegut 
com la Rambla. El vial va restar obert, doncs, a primers d’abril de 1932, però 
no se’n pot concretar la data exacta atès que no hi hagué inauguració oficial. 
Segurament l’Ajuntament va optar per no fer-ne a causa del malestar que havia 
creat entre molts vilatans la qüestió de la prestació personal.

Quan faltava poc per l’obertura del passeig, Bardají ja negociava amb els 
marquesos d’Alfarràs la compra del terreny situat al davant del castell, d’una 
superfície de 1.978 metres quadrats i valorat amb 4.500 pessetes. L’objectiu era 
destinar-hi les futures escoles, per la qual cosa l’Estat exigia un mínim de 1.000 
metres quadrats, en funció del nombre d’alumnes matriculats. La Cooperativa 
L’Aliança estava interessada en ubicar-se en aquella zona i va comprar sis patis 
per valor de 2.700 pessetes, mentre que l’Ajuntament va quedar-se amb un solar 
de 1.318 metres quadrats, pel qual va haver de desemborsar 1.800 pessetes. 12 
Posteriorment, el propi Narcís Bardají i també el secretari, Joan Pedro, compra-
rien, respectivament, dues parcel·les entre la carretera i el terreny adquirit per la 
Cooperativa L’Aliança per edificar-hi sengles cases.

A primers de juny de 1932, l’Ajuntament va acordar urbanitzar la plaça del 
castell 13 construint un mur de contenció de terres que va servir de referència per 
modificar l’alineació del carrer d’Àngel Guimerà (l’actual carrer de Joan Roig i 
Piera) en el tram entre el carrer de l’Estació i el passeig de Pi i Margall, passant a 
tenir una amplada de 7,80 metres. Com que aquesta actuació afectava una altra 
franja de terreny del castell, l’Ajuntament va cedir, en compensació, als seus pro-
pietaris una parcel·la que estava dins el nou mur i que arribava fins al passeig de 
Pi i Margall 14 -on actualment hi ha la casa de la farmàcia-. Aquesta parcel·la seria 
comprada després pel doctor Remigi Juncà per construir-hi la seva casa. 



191

Dues imatges del passeig inicialment batejat amb el nom de Pi i Margall. En la foto de dalt hi podem 
veure Joan Pedro, el secretari municipal, i Narcís Bardají, l’alcalde (Foto: AAP)
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Dues fotos més del passeig, en la part de dalt de la carretera. En la imatge superior, el vial encara no 
estava enllestit. La inferior correspon a l’any 1936 (Foto: AAP)



193

Ramon Estalella, tresorer del Círcol, accedeix a l’alcaldia

El 20 de novembre de 1932 se celebraren eleccions al Parlament de Catalunya. 
Esquerra Republicana, que va obtenir majoria absoluta a la cambra, va formar 
govern en solitari, Francesc Macià fou elegit novament president del Govern i 
Lluís Companys accedí al càrrec de cap del Parlament. El govern català, dintre de 
la seva tasca d’enfortir l’autonomia, va decidir posar punt i final als ajuntaments 
constituïts en funció de l’article 29 i va nomenar en el seu lloc unes comissions 
gestores que havien de fer-se càrrec dels respectius governs municipals fins a les 
eleccions de 1934.

En el moment de prendre’s aquesta decisió, a Cubelles ja s’havia format un 
comitè d’Esquerra Republicana. 15 Tenia la seu al local del Círcol Cubellenc, on 
davant les esmentades eleccions al Parlament el partit de Macià havia efectuat 
un míting en què hi intervingueren Joan Ventosa Roig, Josep Xambó, Ventosa 
i Oller i Pere Mestres Albet. 16 Els resultats de les eleccions, a Cubelles, eren un 
reflex del que succeí a la resta del país. L’Esquerra va obtenir 141 vots (77 %) i 
Concòrdia Catalana (la Lliga) 35 vots (19,1 %).  

El delegat de la Conselleria de Governació va fer el nomenament de les co-
missions gestores amb l’assessorament, a cada municipi, dels partits locals. A 
Cubelles, la Comissió Gestora es va constituir en la sessió celebrada el 25 de 
maig de 1933. La persona triada per ocupar la presidència va ser Ramon Estalella 
Romeu, fill de l’antic regidor Salvador 
Estalella Mestres. Conegut per Ramon Baró, 
aquest pagès que rondava els 30 anys, a 
més de pertànyer a Esquerra Republicana, 
tenia en aquells moments el càrrec de tre-
sorer del Círcol Cubellenc. Els dos vocals 
que completaven la Gestora eren Pere 
Rovirosa Escardó i Pau Borrell Palau. El 
primer, masover del castell i membre de 
L’Aliança, va ser designat vicepresident de 
manera consensuada. L’altre, Pau Borrell, 
era també d’Esquerra i va ser l’únic regi-
dor de l’anterior govern que continuà a 
l’Ajuntament.

En aquesta etapa no passarà res d’im-
portant al Consistori, excepte la consta-
tació que la problemàtica econòmica era 
vigent. Tant és així, que Ramon Estalella 
donarà prioritat al pagament d’uns deutes 
amb el veterinari i el lloguer del pis del 
mestre abans que estar al corrent de l’abo-
nament del sou al doctor Remigi Juncà. 

Una imatge de Ramon Baró molt posterior a 
la seva etapa d’alcalde (Foto cedida per Salvador 
Estalella Montaner)
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Això provocarà discrepàncies contínues amb Pere Rovirosa, partidari de pagar 
en primer lloc el metge titular. En un altre aspecte, cal ressaltar que Cubelles es-
tigué representada pels tres membres de la Corporació en la impressionant ma-
nifestació de dol que el poble català protagonitzà a Barcelona, el 27 de desembre 
de 1933, amb motiu de l’enterrament de Francesc Macià.

Al marge de la política municipal, el novembre de 1933 es va produir un 
fet que va provocar una gran convulsió. El propietari de mas d’en Pedro, Josep 
Marsé Mestres, i el rabassaire Joan Alba Just van mantenir una forta discussió i 
la disputa acabà amb la mort de Jaume Marsé Soler, el fill gran del propietari, a 
conseqüència d’un tret de pistola que li disparà Alba. Tot i trobar-se la masia dins 
el terme de Cubelles, la premsa tractà el tema parlant dels “successos de Cunit”, 
ja que Josep Marsé era conegut com el “paleta de Cunit” i el rabassaire també era 
d’aquesta població. Hi hagué diverses versions sobre el cas i el tràgic esdeveni-
ment seria posat com a exemple de la conflictivitat social que existia en aquells 
moments al camp.

El Centre Català de Cubelles

A Narcís Bardají, la seva substitució a l’alcaldia l’any 1932 no li va caure gens 
bé. L’home tenia una espina clavada i en plena època d’efervescència política 
va crear, a finals de 1933, l’anomenat Centre Català de Cubelles, una societat 
adherida a la Lliga Catalana de Barcelona i que tenia per objecte “la defensa dels 
interessos i la reivindicació dels drets de Catalunya, treballant per al major grau 
de progrés moral i material del poble català”, tal com recollia l’article primer 
dels seus estatuts. L’article segon tornava a posar èmfasi al caire catalanista de la 
nova entitat, obrint la possibilitat que es nomenessin socis honoraris aquells que 
s’haguessin “distingit en els serveis a la causa de Catalunya”.

Els estatuts van ser presentats el 30 de desembre de 1933, encara que l’acta 
de constitució es va formalitzar el 7 de març de 1934 i la inscripció al Govern Civil 
no va quedar oficialitzada fins al 13 de març. La primera junta va quedar formada 
de la següent manera:

  President:  Narcís Bardají Torrabadella
  Vicepresident:  Florenci Fontanals Vivó
  Secretari:  Pere Safons Rovirosa 
  Vicesecretari:  Pere Freixas Ferrer
  Tresorer:  Lluís Poch Creus
  Vocals:   Remigi Juncà Calvet
     Pere Rovirosa Escardó

Com es pot veure, alguns dels integrants de la junta havien format part 
del govern municipal encapçalat pel propi Bardají, mentre que Pere Rovirosa 
Escardó havia estat membre actiu del Consistori, dins la Junta Gestora que pre-
sidia Ramon Estalella. A la llista hi trobem el Dr. Juncà, ja decantat clarament 
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Carta de tramitació dels estatuts del Centre Català (AGCB)
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L’acta de constitució del Centre Català de Cubelles (AGCB)



197

per L’Aliança després de la polèmica que va mantenir amb la gent del Círcol 
Cubellenc.

El local social del Centre Català va quedar establert a la plaça Francesc Macià 
número 6, és a dir, a la seu de la Societat L’Aliança, encara que en l’esmentada 
reunió de constitució de la nova entitat es comentà que aquest local era provisi-
onal i que calia cercar-ne un altre.

El Centre Català tenia inicialment cinquanta-un socis i a més del tarannà 
polític que el distingia va ampliar el seu espai al terreny esportiu, de la qual cosa 
ja n’hem parlat en el capítol dedicat a L’Aliança. Aquesta associació també es 
dedicava, per la Festa Major, a realitzar actes socials repartint queviures entre les 
famílies més necessitades del poble.

Tot plegat indica que la intenció de Bardají de constituir aquesta agrupació 
era la de reforçar el paper del partit –la Lliga Catalana- del qual n’era el líder 
a Cubelles, amb activitats de dinamització i d’incidència social a la vila. Malgrat 
els seus esforços, però, el domini electoral continuaria a mans de l’Esquerra 
Republicana.

Un altre membre del Círcol, Josep Mestres, arriba a l’alcaldia 

En el moment de celebrar-se les eleccions de gener de 1934, el Centre Català 
tenia en tràmit l’aprovació dels seus estatuts, per la qual cosa va comparèixer als 
comicis sota el nom de Candidatura Administrativa, sempre en representació 
de la Lliga. Els integrants de la llista eren: Narcís Bardají Torrabadella, Florenci 
Fontanals Vivó, Lluís Poch Creus, Francesc Safons Rovirosa, Joan Albet Aviñó i 
Pere Freixas Ferrer. Tots ells eren membres de la Societat L’Aliança.

L’altra candidatura que competia a les eleccions era la d’Esquerra 
Republicana. Es fornia íntegrament per homes del Círcol Cubellenc i estava en-
capçalada per Josep Mestres Aviñó, antic regidor, com recordarem, i persona que 
s’havia guanyat un merescut prestigi per la seva lloable tasca com a director del 
Cor l’Espiga.

La llista completa era aquesta: Josep Mestres Aviñó, Ramon Estalella Romeu, 
Isidre Montaner Ballester, Josep Castellví Ivern, Josep Estalella Pedro i Jaume 
Fonoll Escardó. Aquest últim ocupava aleshores una vocalia dins la junta directi-
va del Círcol Cubellenc mentre que Ramon Estalella seguia essent el tresorer de 
l’entitat.

La candidatura de Bardají va fer una propaganda força agressiva per tal 
d’emportar-se el triomf, tal com es pot observar en un full que van repartir entre 
la població. S’hi criticava la gestió econòmica del govern municipal, format per 
la gent del Círcol, com recordarem, en els anys de la Dictadura, s’enumeraven 
totes les fites aconseguides en el mandat de Bardají, posant èmfasi en el passeig 
de l’estació, i es qualificava el nomenament de la Comissió Gestora com “la dic-
tadura de l’Esquerra Republicana”.

Heus aquí el document en qüestió:
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Malgrat la contundència d’aquest escrit, el resultat de les eleccions va ser 
favorable als republicans per un marge de 51 vots de diferència. L’Esquerra va 
obtenir 241 vots pels 190 de la Candidatura Administrativa. Els regidors electes, 
quatre i dos, respectivament, foren convocats per constituir el nou Ajuntament, 
l’1 de febrer. Josep Mestres fou elegit alcalde amb quatre vots a favor i un en 
blanc, aquest emès per Narcís Bardají, que presidia la mesa com a membre de 
més edat. Per idèntic resultat -Florenci Fontanals estava absent aquell dia- va ac-
cedir al càrrec de tinent d’alcalde el candidat Ramon Estalella. La formació de 
les corresponents comissions es va efectuar en la següent sessió, el 6 de febrer, 
amb aquesta distribució:

- Hisenda: Ramon Estalella i Josep Castellví.
- Governació: Narcís Bardají i Florenci Fontanals.
- Foment: Josep Mestres i Isidre Montaner.

El període de Josep Mestres a l’alcaldia es distingirà, per un cantó, per l’en-
frontament que hi haurà al voltant de la figura del metge, Remigi Juncà, i, d’altra 
banda, per la preocupació de construir unes noves escoles i els esforços per regu-
laritzar els temes urbanístics. En aquest darrer sentit, cal remarcar la creació del 
càrrec d’arquitecte municipal amb el nomenament, per a tal efecte, del vilanoví 
Josep Maria Miró Guibernau, que ja venia assessorant el Consistori. Miró passaria 
a cobrar 250 pessetes fixes anuals i uns honoraris a part en funció dels projectes, 
mesuraments, valoracions o similars que se li encarreguessin. 17

Celebració del tercer aniversari de la República, el 14 d’abril de 1934. Nens i nenes, a l’escola de can 
Travé, amb l’alcalde, Josep Mestres, i el regidor Ramon Estalella (Foto cedida per Maria Urpí Aviñó)
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Una de les primeres coses que va fer 
el nou govern municipal va ser la d’es-
tablir una normativa per edificar al pas-
seig de Pi i Margall. Va ser aprovada en 
la sessió del 20 de febrer, però el propi 
Ajuntament la va deixar sense efecte el 
17 d’abril arran dels recursos presentats 
per diversos industrials de la vila con-
juntament amb la senyora Francesca 
Solé Piqué, considerant tots ells que era 
“lesiva als seus interessos”. La nova nor-
mativa seria aprovada en la sessió del 
5 de juliol i quedaria inclosa en el que 
s’anomenava sector meridional.

L’enllumenat del passeig de Pi i 
Margall va ser un dels projectes destacats 
del govern  de Mestres. El va realitzar la 
companyia “Riegos y Fuerzas del Ebro”, 
la mateixa que havia dut a terme l’elec-
trificació de la vila als anys vint, amb un 
pressupost de 2.500 pessetes. L’alcalde 
volia inaugurar-la coincidint amb la 
Festa Major de 1934, però quan va anunciar-ho al Ple, va rebre una galleda d’ai-
gua freda per part de Florenci Fontanals, tot recordant-li la situació econòmica 
de l’Ajuntament i etzibant-li que “primer s’havia de pagar als empleats munici-
pals”. Ignorem si al final hi va haver inauguració oficial.

Pel que fa al tema de les escoles, després de diverses gestions i d’encarre-
gar el projecte, amb habitacions per als mestres incloses, a l’arquitecte Miró, es 
va acordar demanar una subvenció de 26.000 pessetes al Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts. Tot i amb això, l’Ajuntament havia de realitzar una despesa 
de 40.000 pessetes mitjançant préstec bancari, una càrrega difícil de suportar per 
a un Consistori massa endeutat. És per aquesta raó que Narcís Bardají va propo-
sar, i així es va acordar, posar en venda el terreny municipal del Prat de Cubelles, 
pel qual hom pensava treure’n 30.000 pessetes. 18 El cert és que el nou edifici 
escolar no es va poder construir en aquesta època ni en un futur immediat. Les 
obres no es van executar fins a l’any 1960, sense habitatges per a mestres, i van 
ser inaugurades de cara al curs 1960-61.

En l’aspecte econòmic, durant aquest període el Consistori es va veure obli-
gat més d’una vegada a posar per la via de constrenyiment el cobrament d’arbi-
tris. I com havia succeït en altres ocasions, la corporació cubellenca va continu-
ar assistint a actes que requerien representació institucional, com va ser el cas 
de l’homenatge pòstum que es va retre a Francesc Macià, al cementiri nou de 
Barcelona, el 15 d’abril de 1934.

Josep Mestres Aviñó (Foto: AAP)
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L’afer Juncà augmenta la divisió social

No es pot parlar de la població de Cubelles d’aquells anys sense que aparegui 
el nom del Dr. Remigi Juncà, un home de gran personalitat que es farà notar no 
solament per la seva professió sinó també per la seva implicació en assumptes 
socials, culturals i d’índole ciutadana. Ja hem comentat les seves destacades inter-
vencions en l’homenatge a Joan Pedro i Roig o amb motiu de la visita de Francesc 
Macià. Fins i tot va arribar a ostentar el càrrec de jutge municipal. Xavier Pons, 
en el llibre sobre el metge, recull una frase que va pronunciar Juncà i que ho diu 
tot sobre el seu temperament: “Jo allà on estic vull ser a tot arreu”.

Aquest excessiu afany de protagonisme xocarà amb una part de la societat 
cubellenca i provocarà una esquerda encara més gran en l’àmbit polític i social 
de la vila. Nascut a Barcelona l’any 1883, abans d’arribar a Cubelles havia exercit 
a la seva ciutat, a Xile, on va fer d’alferes de l’Armada xilena, i a Monistrol de 
Montserrat. Va ser alcalde d’aquesta població, on va mantenir forts enfronta-
ments amb els sectors conservadors, des de les eleccions de 1922 fins a l’arribada 
de la Dictadura de Primo de Rivera i la seva actuació es va distingir pel seu taran-
nà progressista. Si a això hi afegim una ideologia republicana i d’un pronunciat 

El Dr. Juncà, a la platja de Cubelles (Foto: AAP)
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caràcter catalanista, no és d’estranyar que en iniciar la seva etapa a Cubelles anés 
a parar al Círcol Cubellenc. 

Però el fet que provocarà una forta tensió en el si del Consistori serà la desti-
tució de Juncà arran d’uns fets que succeïren dins el terme municipal de Cunit. 
El metge va ser acusat de no atendre inicialment un ferit en un accident i de 
proferir injúries contra l’Ajuntament de Cubelles, el juliol de 1934, quan se’l va 
obligar a realitzar aquella tasca a la qual s’hi negava argumentant que el succés 
s’havia produït fora de la seva jurisdicció. En realitat, Juncà i els dirigents muni-
cipals mantenien un pols per la qüestió d’un sou que el metge considerava baix i 
per l’esmentat tema dels aconductats amb un metge de fora de la població.

Com a conseqüència d’aquell incident, Juncà va ser suspès de sou i feina, 
en el Ple del 3 d’agost de 1934, amb els vots a favor dels quatre representants 
de l’Esquerra Republicana i els dos en contra de Bardají i Fontanals. Al mateix 
temps, se li obria un expedient que va derivar en la destitució de Juncà com a 
metge de la població i en la presentació d’una querella contra la seva persona. 
Xavier Pons qualifica aquest fet com “totalment desproporcionat” i afirma en el 
seu treball (pàg. 67): 

(...) el que es pretenia era que el Dr. Juncà deixés el seu càrrec de metge a 
Cubelles. L’enfrontament amb part de la població es concretava en aquest fet, 
distorsionat en si mateix si no s’interpreta en clau d’enfrontament amb les 
persones que governaven l’Ajuntament, provinents del Círcol Cubellenc.

L’afer Juncà posarà més llenya al foc en la rivalitat entre el Círcol Cubellenc 
i L’Aliança, representades políticament, ja d’una manera oberta, per l’Esquerra 
Republicana i la Lliga, respectivament. La divisió de Cubelles en dos bàndols 
arriba en aquells moments al seu punt més àlgid.

Suspensió de l’Estatut i canvi d’alcalde

Mentre la querella contra el Dr. Juncà i el recurs presentat pel metge per la 
seva destitució feien el seu curs legal, van arribar els Fets d’Octubre de 1934. Va 
ser suspès l’Estatut i, així mateix, foren suspesos la majoria de consistoris cata-
lans, com passà amb el de Cubelles, encara que en aquest cas això no es produiria 
fins al cap d’un any.

Dels Fets d’Octubre, l’única incidència de què tenim constància a Cubelles 
va ser la detenció del pregoner, Josep Ivern Escardó, per no presentar-se a decla-
rar després que es negués a fer un pregó emanat de les forces que van sufocar el 
moviment insurreccional. Ivern va adduir que només obeïa ordres de l’alcaldia. 
La intervenció del propi alcalde i de Narcís Bardají va fer que la cosa no anés a 
més i que Ivern, després d’estar retingut un dia i mig a Vilanova, pogués retornar 
a casa. 19 

L’any 1935, com dèiem, l’Ajuntament va quedar format per cinc regidors per 
nomenament governatiu. Mestres i Estalella, com a caps visibles de l’Esquerra 
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Republicana, van quedar fora i en el seu lloc va entrar Josep Rovirosa Guasch, un 
membre de L’Aliança a qui es considerava proper a la Lliga però que no formava 
part de la llista electoral que havia concorregut a les municipals de 1934.

En aquesta situació, en el Ple del 6 de novembre de 1935 els cinc regidors 
van haver d’escollir alcalde. Tot semblava indicar que sortiria Narcís Bardají, però 
aquest va treure dos vots -el seu i el de Florenci Fontanals-, Rovirosa, de manera 
sorprenent, es va votar a si mateix i Josep Castellví i Isidre Montaner van votar 
en blanc. Això obligava a fer una nova votació, que va tenir lloc sis dies després, 
el 12 de novembre, i en la qual tampoc va quedar elegit definitivament l’alcalde. 
I és que en aquesta ocasió Rovirosa va rebre, a més del seu vot, el de Florenci 
Fontanals, Bardají en va obtenir un i Castellví i Montaner tornaren a votar en 
blanc. Finalment, el 19 de novembre, potser per tancar definitivament la qüestió 
atès que Rovirosa insistia a optar a l’alcaldia, Bardají va cedir i va votar pel nou 
regidor, igual que Fontanals. Amb els tres vots, Josep Rovirosa obtenia la majoria 
necessària i quedava elegit alcalde.

Novament es va haver de fer la distribució de les comissions, de manera que 
Narcís Bardají i Isidre Montaner van passar a integrar la d’Hisenda, Josep Rovirosa 
i Josep Castellví, la de Governació, i el mateix Bardají i Florenci Fontanals que-
daren inclosos en la de Foment. Respecte al càrrec de tinent d’alcalde, aquest va 
recaure en Florenci Fontanals arran de les votacions efectuades en el Ple del 6 
de novembre, que se saldaren amb tres vots a favor del candidat i dos en blanc. 
Aquests dos últims els van emetre, òbviament, Castellví i Montaner.

Isidre Montaner i Josep Castellví van quedar en minoria dins el govern municipal constituït a 
finals de 1935 (Fotos cedides per Soledat Montaner Vidal i Josep Castellví Alba, respectivament)
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El primer que farà el nou Ajuntament serà posar damunt la taula el tema que 
tanta polèmica havia creat i que seguia acaparant l’atenció de tota la població, 
és a dir, la destitució de Juncà. En el mateix Ple del 19 de desembre, l’alcalde va 
demanar als regidors què s’havia de fer al respecte i va constatar que les postures 
enfrontades no havien canviat. Mentre Florenci Fontanals es ratificava en qua-
lificar la suspensió “d’injusta i arbitrària”, Isidre Montaner recordava que Juncà 
havia injuriat l’Ajuntament i que per això se l’havia suspès. Però, igual que en 
altres ocasions, va predominar el parer de Narcís Bardají, que va proposar que 
l’alcalde anés a Barcelona a assessorar-se sobre quina sortida es podia donar a tan 
desagradable qüestió. Bardají opinava que “la majoria consistorial anterior havia 
anat massa lluny” i considerava que una suspensió temporal de Juncà hauria estat 
suficient.

Les consultes efectuades per Rovirosa eren del parer que Juncà tenia moltes 
probabilitats de guanyar el contenciós interposat i que, si fos així, l’Ajuntament 
hauria de pagar les elevades despeses del plet. Això va portar a la decisió de 
restituir Juncà en la sessió del 3 de desembre, no sense que hi hagués una ajus-
tada votació per tres vots a favor (Rovirosa, Bardají i Fontanals) i dos en contra 
(Montaner i Castellví). Al mateix temps, es llegia una instància del metge en què 
manifestava la seva intenció de renunciar a qualsevol indemnització si era read-
mès en la seva plaça.

Enmig d’aquest ambient enrarit, en el Ple del 12 de desembre es va donar 
compte d’un altre incident que va causar forta impressió al poble: l’atemptat 
sofert per Narcís Bardají a Barcelona un parell de dies abans. Mentre caminava 
pel passeig de Gràcia, el regidor cubellenc va rebre uns trets que li dispararen 
des d’un automòbil i que, per sort, només li van provocar ferides lleus en una 
cama i en una mà. No s’han explicat mai els motius d’aquest atemptat, però 
algunes versions que hem sentit afirmen que els seus autors es van equivocar de 
persona. 

Triomf del Front d’Esquerres: el tema Juncà es revifa

Tornant un altre cop a l’assumpte Juncà, aquest donarà un nou gir quan al 
febrer de 1936 es produirà un altre canvi d’Ajuntament. Això serà com a conse-
qüència del resultat de la victòria electoral, a Catalunya, del Front d’Esquerres 
-cal dir que el 16 de febrer a Cubelles també va ser la força més votada amb un 
67,3 per cent-. Però anem a pams. Al mateix temps que es restablia l’Estatut, la 
Generalitat emetia un decret segons el qual havien de ser reposats els ajunta-
ments elegits en els comicis de gener de 1934. 

D’aquesta manera, a Cubelles, el 17 de febrer se celebrà un Ple per complir 
l’esmentat decret i reintegrar-se en llurs càrrecs els regidors corresponents. Josep 
Rovirosa va quedar automàticament exclòs, l’antic alcalde, Josep Mestres, estava 
absent perquè havia passat a residir a Vilanova i el seu lloc el va ocupar Ramon 
Estalella, que va presidir el Ple com a alcalde interí. Florenci Fontanals, disgustat 
amb la nova situació, va presentar la dimissió amb caràcter irrevocable.
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Va ser en la següent sessió, celebrada el 5 de març, que es va tornar a remou-
re el tema Juncà. Aquell dia, mentre s’acceptava la renúncia de Josep Mestres al 
càrrec d’alcalde pel canvi de residència que hem comentat, es denegava la dimis-
sió presentada per Florenci Fontanals i també per Narcís Bardají, tots ells absents 
de la sala. A continuació es va llegir una instància presentada per diversos veïns 
-imaginem que propers al Círcol Cubellenc- en què es demanava que fos anul·lat 
l’acord de 3 de desembre de 1935 segons el qual el Dr. Juncà fou rehabilitat en el 
seu càrrec. La Corporació va fer cas d’aquesta instància, de la qual amb tota segu-
retat en devia tenir coneixement molt abans que entrés a l’Ajuntament, acordant 
deixar sense efecte la restitució de Juncà i nomenant al Dr. Josep Maria Viñeta 
Font com a metge titular de la població.

Juncà va reaccionar ràpidament davant d’aquest darrer acord i va formular 
una petició per escrit demanant la seva readmissió, cosa que li fou denegada en 
la sessió del 17 de març. Aquell dia es va celebrar, a més de l’ordinària, una sessió 
extraordinària perquè, arran de ser nomenat Josep Estalella Pedro com a substi-
tut de Josep Mestres, i atès que Ramon Estalella era interí a l’alcaldia, la norma-
tiva exigia que l’Ajuntament es constituís de nou. Absents Bardají i Fontanals, 
Ramon Estalella va resultat elegit alcalde amb els quatre vots que es van emetre, i 
d’idèntica manera va resultar elegit Isidre Montaner tinent d’alcalde.

Fent un parèntesi en els afers polítics locals, cal assenyalar que a mitjan mes 
de març va tenir lloc, a Cubelles, un succés que va tenir força repercussió a tot 
Catalunya. Es tracta del tiroteig que hi va haver a l’estació amb la mort d’un dels 
dos presumptes atracadors del Banco Hispano Colonial, de Valls, el dia anterior. 
En el setge que hi hagué als lavabos de l’estació, on s’havien amagat els lladres, hi 
participaren una vintena de membres de la Guàrdia Civil, però qui hi va tenir una 
intervenció valenta fou un dels mossos d’esquadra de Cubelles, Onofre Alegret, 
entrant al recinte pistola en mà, on trobà un dels atracadors mort. L’altre, havia 
fugit.

I des de l’esmentat Ple del 17 de març fins a l’esclat de la Guerra Civil, poca 
cosa es pot esmentar més a nivell municipal que no fos la factura presentada pels 
advocats de l’Ajuntament en el cas Juncà i que va ser considerada excessivament 
alta pels edils. 20 Només cal dir que van demanar que fos rebaixada com a mínim 
en un vint-i-cinc per cent. I, per últim, destacar també que en el nou contenciós 
presentat per Juncà, els representants municipals van acordar designar com a 
advocat Camil Companys Jover, germà del President de la Generalitat. 21 
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notes
1. Acta del Ple municipal del 21 d’octubre de 1931.

2. Informació extreta del Diari de Barcelona i La Vanguardia (12-5-1931).

3. Pepita Torrents es deia, en realitat, Pepita Mestres Canyís i era filla de Josep Mestres, director del Cor 
l’Espiga i membre del Círcol Cubellenc. Torrents era el sobrenom amb què era coneguda la família per la 
seva condició d’antics masovers d’una masia de Cunit amb el mateix nom.

4. AHC: llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1928-1929). Acord de 5 de desembre de 1928.

5. AHC: Carpeta 398. Passeig Pi i Margall. El Dr. Juncà va signar l’informe amb data de 22 de maig de 1932.

6. AHC: Informació extreta de diverses actes de sessions municipals d’entre juny de 1931 i març de 1932. 

7. AHC: Acta del Ple municipal de l’11 de novembre de 1931.

8. PonS i Guillamon, Xavier: Els anys del Dr. Remigi Juncà ... Pàg. 34.

9. TrAVÉ Alfonso, Manuel: Recuerdos de la familia Travé Alfonso ... Pàgs. 91-92.

10. AHC: llibre de Caixa de 1932. Carpeta 302. Per les 104 acàcies l’Ajuntament va pagar 494 pessetes a 
Manuel Albert, el 20 de maig de 1932.

11. Democracia, 31 de gener de 1931. l’article d’Almirall portava per títol Impresión fugaz.

12. AHC: Acta del Ple municipal del 9 de març de 1932.

13. AHC: Acta del Ple municipal de l’1 de juny de 1932. l’Ajuntament també va acordar que es col·loqués 
un rètol amb la inscripció “plaça del Castell”.

14. AHC: Acta del Ple municipal del 8 de juny de 1932.

15. Democracia, en la seva edició del 17 d’octubre de 1931, fa referència a l’Agrupació d’Esquerra de 
Cubelles arran del Ple comarcal d’aquest partit celebrat a Vilafranca el dia 11 d’octubre de 1931.

16. Democracia n’informava en la seva edició del 19 de novembre de 1932. Es diu que el míting a Cubelles 
s’havia fet “el passat dimecres”, que correspon al 16 de novembre de 1932.

17. AHC: Acta del Ple municipal del 15 de maig de 1934.

18. AHC:Acta del Ple municipal del 7 de febrer de 1935.

19. Entrevista a rosa Ivern Guasch, filla de Josep Ivern Escardó, feta el 5 d’octubre de 2005.

20. AHC: Acta del Ple municipal del 7 d’abril de 1936.

21. AHC: Acta del Ple municipal del 5 de maig de 1936.
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Capítol XV

 La Guerra Civil

Si fins ara hem anat desenvolupant els trets més destacats de la vida de 
Cubelles intentant situar-los en referència a la dinàmica del Círcol Cubellenc, 
en el capítol que tractarem a continuació ja ens serà més difícil de fer-ho, atès 
que l’esclat de la Guerra Civil va provocar un període d’excepcionalitat que com-
portà, entre altres coses de més transcendència, que l’entitat en qüestió deixés 
pràcticament de funcionar com a tal. Tot i amb això, creiem que per acabar 
d’oferir una visió global del que va succeir a Cubelles durant el període estudiat, 
no podem defugir de posar de manifest la situació que va viure el poble i la seva 
gent durant aquells anys difícils i tristos, encara que alguns aspectes s’apartin bas-
tant del principal fil conductor del nostre treball que no és altre, òbviament, que 
el Círcol Cubellenc. A més, s’ha de tenir també en compte que durant aquesta 
època els llocs de responsabilitat a l’Ajuntament continuaran essent ocupats per 
gent del Círcol, en representació de diferents grups polítics, això sí, però actuant 
de manera unida, no solament perquè les crítiques circumstàncies així ho exi-
gien sinó també per la cohesió que els donava el fet de pertànyer a una mateixa 
associació tan identificada ideològicament amb la causa de la República.

El saqueig i la crema de l’església 
La revolta dels militars facciosos va tenir lloc el dissabte 18 de juliol, però a 

Catalunya, en concret a Barcelona, l’aixecament va tenir lloc l’endemà, un calo-
rós diumenge en què Cubelles va passar de viure en una tranquil·litat absoluta a 
escoltar amb neguit les notícies que anava donant la ràdio. Una de les primeres 
conseqüències que els vilatans van notar va ser la interrupció de la circulació de 
trens, i encara que en els següents dies va regnar la calma, Cubelles tampoc se 
salvà de les actuacions vandàliques que es produïren arreu del país a partir del 
19 de juliol. 

El dia 22 es presentaren al poble un grup de milicians. Anaven en un cotxe 
i es van aturar davant de l’església. No feien massa bona pinta, segons els testi-
monis, i les males intencions que duien no van trigar gaire a manifestar-se. Sense 
rumiar-s’ho gens, van començar a saquejar l’interior del temple, obligant a col-
laborar-hi alguns homes de la vila, sobretot els que tenien carros, per llençar a la 
riera tot el que anaven traient i destrossant. 1 També van saquejar la rectoria i, al 
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mateix temps, van agafar el capellà, mossèn Jaume Rosell Bargalló, li van treure 
la sotana i el van lligar, amenaçant-lo amb una pistola, al mig de la plaça de la 
Rectoria (ara de Santa Maria). Sortosament, el grup d’incontrolats va marxar 
sense fer cap mal al mossèn, de manera que Josep Adrià Guansé, el popular 
Sep Paleta, fill de l’antic alcalde i expresident del Círcol Cubellenc, Jaume Adrià 
Sirvent, el va deslligar, el va portar primer a casa seva  i, a la nit, a mas Palau, on el 
capellà es va amagar inicialment abans de passar a refugiar-se a un lloc més segur. 
2 Mossèn Jaume, després de la guerra, declararia que la intervenció de l’alcalde 
Ramon Estalella resultaria decisiva perquè els milicians no solament no l’assassi-
nessin sinó que fins i tot el deixessin en llibertat. 3 I sobre els incidents ocorreguts 
el capellà va donar la següent versió: 4

(...) el dia 22 de julio de 1936, después de haber celebrado el Santo Sacrificio 
de la Misa, me sacaron de la Iglesia y de la Rectoria y me quitaron la sotana 
y me tuvieron en la Plaza de la Rectoria (entre la Iglesia y la Rectoria) por 
espacio de 5 horas y media sentado en una silla delante del motor de un auto, 
habiendo de contemplar como los sacrílegos destrozaban la Iglesia y la Rectoria, 
y teniendo a mi lado izquierdo un hombre pistola en mano apuntándome en la 
cabeza, diciendo después de haber pasado por el pueblo infinidad de veces que 
el primer tiro que se oyere en la población la cabeza del Cura iría por tierra.

Molts cubellencs van salvar de la destrucció imatges i relíquies que van guar-
dar a llurs cases i que van retornar un cop acabada la guerra, però aquella mateixa 
nit va arribar a la vila un altre grup de milicians, que en aquesta ocasió van tenir 
la mala idea d’incendiar l’església amb gasolina. La versió de Lluís Aviñó és que 
aquell grup havia sortit de Vilanova i es dirigia a Saragossa per participar en el 
que ben aviat seria el front d’Aragó. A Vilanova, el cubellenc Artur Roca Nogués 
els va demanar si podia pujar amb ells fins a Cubelles, cosa a la qual els milicians 
van accedir. En aturar-se a Cubelles, van sentir que les campanes tocaven l’hora 
corresponent i aleshores van entrar al poble. En veure que l’altar major havia 
resultat il·lès de les destrosses del matí, van decidir incendiar l’església. Van anar 
a buscar benzina a cal Pep Federico, la botiga del carrer Major, amenaçant amb 
una pistola el botiguer, que inicialment els la volia cobrar, van ruixar l’altar major 
amb el líquid inflamador i hi van calar foc. Segons Aviñó, mossèn Jaume Rosell 
encara era al poble quan això va passar i tot i que algun membre del Comitè de 
Defensa de Cubelles el va veure, no el va delatar, i això que els milicians insistien 
a preguntar on parava el capellà.

El magnífic altar major, d’estil barroc-florit, construït per l’escultor Gaspar 
Grayella, va quedar completament malmès per les flames, igual com el de la 
Mare de Déu del Roser. L’incendi, així mateix, va provocar l’esfondrament de la 
volta de la nau central del temple. Durant la guerra, el culte religiós va quedar 
totalment interromput, no solament pel que fa a les misses sinó també en el refe-
rent a batejos, casaments i enterraments. 



209

L’església de Santa Maria, amb el seu esplèndid retaule, abans dels lamentables fets de 1936 (Foto:AAP)
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Dues imatges que ens mostren tal com va quedar l’església després de ser incendiada (Fotos: AAP)
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Els assassinats de Bardají i Juncà 

La tragèdia que va significar la crema de l’església vindria seguida per una 
altra d’encara més gran com van ser els assassinats de Narcís Bardají i Remigi 
Juncà, a més de Josep Marsé Mestres, aquest dins el terme municipal de Cunit, 
junt amb un germà seu i dos fills d’aquest últim. La llista hagués pogut ser més 
llarga si a mossèn Rosell no l’haguessin protegit gent de la població, tal com hem 
comentat, o si l’exdiputat a Corts, Frederic Travé, no hagués estat informat a 
temps per poder escapolir-se’n. Va ser el propi alcalde, Ramon Estalella, assaben-
tat del perill que corria Travé, qui el posà sobre avís i li va fer un salconduit per 
poder marxar a Barcelona sense problemes. Estalella vivia amb la seva família a 
can Travé, on feia d’administrador de la finca. 5

Les morts de Bardají i Juncà es van escaure el 29 de juliol. El Dr. Juncà ja 
havia estat detingut als pocs dies d’esclatar el cop militar, també pels anomenats 
“incontrolats”, tots ells de fora de Cubelles, però el van deixar anar. L’home va 
agafar por, òbviament, i va prendre la determinació de marxar del poble. Diuen 
que aquell mateix dia 29, en què es va reprendre la circulació de trens, va anar 
a l’estació amb la intenció de fugir definitivament. La seva muller, de fet, ja es 
trobava a Monistrol de Montserrat i Juncà portava un paper al damunt en què 
comunicava al Comitè de Defensa de Cubelles la seva partida. 

Malauradament, no va tenir temps d’escapar, però en el moment d’aques-
ta última detenció el metge no es trobava a l’estació, sinó a casa seva. Després 
d’obligar-lo a pujar al fatídic cotxe de patrulla, el van fer baixar a mig camí de 
la carretera a Vilanova, entre el mas de l’Escarré i el Racó de Santa Llúcia, on el 
van metrallar i va quedar greument ferit a les cames. Algú el recolliria instants 
més tard, encara en vida, per portar-lo a l’Hospital de Vilanova, on no trigaria a 
morir.

A Bardají el van anar a buscar aquell mateix vespre -al voltant de les nou- a 
casa seva, al Molí de la Palma, i el van “passejar” fins a la sortida del poble en 
direcció a Cunit, al costat de la carretera, a la banda dreta del riu Foix, on el van 
assassinar a trets.

S’ha especulat molt sobre els motius, injustificables en tots els sentits, dels 
assassinats de Bardají i de Juncà. El primer va tenir problemes amb algun dels 
seus masovers, era un gran propietari i el cap visible de la Lliga a Cubelles, però 
al poble el Siset, tal com se l’anomenava, era una persona que, en general, no era 
mal vista ni pels seus adversaris polítics. I sempre ha existit el convenciment que 
el van matar per qüestions alienes a la seva actuació a Cubelles. 

Quant a Juncà, en aquest cas també hi ha la creença que els que el varen 
assassinar venien a passar comptes per anteriors problemes que havia protago-
nitzat a Monistrol, encara que aquest és un punt que no ha quedat mai aclarit. El 
cas del metge resulta paradoxal, ja que si bé havia mantingut un litigi amb l’Ajun-
tament d’esquerres i havia col·laborat amb Bardají amb la Lliga, pocs dies abans 
de morir encara va fer un petit favor al Comitè de Defensa Local, redactant-hi 
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un comunicat. Xavier Pons, en el seu llibre (pàg. 71), remarca la dificultat per 
entendre els motius pels quals fou mort Juncà: 

El cert és que un defensor de la República i de Catalunya va ser assassinat per 
raons que no podem arribar a comprendre, com qualsevol altra mort violenta, 
per molt que es vulgui embolcallar amb suprems ideals. (...) Estem convençuts 
que Remigi Juncà també hauria tingut problemes si hagués viscut en acabar la 
Guerra Civil, ja que la seva trajectòria i els seus ideals poc tenen a veure amb 
l’aixecament d’uns militars feixistes que van trencar l’ordre constitucional de la 
República i la recuperació institucional i cultural de Catalunya.

L’assassinat de quatre membres de la família Marsé, els germans Josep i Pere 
Marsé Mestres, i dos fills d’aquest, Pere i Josep Marsé Ferrer, de 23 i 19 anys 
respectivament, va tenir lloc el 18 d’agost de 1936, 6 dins el terme de Cunit, on 
s’havien amagat. Josep Marsé Mestres, regidor de l’Ajuntament de Cubelles en el 
període 1930-31, era el propietari de mas d’en Pedro, on el 1935 es produïren els 
lamentables fets que anteriorment hem comentat. El seu germà i els dos nebots 
fugiren de Vilanova, on residien, en el moment d’esclatar la guerra per reunir-se 
amb ell en un amagatall, la cova coneguda com l’Avenc, que, malauradament, va 
ser descobert. 

La carta que Juncà va escriure al Comitè de Defensa (Document 
extret del llibre “Els anys del Dr. Remigi Juncà”, de Xavier Pons)
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El Comitè de Defensa i les confiscacions

Tornant a l’inici del conflicte, una vegada sufocada la rebel·lió militar a 
Barcelona, la Generalitat va decretar, el dia 21 de juliol, la creació a tot Catalunya 
dels Comitès de Milícies Antifeixistes. De la constitució del Comitè de Defensa 
Local de Cubelles, amb membres de la Unió de Rabassaires i la CNT, en feia refe-
rència el Butlletí del Comitè de Defensa Local de Vilanova i la Geltrú, en la seva edició 
del 23 de juliol. Els seus integrants eren Salvador Ricart Dalmau, un home nascut 
a Cunit, conegut com el Puces, que vivia al Molí de la Palma i treballava a la fàbrica 
Griffi de Vilanova; Joan Ivern Trillas, masover de mas Trader; Francesc Raspall 
Bolet, masover del Molí de la Palma, i Josep Agustí Bombui, conegut com el Tit, 
també treballador de la Griffi (encara que la publicació no l’esmenta, també en 
formava part Pedro Cuenca). La seva seu va quedar instal·lada en una casa del 
carrer del Mig que confronta amb l’actual carrer de l’Església, encara que també 
es reunien sovint a la rectoria i al cafè Armengol. 

Com va ser habitual a la majoria de pobles, el Comitè de Defensa va confiscar 
una sèrie d’edificis i finques, tals com can Travé, el local de la Societat L’Aliança i 
el de la seva cooperativa, la rectoria, el castell, can Fabrés (Cal Xicarró), les cases 
del Dr. Juncà (després que aquest fos assassinat) i de Joaquim Vila (al carrer que 
ara té el nom d’Àngel Guimerà, on hi ha la Caixa de Catalunya), els quals van 
ser ocupats per diversos sindicats. Així, de L’Aliança se’n va fer càrrec la CNT i 
del castell i de can Fabrés, la Unió de Rabassaires. També van cobrar impostos a 
propietaris de certa importància.

Quan els comitès de defensa van quedar dissolts -octubre de 1936- la 
Generalitat va disposar que les finques confiscades quedessin a custòdia dels 
ajuntaments. En aquest sentit, el Ple va prendre el següent acord (2-12-1936): 

(...) que les finques urbanes de l’ex Marquès d’Alfarràs, excepte el castell, que 
està incautat per la Unió de Rabassaires, passin a custòdia de l’Ajuntament i que 
es comuniqui als inquilinos de les mateixes l’obligació que tenen de satisfer a 
l’Ajuntament el lloguer assignat a les mateixes. 

En la mateixa sessió el Consistori prenia la determinació de requisar les cases 
deshabitades del municipi per destinar-les a habitatge dels refugiats i d’intervenir 
el Camp d’Esports tot i permetre que continués sent utilitzat pel Club Esportiu, 
amb la condició de fer-se càrrec de les despeses. Recordem que aquest club de-
penia del Centre Català de Cubelles i que l’esmentat Camp d’Esports, situat a la 
zona del Molí de Baix, havia estat construït per iniciativa de Narcís Bardají.

Tot i la disposició de la Generalitat, alguns sindicats van continuar instal·lats 
en els llocs que havien ocupat, la qual cosa va portar a confusions, com la que va 
quedar reflectida en el Ple de l’11 de desembre de 1936, en què el Consistori, 
respecte al local de la CNT (L’Aliança), va acordar no pagar la quota de l’aigua 
del quart trimestre “fins aclarir si dit local continua en custòdia de l’Ajuntament 
o si està incautat per dit Sindicat”. No podem concretar com va acabar la qüestió 
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ja que en cap més acta municipal s’hi fa referència.
Pel que fa a altres edificis, la rectoria va passar a ser la seu de l’Ajuntament, 

mentre que la casa consistorial quedava inicialment per al Grup Cultural. Més 
tard també s’hi va traslladar, segons acord municipal del 3 de març de 1937, 
l’anomenat Sindicat Econòmic, al qual unes setmanes abans se li havia cedit la 
casa dels Vila, al carrer d’Àngel Guimerà. I l’antiga escola de nens, situada en 
una casa adjacent a can Travé, era cedida a la Unió de Rabassaires (acord del 13 
de gener de 1937) encara que uns mesos després (23 d’abril de 1937) el propi 
Consistori acordava que fos utilitzada per la UGT.

L’activitat de l’Ajuntament

El desconcert d’aquells primers mesos en què els membres del Comitè de 
Defensa eren els que “tallaven el bacallà”, com vulgarment es diu, va provocar 
que l’Ajuntament fos poc menys que testimonial. Hi havia una dualitat de poders, 
amb un Comitè que manava, però no governava, i un Ajuntament que governava, 
però no manava, tal com s’ha escrit en altres llocs, atès que això va passar gairebé 
a tot Catalunya.

La primera sessió del Consistori després de l’esclat de la guerra va tenir 
lloc el 24 de juliol i s’hi donà lectura del Decret del conseller de Cultura de la 
Generalitat segons el qual s’havia de nomenar un comitè per a assegurar la con-
servació dels edificis públics destinats a institucions populars. 7 Les persones de-
signades van ser Josep Soler Armengol, Josep Fontanals Montaner i Llorenç Aviñó 
Socias, membres tots ells del Grup Cultural. Tres dies després, la Corporació es 
tornava a reunir per tal de fer efectiu un altre decret de la Generalitat, en aquest 
cas del conseller de Governació, en què es disposava el cessament dels regidors 
que no pertanyien al Front d’Esquerres. Així, Narcís Bardají i Florenci Fontanals, 
que com recordarem havien deixat d’assistir a les sessions, foren substituïts per 
Jaume Fonoll Escardó i Joan Ivern Trillas. El primer d’ells entrava per haver fi-
gurat a les llistes d’ERC a les eleccions municipals de 1934, mentre que el segon 
va ser proposat pel Comitè de Defensa Local. I, tot i el poc poder que tenia el 
govern municipal en aquells instants, el 4 d’agost es va efectuar la distribució de 
les corresponents comissions, que van quedar formades així: Governació, Jaume 
Fonoll i Joan Ivern; Foment, Isidre Montaner i Josep Estalella; Hisenda, Ramon 
Estalella i Josep Castellví.

Poc va poder fer aquell Consistori, ja que dos mesos i mig després seria reno-
vat íntegrament. El 27 de setembre es constituïa un nou govern de la Generalitat 
i una de les decisions importants que va prendre va ser la d’intentar controlar 
la situació dissolent els comitès locals i restaurant l’autoritat als ajuntaments. En 
aquest sentit, el Departament de Seguretat Interior de la Generalitat promulgava, 
el 9 d’octubre, un Decret en què es disposava la constitució de nous ajuntaments 
a Catalunya, amb 11 consellers o múltiples d’onze, segons el nombre d’habitants, 
amb representació dels partits polítics i organitzacions sindicals amb la mateixa 
proporció dels que integraven el Consell de la Generalitat. 
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Els regidors havien de ser elegits per la reunió oficial dels representants dels 
partits polítics i sindicats, cosa que a Cubelles va tenir lloc al local del Círcol 
Cubellenc. Com que l’Esquerra Republicana era majoritària, es produí prèvia-
ment un consens per tal que membres d’aquesta formació entressin en represen-
tació d’altres grups que no en tenien cap. Cal dir, a més, que nou de les onze per-
sones designades estaven plenament vinculades al Círcol, excepte Ferran Romeu 
Urpí, que procedia de L’Aliança, i Josep Gomà Sasot. Aquest darrer, barceloní, 
no feia massa que havia traslladat la seva residència a Cubelles pel fet d’estar 
casat amb la mestra del poble. La relació va quedar d’aquesta manera:

-ERC (3): Antoni Armengol Travé, Ramon Rovirosa Ferrer i Pere Freixas 
Romagosa.
-CNT (3): Josep Adrià Guansé, Sebastià Pedro Burrut i Josep Escardó Poch.
-PSUC (2): Jaume Fonoll Escardó i Josep Gomà Sasot.
-Unió de Rabassaires (1): Ferran Romeu Urpí.
-POUM (1): Llorenç Aviñó Socias.
-Acció Catalana (1): Josep Amorós Palau.

L’acta de constitució de l’Ajuntament, l’octubre de 1936 (ANC)
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La majoria d’aquests onze homes no tenien cap experiència en temes de 
gestió municipal. Excepte Jaume Fonoll, que tan sols portava dos mesos de re-
gidor, i Josep Amorós, que havia estat regidor en dues etapes, els restants era la 
primera vegada que formaven part de la Corporació.

Josep Amorós, conserge del Círcol, relleva Estalella de l’alcaldia

El nou Ajuntament es va constituir el 16 d’octubre, sota la presidència de 
Melcior Cona Castellví, el jutge popular, nom amb què havia passat a denominar-
se el jutge municipal. L’elecció d’alcalde va recaure, per unanimitat, en Josep 
Amorós, l’home que feia de conserge al Círcol Cubellenc. És possible que fos triat 
bé per la seva experiència anterior a l’Ajuntament, bé per raons d’edat -només 
Sebastià Pedro era més gran que ell-. Per a tinent d’alcalde optaren Llorenç 
Aviñó, alma mater del Grup Cultural, i Ferran Romeu, la persona que s’encarre-
gava de la projecció del cinema a L’Aliança. Aviñó va ser l’elegit amb vuit vots 
davant dels tres que va obtenir Romeu.

En aquesta ocasió, l’organització del Consistori  a través de les comissions 
municipals va quedar distribuïda de la següent manera en el Ple del 21 d’octu-
bre:

-Hisenda: Llorenç Aviñó (president), Ferran Romeu i Jaume Fonoll.
-Governació: Sebastià Pedro (president), Josep Gomà, Josep Escardó i Ramon   
Rovirosa.
-Foment: Josep Amorós (president), Josep Adrià, Pere Freixas i Antoni  
Armengol.
-Proveïments: Josep Escardó (president), Llorenç Aviñó, Ferran Romeu i 
Pere Freixas.
-Cultura: Antoni Armengol (president), Sebastià Pedro i Ferran Romeu.

Així mateix, es va nomenar una comissió permanent que s’havia de reunir 
tots els dies feiners de 6 a 7 de la tarda per tal “d’atendre tota mena de reclama-
cions i denúncies que puguin presentar-se”. La comissió va quedar integrada per 
l’alcalde i els regidors Aviñó, Rovirosa i Freixas. Pel que fa al dipositari de cabals, 
aquest càrrec va recaure en Antoni Armengol. 

Com hem dit, es va decidir que la seu de l’Ajuntament fos traslladada a la 
casa rectoral, quedant, doncs, l’edifici del carrer Major íntegrament per al Grup 
Cultural, que, com recordarem, ja hi venia ocupant un espai. I en apropiar-se el 
Consistori de la rectoria, es va creure amb el dret de disposar-ne no solament per 
instal·lar-s’hi sinó també per fer-hi les modificacions que calguessin. Així, en la 
sessió de l’11 de novembre de 1936, es va prendre el següent acord: “Per pal·liar 
l’atur forçós, s’acorda enderrocar el magatzem de la rectoria i es donin dos o tres 
jornals cada setmana als aturats”. 

Aquest magatzem estava situat al carrer que ara rep el nom de Josep Anselm 
Clavé, i si l’enderroc per un cantó va reduir el patrimoni eclesiàstic sense cap 
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tipus de compensació, per l’altra va significar una evident millora urbanística.
Durant l’època de guerra encara es produiran alguns canvis més en la compo-

sició del Consistori. Efectivament, el 24 de setembre de 1937, Pere Freixas, que es 
va incorporar al front, i Ferran Romeu, van deixar els seus llocs a Joan Montaner 
Travé i Josep Catllà Mecader, respectivament. Aleshores, Catllà va passar a ser el 
dipositari de fons mentre que Montaner era nomenat delegat dels refugiats.

D’altra banda, cal destacar que el 4 de novembre de 1936, com va passar 
gairebé a tot arreu, el consistori cubellenc acordava la nova denominació d’una 
sèrie de carrers. Els canvis, que no van gaudir de l’acceptació popular, puix que 
afectaven designacions ancestrals, van ser aquests:

Carrer Major ------------------------------------------------- Carrer de Lluís Companys
Carrer de Sant Antoni -------------------------------- Carrer de Francesc Layret
Carrer de l’Església ------------------------------------- Carrer de Fermín Galán
Carrer de la Rectoria ---------------------------------- Carrer de Joaquim Maurín
Carrer de l’Or ---------------------------------------------- Carrer de Jaume Compte
Carrer del Mig --------------------------------------------- Carrer del 19 de Juliol
Plaça de la Rectoria ------------------------------------ Plaça de Francesc Ascaso

L’Ensenyament

El nou Consistori, dintre dels temps excepcionals que s’estaven vivint, va 
intentar retornar la normalitat a la vida quotidiana del poble i va emprendre la 
seva tasca no solament amb moltes ganes de fer coses sinó també amb una actitud 
conciliadora respecte als de dalt i als de baix. I com que no hi ha més indici de 
normalitat que el fet que les escoles funcionin, el mateix dia de la distribució de 
les comissions es va acordar d’ordenar als respectius mestres que comencessin les 
classes, interrompudes encara des d’unes vacances d’estiu que van coincidir amb 
l’esclat de la guerra. D’altra banda, un altre dels acords en matèria d’Ensenya-
ment va ser el d’obrir una escola de pàrvuls per a nens i nenes d’entre tres i sis 
anys. 8 Es donava a aquesta escola un període de prova d’un mes i se’n nomenava 
mestressa la jove cubellenca Apolònia Adrià Aviñó, amb un sou de cent pessetes 
mensuals que l’Ajuntament intentaria que pagués la Generalitat. 

El 4 de novembre, el regidor de Cultura, Antoni Armengol, informava al 
Ple de l’entrevista que havia mantingut amb un funcionari de la Generalitat, el 
qual li va aclarir que tot el que feia referència a les escoles era competència de la 
Generalitat. I sobre la mestra per a l’escola de pàrvuls que Gomà va demanar, el 
representant de la Generalitat li va respondre que no n’hi havia de disponibles 
però li va insistir que l’Ajuntament tirés endavant amb la senyoreta de la localitat 
que havien contractat. Dies més tard, l’11 de novembre, el Consistori acordava 
fer pagar una quota de dues pessetes mensuals per pàrvul, mentre que la resta 
del sou de la mestra corria a càrrec de l’Ajuntament. En aquella mateixa sessió, 
es va donar lectura d’una carta tramesa pels escolars de la vila, en la qual dema-
naven que es millorés l’estat de les escoles.
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I és que tot l’Ensenyament va quedar agrupat en un centre, a can Travé. Al 
pis de dalt s’hi van ubicar els alumnes grans, de 10 a 14 anys, amb el mestre Josep 
Martín Juanola, a l’entresol, els pàrvuls, amb Apolònia Adrià al seu càrrec, i als 
baixos, els petits, de 6 a 10 anys, amb la mestra Àngels Ibáñez Busquets. Es produ-
ïa, doncs, per primera vegada l’escola mixta, fet que venia donat pel Decret del 
conseller de Cultura de la Generalitat (27-7-1936) en què es creava el Comitè de 
l’Escola Nova Unificada (CENU). La finalitat d’aquest organisme era el d’iniciar 
una escola nova, gratuïta, laica, amb coeducació i en llengua catalana, inspirada 
en els principis racionalistes del treball i de la dignitat humana.

Tot i el període complicat que s’estava vivint, l’Ajuntament va palesar el seu 
interès per millorar l’Ensenyament a la vila. I la intenció de construir unes noves 
escoles continuava vigent, com ho demostra el fet que en la sessió de l’11 de 
desembre de 1936 el Ple va prendre l’acord d’encarregar al regidor de Cultura, 
Antoni Armengol, que s’assabentés de la possibilitat de construir a la vila unes 
noves escoles “unitàries” i de la subvenció que es rebria de l’Estat. En el debat 
que hi hagué entorn a aquesta qüestió, el regidor Sebastià Pedro manifestà que 
no es regategés res per fer les escoles, car “després de guanyar la guerra el que 
interessa més és l’Ensenyament”.

L’últim acord en matèria d’Ensenyament en el període de guerra va ser pres 
en la sessió del 9 de juliol de 1937, en què es va oferir a la Generalitat l’edifici del 
carrer de Francesc Layret número 18 per al funcionament de l’escola de pàrvuls. 
Al mateix temps s’acceptaven les obligacions que corresponien als municipis en 
la creació i sosteniment d’escoles, en concordança amb les normes aprovades pel 
decret de la Generalitat de 6 de febrer de 1937.

Círcol Cubellenc-Aliança: Una reunió que hagués pogut ser històrica

De les bones intencions del nou Ajuntament en parla la sessió que va tenir 
lloc el 24 d’octubre, en la qual el regidor Llorenç Aviñó va proposar convocar 
una reunió entre la directiva del Círcol Cubellenc i els que formaven l’última 
junta de la dissolta Societat L’Aliança. La reunió estaria presidida per l’alcalde i 
el propi Aviñó i el seu objectiu seria estudiar “la forma d’arribar a una verdadera 
aliança entre les dues societats esmentades amb el fi que s’acabi d’una vegada i 
per sempre més els partits de dalt i de baix que tantes rancúnies han portat”. La 
proposta d’Aviñó va quedar aprovada i es va facultar l’alcalde “a resoldre el que 
cregui més convenient en el sentit de concòrdia i de pau”.

Tanmateix, la reunió no donaria els fruits esperats. D’haver-se produït en 
altres circumstàncies, es probable que hagués esdevingut una fita històrica de 
cara a restablir, o suavitzar, les malmeses relacions entre una i altra entitat, però 
és evident que el context en què va tenir lloc la trobada no era l’idoni per trobar 
un consens entre ambdues parts. I és que mentre des del Círcol Cubellenc es 
coïa tota la dinàmica municipal, L’Aliança estava dissolta i el seu local social, con-
fiscat. A més, sis membres d’aquesta societat havien estat detinguts el 3 d’octubre 
de 1936 pel Comitè de Defensa de Vilanova i van romandre tancats durant un 



219

parell de dies en aquella població. Es tractava de Josep Rovirosa Guasch, Lluís 
Poch Creus, Florenci Fontanals Vivó, Joan Adrià Viñals, Pere Freixas Ferrer i Pere 
Rovirosa Escardó. Tots ells van poder sortir gràcies a les gestions de membres de 
l’Ajuntament de Cubelles i, en especial, del regidor Ramon Rovirosa Ferrer, cosí 
de Rovirosa Guasch. 9

Per un altre cantó, i segons explicaria després l’alcalde Amorós al Ple, s’esta-
ven fent gestions per fusionar les dues cooperatives, de manera que en la reunió 
es va decidir posposar l’assumpte de la “concòrdia” per a una altra ocasió, en 
concret “fins que estiguin fusionades les cooperatives d’aquesta població, la qual 
cosa està en camí de fer-se”. 

No ens consta que la unificació de cooperatives arribés a produir-se ni tampoc 
hem trobat cap altra referència a la proposta d’acostament entre les dues entitats 
en el Llibre d’Actes municipal. Els esdeveniments de la guerra van impedir nous 
contactes, però també hem de dir que després del conflicte bèl·lic, quan les po-
sicions es van invertir, els que tenien possibilitat de fer-ho, no van propiciar cap 
acte d’unió com aquell que va impulsar Llorenç Aviñó.

Els intents de col·lectivitzacions i els sindicats agrícoles

Referent a les cooperatives, la Generalitat havia ordenat que totes es federes-
sin, i des del periòdic vilanoví Raó, portaveu de la Col·lectivitat Agrícola Unió de 
Rabassaires, el seu director, Josep Ricart, escrivia un article (26-3-1937) titulat El 
problema agrari en què al·ludia en sentit crític les dues cooperatives de Cubelles:

Avui, en el transcurs dels dies, les Cooperatives dels nostres pobles, en cada 
comarca, fan molt poc honor an aquells principis d’aquells companys de Le 
Rochdale. A Cubelles existeixen dues Cooperatives que, lo mateix que a Vilanova 
que n’hi han tres, no hi ha manera de fusionar-les a pesar de les disposicions de la 
Generalitat de Catalunya: totes elles mantenen les seves capelletes individualistes, 
vénen a tothom, socis o no, lo mateix que un establiment particular qualsevol.

I ja que ha aparegut el tema de la terra, direm que a Cubelles, com va passar 
gairebé a tot Catalunya, la col·lectivització del camp no va acabar de reeixir. Una 
de les causes principals va raure en el fet que l’estructura de petita propietat 
propicià que els pagesos es fessin seves les terres que treballaven i deixessin de 
pagar les rendes, encara que sabem de casos que, malgrat les pressions d’alguns 
sindicats agrícoles, van continuar portant la corresponent part de la collita -això 
sí, d’amagatotis- als propietaris.

Tot i això, la Unió de Rabassaires va portar a terme una experiència col-
lectivista amb les poques terres que van ser confiscades. Ho trobem documentat 
en algunes actes de l’Ajuntament, la primera de les quals en la sessió correspo-
nent a l’11 de novembre de 1936, quan s’acorda “cedir a la Societat de Rabassaires 
d’aquesta l’ofals de l’Hort del Rector i que aquest passi a l’explotació directa de 
dita Societat sense que aquesta la pugui cedir o arrendar a cap altre particular”. 
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La segona referència la trobem quan la CNT va demanar a l’Ajuntament “30 
jornals de terrenys dels que van ser incautats per treballar-los en col·lectivitat”. 
La petició es produïa el 3 de febrer de 1937 i una setmana més tard el Consistori 
responia negativament argumentant això: 

(...) que les terres incautades d’aquest terme municipal en compliment de les 
ordres de la Generalitat passen a ésser administrades per l’únic Sindicat que en 
aquella data existia. Com sigui que l’explotació d’aquelles terres es portava amb 
mirament per què doni el rendiment màxim i que el Sindicat que té cura de 
l’explotació d’elles no ha manifestat voler-se’n desprendre, nosaltres no estem 
autoritzats de treure-les de la seva administració. A més, el Sindicat que té les 
terres incautades està dintre de la llei i és ell per tant al que correspon la manera 
d’explotar-les. 

Encara que no s’indicava el nom d’aquest sindicat, és obvi que es tractava de 
la Unió de Rabassaires. Cal precisar que llavors existia també el Sindicat Agrícola 
de Cubelles (sovint trobem que se l’anomena Sindicat Econòmic), fundat el 
gener de 1937  i que tenia com a delegat l’exalcalde Ramon Estalella. 10 Pel que 
fa als delegats del Sindicat Únic de Camperols CNT i de la Unió de Rabassaires, 
aquests eren, respectivament, Joan Ivern Trillas, regidor i membre del Comitè de 
Defensa Local, i el també regidor Jaume Fonoll, tot i que aquest, com hem vist, a 
l’Ajuntament estava en representació del PSUC. 11

Cal dir que la creació del Sindicat Agrícola de Cubelles era conseqüència 
del decret de sindicació obligatòria promulgat per la Generalitat l’agost de 1936, 
arran del qual es va constituir la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya. 

La vida quotidiana i l’oci

Després dels fets comentats que trasbalsaren Cubelles durant els convulsos 
darrers dies del mes de juliol, la vida quotidiana va reprendre el que en podríem 
dir una “normalitat dintre de l’anormalitat”. L’activitat va tornar a les escoles el 
mes d’octubre, com hem vist, les botigues obrien diàriament, el treball, tant al 
camp com als diferents oficis, seguia fent el seu curs, i al carrer es respirava una 
certa calma. Però, és clar, la vida religiosa havia quedat completament suprimida; 
la Societat L’Aliança, dissolta; la visió de l’església esfondrada produïa una gran 
angoixa al mateix temps que esdevenia un testimoni permanent de la greu situ-
ació que es patia, i no diguem la marxa de joves al front, amb la gran commoció 
que això representava per a les famílies afectades.

La supressió de l’activitat religiosa va significar un canvi radical en els cos-
tums de molta gent del poble. No hi havia capellà, l’església romania tancada als 
cultes i, per tant, no se celebraven misses, ni batejos, ni els rosaris, mentre que els 
naixements, els casaments i els enterraments només constaven al Registre Civil.

En el local del Círcol Cubellenc, de totes les activitats que s’hi feien ante-
riorment, hi restà només el ball dels diumenges a la tarda, mentre que el cafè 
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mantenia la seva dinàmica habitual, fins i tot incrementada pel fet de ser el punt 
de referència de les notícies que s’anaven produint i lloc de reunió de grups po-
lítics, sobretot d’Esquerra Republicana, que hi continuava tenint la seu.

A L’Aliança, malgrat haver estat dissolta la societat i confiscat el seu edifici, 
durant bona part del temps de guerra s’hi va continuar fent cinema els diumen-
ges, mentre que el  cafè, tot i que en un principi va restar tancat, després va tornar 
a obrir. Sembla ser que la intervenció de l’antic membre de l’entitat, Josep Socias 
Creus, va ser determinant perquè l’establiment obrís novament les portes. Socias 
pertanyia a la CNT, treballava a la Pirelli i quan aquesta empresa va ser posada 
sota control obrer ell en va ser el màxim responsable. Recordarem que Josep 
Socias, abans d’anar a viure a Vilanova, havia estat director de les caramelles de 
L’Aliança i un dels que van fundar la seva cooperativa. En ser reobert, el cafè, el 
freqüentaven membres de la pròpia CNT i també la mateixa gent de L’Aliança, 
que, gràcies a Socias, va quedar sota l’aixopluc d’aquell sindicat.

De la projecció del cinema s’encarregava la mateixa persona que ja ho venia 
fent per a la societat, Ferran Romeu, amb la diferència que ara havia de pagar l’ar-
rendament a l’Ajuntament. Així ho trobem documentat en l’acta municipal de 
l’11 de novembre de 1936, quan el Consistori acorda augmentar l’arrendament 
del cinema de L’Aliança, passant del deu per cent de la recaptació al quinze per 
cent. Al mateix temps es decidia apujar en cinc cèntims el cost de cada entrada 
en concepte “d’impost de guerra”.

Si abans hem dit que el fet d’haver-se instal·lat la CNT a L’Aliança havia com-
portat dubtes per part de l’Ajuntament sobre qui havia d’administrar l’edifici, 
també amb el cinema hi hagué algun problema entre el Consistori i aquell sindi-
cat. El regidor Pere Freixas, a qui l’Ajuntament havia fet delegat del cinema, va 
exposar en el Ple municipal del 16 de desembre de 1936 que no se li havia lliurat 
la recaptació corresponent al diumenge anterior, de manera que la Corporació 
va encarregar al regidor Sebastià Pedro, que pertanyia a la CNT, que s’entrevistés 
amb els del seu sindicat per esbrinar què havia passat. Tot sembla indicar que 
la resposta que li van donar no va ser satisfactòria, ja que Freixas va presentar la 
dimissió com a delegat de cinema en la següent sessió (28-12-1936), però els seus 
companys no la hi acceptaren.

En un altre aspecte, en els últims mesos de guerra, bona part de la terra va 
deixar de conrear-se donat que la majoria d’homes de menys de quaranta anys 
havien estat mobilitzats i al poble només hi quedaven dones, nens i homes grans. 
A l’escola cada vegada es produïen més baixes, sobretot a partir dels bombar-
deigs, quan molta gent va marxar del poble per refugiar-se als masos o a la mun-
tanya, dormint a terra amb matalassos que s’havien endut de llurs cases.

La Sanitat i la situació alimentària

Dintre de l’àmbit de la Sanitat, l’agost de 1937 el poble es va quedar sense 
metge titular, atès que Josep Viñeta Font, l’home que ocupava la plaça, va ser 
destinat al front de guerra. Per substituir-lo, l’Ajuntament va arribar a un acord 
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amb el metge vilanoví Josep Ribot per tal que diàriament es desplacés a Cubelles 
a visitar els malalts. 12 També cal destacar que el juliol d’aquell mateix any l’Ajun-
tament havia creat una Junta de Sanitat integrada, curiosament, per dos homes 
del Círcol Cubellenc, Josep Fontanals Montaner i Melcior Cona Castellví, també 
jutge popular, i dos de L’Aliança, Josep Poch Soler i Pere Piñol Nogués, una 
prova més de l’actitud conciliadora d’aquell Consistori.

Respecte a la situació alimentària, un dels greus problemes que es presenta-
ren el constituí la manca de certs queviures, sobretot el pa. La gent portava el blat 
a moldre a Vilanova, però la farina que sortia del molí no era massa fina i, per 
aquesta raó, a cada casa l’havien de passar després pel sedàs per treure-li el segó. 
Per obtenir el pa, algunes cases elaboraren uns forns petits que eren utilitzats 
pels propis estadants i també per altres veïns. Altra gent optava per anar a buscar 
el pa a fora de Cubelles, igual que altres aliments, com ara el peix, que intercan-
viaven per productes de la terra. Com que la immensa majoria dels cubellencs 
eren pagesos i disposaven de les pròpies collites, de gana no se’n va passar, però, 
òbviament, cap al final de la guerra, quan quedaven pocs braços per treballar, les 
dificultats per alimentar-se s’incrementaren.

El subministrament de productes alimentaris va ser una de les principals 
preocupacions que des del primer moment se li van presentar a l’Ajuntament. La 
primera referència a aquesta qüestió la trobem en la sessió municipal del 4 de no-
vembre de 1936, quan el regidor encarregat de l’assumpte de proveïments, Pere 
Freixas, va informar d’una reunió mantinguda pel conseller de Proveïments de 
la Generalitat amb els representants dels pobles de les comarques de Barcelona, 
en la qual va acordar-se la constitució d’un Comitè de Proveïments format per un 
delegat de cada comarca. El Consistori també va crear, com hem vist, la comissió 
de Proveïments, la qual tenia cura, entre altres aspectes, de fer complir algunes 
de les disposicions de la Generalitat, com ara la de matar bestiar només tres dies 
a la setmana, o regular l’adquisició de carn per part dels vilatans. 13

Els refugiats

Pel que fa al tema dels refugiats procedents de les zones del front de guerra, 
l’Ajuntament va sol·licitar acollir 25 infants (Ple del 16 de desembre de 1936) 
arran d’haver rebut inicialment 23 peticions per part de famílies cubellenques. 
També s’acordava que els veïns que no es fessin càrrec de cap dels refugiats 
paguessin una quota voluntària per ajudar al seu manteniment i en cas que 
aquest ajut fos “mesquí” la recapta es faria obligatòria i l’assenyalaria el propi 
Ajuntament. Sabem que una de les persones que inicialment va albergar un refu-
giat i que després va preferir, per motius de salut, deixar de tenir-lo i pagar una 
quota, l’Ajuntament la hi va fixar en 10 pessetes mensuals. 14

Els desplaçats que van fer cap a Cubelles procedien de Madrid, tot i que ens 
han comentat que també n’hi havia algun del País Basc. A part de les famílies 
que els van emparar, l’Ajuntament va confiscar, així mateix, les cases deshabita-
des per destinar-les a habitatge dels nouvinguts i, en aquest sentit, al carrer de 
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Francesc Layret número 11 (actualment carrer de Sant Antoni) s’habilità una 
casa ocupada exclusivament per dones. De la seva custòdia se n’encarregava ini-
cialment un carrabiner anomenat Emiliano Domingo, però més tard aquest va 
ser substituït per un dels propis refugiats. 15 No coneixem la relació sencera de 
llars que van acollir gent però sí que en podem esmentar algunes, curiosament 
totes elles pertanyents al Círcol Cubellenc: Ca la Cèlia Marcillas, cal Camps, ca 
l’Elvireta Rosell, cal Rulit i cal Vidal. Un altre lloc que albergava gent desplaçada 
per culpa de la guerra era l’estació de tren, on residien el cap d’estació, Rafael 
Ibáñez, i el factor de circulació, Joaquim Pineda, amb llurs respectives famílies. 
També tenim constància que anys després alguns d’aquests refugiats van tornar 
a Cubelles de visita.

Ja hem dit abans que l’Ajuntament va nomenar delegat dels refugiats el regi-
dor Joan Montaner quan aquest va entrar a formar part del Consistori, el setem-
bre de 1937, però anteriorment havia estat creada una comissió per encarregar-
se d’aquest afer. La formaven els regidors Sebastià Pedro, Llorenç Aviñó i Antoni 
Armengol. 16 L’Ajuntament disposava d’un fons destinat a cobrir necessitats dels 
nens i nenes acollits, com ara roba o sabates, i també pagava una quantitat a ca-
dascuna de les dones instal·lades a la casa del carrer de Francesc Layret. 17

De les despeses de manutenció dels refugiats, ultra les aportacions de veïns 
i dels propis ajuntaments de cada localitat, se’n va fer càrrec la Generalitat, amb 
una aportació de dues pessetes per persona i dia. Pel Llibre d’Actes de l’Ajunta-
ment podem saber l’aportació destinada a Cubelles en el període comprés entre 
el març i el juny de 1937, encara que no s’hi especifica el nombre de persones 

Ordre de pagament del Departament de 
Finances de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Cubelles per despeses de 
refugiats (ANC)
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acollides ni tampoc es pot deduir de l’import rebut, ja que la xifra de refugi-
ats anava oscil·lant constantment. Creiem, però, que durant el 1937 n’hi deuria 
haver una mitjana de 30. Les quantitats que la Generalitat va pagar a Cubelles 
van ser aquestes: 1.288 pessetes (febrer); 1.550 ptes. (març); 1.440 ptes. i un ro-
manent de 112 pessetes corresponent al mes de febrer (abril); 1.488 ptes. (maig) 
i 1.440 ptes. (juny).

També a l’Arxiu Nacional de Catalunya hem trobat els pagaments que el 
Departament de Finances va fer a l’Ajuntament de Cubelles des del març fins a 
l’agost de 1938, on aquí sí que consta el nombre de persones acollides a la vila en 
cadascun d’aquells sis mesos: 18

Mes Refugiats Estades produïdes Import

Març 14 423 625,66 ptes.

Abril 27 394 506,32 ptes.

Maig 55 1.414 2.432,20 ptes.

Juny 58 1.680 2.432,20 ptes.

Juliol 59 1.755 2.445,90 ptes.

Agost 54 1.665 2.543,90 ptes.

Els que moriren al front i en els bombardeigs 

No volem passar per alt el tribut en forma de vides humanes que Cubelles va 
haver de pagar per culpa d’aquella maleïda guerra. Ja hem parlat dels morts a la 
rereguarda que hi va haver a l’inici, als quals se n’hi afegiria un altre quan, acabat 
el conflicte, es produí la repressió franquista. 

Quatre cubellencs al front d’Aragó: Josep Alba Giralt, Benjamí Amorós Soler, Antoni Capdet Fontanals i 
Josep Ferrer Castan (Foto cedida pel propi Josep Ferrer) 
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Durant el conflicte, a Cubelles no hi havia cap destacament militar tot i que 
l’Ajuntament havia fet construir dues fortificacions de defensa a la zona de la 
Mota de Sant Pere. L’aparent tranquil·litat que es vivia en els primers temps, 
deixant de banda els lamentables fets de juliol de 1936, es va trencar a finals de 
1938 quan l’aviació franquista va bombardejar el poble. Van caure tres bombes, 
dues a la plaça de Francesc Macià (actualment plaça de la Font) i una a la plaça 
d’Anselm Clavé (ara, de Balmes). Mentre que aquesta darrera només provocava 
un gran esvoranc, les altres dues van ocasionar la mort de dues persones. 

Una va caure a cal Rulit, casa situada davant de L’Aliança, i la víctima mortal 
va ser un nen de set anys, Josep Maria Carbonell Rovirosa. Els seus pares vivien 
a Barcelona i s’havien traslladat a Cubelles -la mare del nen, Joana Rovirosa 
Escardó, havia nascut aquí i pertanyia a la família Rovirosa, els masovers del cas-
tell- per protegir-se dels bombardeigs de la Ciutat Comtal. L’altre mort es va 
produir a la primera casa del carrer de Sant Antoni, a tocar a la font. Es tracta-
va de Jaume Estalella Mestres, germà de Josep i Salvador Estalella Mestres, dos 
destacats membres del Círcol Cubellenc. Vivia a Reus i havia tornat a Cubelles 
pensant que aquí ell i la seva família estarien més segurs. Segons testimoni de 
Joan Rovirosa Forcada, aleshores amb 12 anys, les dues víctimes es trobaven a 
l’esplanada del castell quan es van iniciar els bombardeigs i, fatalitats del destí, 
van decidir tornar a llurs respectives cases.

Anteriorment a aquest bombardeig, cal parlar d’un que tingué lloc a Vilanova 
el 7 de febrer de 1938. 19 Després de bombardejar la Pirelli quan ja es feia fosc, 

Un grup de joves poc abans d’anar al front. Drets: Gaietà Aviñó, Joan Amorós, Salvi Alba  (que moriria 
al front), Benjamí Amorós i Joan Urpí.  A sota: Josep Morgades,  Isidre Almirall (el de més edat, amb 
camisa), Joan Rovirosa Ferrer i, al davant de tot, Tomàs Mercader (Foto: AAP)
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l’avió va metrallar i bombardejar un tren que es trobava a la zona del Racó de 
Santa Llúcia provocant sis morts i diversos ferits, entre ells un cubellenc, ni més 
ni menys que l’exalcalde Ramon Estalella Romeu, que durant la guerra feia de 
recader i havia d’anar sovint a Barcelona. Estalella va patir ferides de certa gravetat 
en una cama i va haver de ser hospitalitzat. 20

Un altre incident de què tenim constància és del metrallament d’un tren 
de mercaderies a l’estació de Cubelles per part d’un hidroavió. Segons Antoni 
Pineda Gavaldà, que aleshores tenia sis anys i el va veure de prop, enduent-se un 
gran ensurt, això va succeir a principis de 1938. 

Pel que fa als cubellencs que foren mobilitzats, tots ells passaren per diverses 
vicissituds i alguns, malauradament, hi deixaren la pell. Altres, com va passar gai-
rebé arreu, es van amagar per no incorporar-se a files. Ens consta que el primer 
cubellenc que va perdre la vida al front, a l’Aragó, va ser precisament Pere Freixas 
Romagosa, l’home que va haver d’abandonar el càrrec de regidor en ser cridat 
a files. En el llibre sobre el Cor l’Espiga vam recollir les paraules que Freixas, 
consumat tenor del grup coral i membre del Círcol Cubellenc, va dir al seu amic 
Anton Montaner, el seu substitut a l’Ajuntament, abans de partir: “Si no la defen-
sem nosaltres, la República, qui ho farà?”.

Els altres que van morir al front van ser Joan Granell Torrents (nét d’un 
dels fundadors del Círcol Cubellenc), Joan Imbernon Imbernon, Ciril·lo Poch 
Olivella, Salvi Alba Giralt (antic membre de la junta del Círcol Cubellenc que 

Joan Granell Torrents (Foto: AAP)

Pere Freixas Romagosa (Foto cedida 
per Maria Urpí Aviñó) 
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va caure a Sarrión, Terol), Pere Freixas Ventosa, Josep Pedro Rovirosa (fill del 
regidor i també membre del Círcol Cubellenc, Sebastià Pedro Burrut) i Florenci 
Fontanals Rovirosa. A aquesta llista cal afegir-hi Pere Rovirosa Safons, que va 
morir a causa d’una malaltia al camp de concentració de Santoña, el 12 de no-
vembre de 1938. Aquest darrer era fill del que havia estat alcalde a finals de 1935, 
Josep Rovirosa Guasch, i que esdevindria el primer alcalde un cop acabada la 
guerra.

notes
1. TMTT: Expedient del Sumarísimo de Urgencia nº 3718. Segons declaració, com a testimoni, del secretari 
de l’Ajuntament, Joan Pedro ramírez, aquell mateix dia es van presentar a l’Ajuntament els homes que es 
constituïrien tot seguit en Comitè de Defensa i a continuació es va fer un bàndol convidant els veïns a anar 
a saquejar la rectoria i l’església.  

2. Fonts orals diverses.

3. TMTT: Expedient del Sumarísimo de Urgencia nº 3718.

4. ADb: Qüestionari del rector Jaume rosell sobre la parròquia de Cubelles (18 de maig de 1940). Sèrie 
arranjaments parroquials i construcció de temples. Expedient núm. 174.

5. Entrevista a Manuel Travé Alfonso, el 19 d’agost de 2005.

6. Ajuntament de Cunit. registre Civil. llibre de defuncions (1939-1967). Volum 7, pàg. 5.

7. AHC: Acta del Ple municipal del 24 de juliol de 1936.

8. AHC: Acta del Ple municipal del 21 d’octubre de 1936.

9. TMTT: Procediment contra ramon rovirosa Ferrer i altres. Sumari 5224. nº localització a l’arxiu: 57996 
i 706. les sis persones esmentades van declarar que van sortir gràcies a rovirosa. Per altra banda, lluís 
Aviñó afirma que tot el Consistori i altres persones, entre elles el seu germà Joan, es van moure perquè 
els detinguts fossin alliberats.

10. El periòdic vilanoví Raó (25-6-1937) en fa referència.

11. Hem pogut saber qui eren els respectius delegats dels sindicats cubellencs gràcies a una nota informativa 
apareguda a Raó (8-4-1937) arran d’una reunió de “delegats d’entitats agrícoles del Garraf”.

12. AHC: Ple municipal del 10 d’agost de 1937. S’acorda pagar al metge deu pessetes diàries més la despesa 
de la benzina del cotxe, estimada en “uns cinc litres diaris”.

13. AHC: En el Ple del 23 de juliol de 1937, per tal que tothom pugui adquirir carn, s’acorda “donar un 
número a cada veí perquè pugui adquirir (la carn) el dia que per ordre de número li correspongui”.

14. AHC: En el Ple municipal del 7 de maig de 1937 s’accepta la renúncia de Pere Vidal Soler, membre 
del Círcol Cubellenc, a continuar tenint un refugiat i en la sessió del 18 de juny el Consistori acorda la 
quantitat mensual que aquesta persona haurà de pagar com a compensació.

15. AHC: Es deia Francesc ramos i l’acord es va prendre en el Ple municipal del 23 de juliol de 1937.

16. AHC: Acta del Ple municipal del 13 de gener de 1937.

17. AHC: En el Ple municipal del 18 de juny de 1937 s’acorda augmentar la pensió setmanal a les dones 
amb 30 pessetes.

18. AnC: Generalitat de Catalunya. Dep. de Finances. Inventari 1. 4130 i 4131. Caixa 179 (1/4 i 4/4).

19. PuIG rovira, Francesc X.: Vilanova 1936/1939. El govern municipal i altres aspectes. Institut d’Estudis 
Penedesencs. Sant Sadurní d’Anoia, 1994.

20. Diverses persones ens han explicat aquest fet, entre elles Salvador Estalella Montaner, fill del ferit.
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Capítol XVI

Epíleg: Repressió franquista i 
dissolució del Círcol Cubellenc

Després de la cruenta i decisiva batalla de l’Ebre, a partir del 23 de desem-
bre de 1938 l’avanç de l’exèrcit franquista per les comarques catalanes va ser 
fulgurant. El dia 21 de gener les tropes feixistes comandades pel general Yagüe 
entraven a Cubelles. Eren quarts de sis de la tarda i es van trobar un poble mig 
desert. Molta gent continuava amagada als masos i altres havien fugit per por a 
represàlies. Els soldats es van instal·lar repartits en diverses cases abandonades 
i, també, en el teatre del Círcol Cubellenc. Tot i que es produïren saqueigs, en 
el tracte donat a la població no es va produir cap incident greu, segons el relat 
d’alguns testimonis.

El mateix 21 de gener, abans de retirar-se de Vilanova, l’exèrcit republicà 
va fer volar les naus de l’empresa Pirelli. El fum es veia des de Cubelles i això va 
provocar que les avançades del Cuerpo de Ejército Marroquí entressin també a la 
capital del Garraf, a primera hora del vespre. A partir d’aleshores, i fins a la mort 
de Franco, el 21 de gener se celebraria obligatòriament a les dues poblacions 
com a Día de la Liberación. 

El dia 22 de gener el nou règim nomenava una Comissió Gestora 1 forma-
da per gent de l’Aliança: Josep Rovirosa Guasch, alcalde-president, Florenci 
Fontanals Vivó i Lluís Poch Creus, regidors, i Joan Pedro Ramírez, secretari. 
Aquest últim, per tant, continuava en el seu càrrec, atès que l’expedient de depu-
ració d’empleats i funcionaris que es va portar a la pràctica a tot arreu, no va deri-
var en sancions en el cas de Cubelles. 2 Els altres tres membres, com recordarem, 
ja havien estat regidors a l’època de la República i Rovirosa, fins i tot, alcalde. 
Aquest nomenament es va fer sota la supervisió de Víctor Martínez Santaolalla, 
del Cuerpo Jurídico Militar i en representació del Señor General Jefe del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, i tenia caràcter provisional fins que “por las autoridades que designe 
el Ministerio del Interior se proceda a la constitución definitiva de dichas corporaciones”. 
Aquella Comissió Gestora, malgrat la seva provisionalitat, exerciria fins al 1945.

El 26 de gener, el nou Consistori va procedir a posar noms franquistes a molts 
carrers, com va ser habitual a tot arreu, i també va voler recordar les dues perso-
nes assassinades al poble a l’inici del conflicte, Narcís Bardají i Remigi Juncà. Al 
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primer se li dedicà el passeig de Pi Margall, del qual en fou el gran promotor, i al 
segon, el carrer del castell, on tenia la casa. 

El pas de les tropes “nacionals” per Cubelles, en la cruïlla de la carretera amb la Rambla (AAP)
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Acta de nomenament de la Junta Gestora del primer ajuntament franquista de Cubelles (AHC)

Capítol XVI - Epíleg: repressió franquista i dissolució del Círcol Cubellenc
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Acaba la guerra i comença la repressió

El 10 de febrer acabava la conquesta del territori català per l’exèrcit feixista 
i l’1 d’abril finalitzava la Guerra Civil. Catalunya quedava ocupada militarment 
i sotmesa, igual que la resta de l’Estat espanyol, a un règim dictatorial que, so-
bretot en els primers anys, es comportà de manera cruel i venjativa. L’Estatut 
de Catalunya, la Generalitat i els partits polítics foren abolits, es va prohibir l’ús 
públic de la llengua catalana i el seu ensenyament, així com tots els signes d’iden-
titat catalana, i, en definitiva, les llibertats van ser anihilades.

Una de les primeres mesures repressives que va aplicar el nou règim va ser 
la Llei de Responsabilitats Polítiques. Afectava les persones que havien militat en 
partits polítics i sindicats durant la República i encara més als que havien tingut 
càrrecs públics durant la guerra, és a dir, que en el súmmum del cinisme els ma-
teixos que van trencar per la força de les armes la legalitat republicana, posaven 
fora de la llei els que havien actuat precisament dins d’aquella legalitat. 

A tenor d’aquesta llei, alguns cubellencs, sigui per denúncies rebudes o per 
informes dels organismes oficials (Ajuntament, Falange i Guàrdia Civil), foren 
cridats a declarar per indicis de possible delicte de rebel·lió militar. Es tractava, 
en concret, dels germans Salvador i Ramon Estalella Romeu, Antoni Armengol 
Travé, Ramon Rovirosa Ferrer, tots ells membres del Círcol Cubellenc, i els que 
havien estat membres del dissolt Comitè de Defensa. I no parlarem aquí de les 
vicissituds per les quals van passar molts cubellencs que després de lluitar al front 
van haver de patir els camps de concentració i, en algun cas, l’exili.

Cal dir que, en comparació a altres indrets, a Cubelles la repressió fou menor 
en bona part gràcies a la decisiva intervenció de mossèn Jaume Rosell, un home a 
qui caldria fer justícia històrica per la prudent actitud que va mantenir. El capellà 
no solament no va denunciar ningú, a diferència del que va passar a altres llocs 
-tenia ocasió de fer-ho amb l’assumpte de la confiscació de la rectoria i l’enderroc 
del seu magatzem- sinó que va defensar clarament Ramon Estalella, processat 
amb l’insostenible argument que era l’alcalde quan va tenir lloc el reprovable 
fet de la crema de l’església. Aquesta és la declaració escrita que va fer el rector 
cubellenc: 3

Don Jaime Rosell Bargalló, Cura-Ecónomo de la parroquia de Santa María de 
la villa de Cubellas, obispado y provincia de Barcelona:
Certifico: Que siendo alcalde por elección, antes del 19 de julio, el vecino de este 
pueblo Ramón Estalella Romeu, en diversas ocasiones le solicité autorización 
para celebrar procesiones y otros actos religiosos y me las concedió con todo 
género de facilidades.
Certifico también como mejor testigo presencial: que la destrucción e incendio 
de la Iglesia no puede ser atribuida en forma alguna al citado Estalella, pues 
fueron unos individuos ajenos al pueblo, llegados a él en automóvil, los 
que armados de fusiles obligaron a varios vecinos del mismo y entre ellos 
al mencionado alcalde Estalella, que ante la fuerza de las armas no pudo 
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imponerse a iniciar (sic) su destrucción.
Mi vida, que estaba a merced de aquellos desalmados, pues me hicieron todo 
género de amenazas, no dudo fue salvada gracias a la directa e insistente 
intervención del referido Estalella, quién con otros vecinos logró convencerles 
de que no me matasen.
Marcharon del pueblo los forasteros no sin ordenar que antes de la puesta 
de sol debían de estar completamente destruidos los altares, pues en caso 
contrario, cuando ellos regresaran quemarían la iglesia y harían en el pueblo 
un castigo ejemplar. Así sucedió en efecto, pues por no haber destruido todos 
los altares, al atardecer, elementos también extraños al pueblo, lo rociaron con 
líquidos inflamables produciéndose así el incendio que destruyó parcialmente 
el templo.

Els cubellencs processats

La intervenció del capellà frenà una forta condemna per a Ramon Estalella 
però no fou suficient per evitar que l’exalcalde fos represaliat. Però anem per 
parts. Ramon Estalella, Salvador Estalella, Antoni Armengol i Salvador Ricart van 
quedar inclosos en el mateix procés sumaríssim d’urgència, el qual va desembo-
car en un consell de guerra celebrat el 15 de juny de 1939. Josep Agustí, immers 
en la diàspora republicana cap a França, va ser declarat en rebel·lia i sobre ell 
hi havia ordre de recerca i captura, mentre que Ramon Rovirosa i Josep Ivern 
van quedar sotmesos a altres processos. 4 De l’altre membre del comitè, Francesc 
Raspall, no hem pogut obtenir cap informació.

Començant per Ramon Estalella, l’exalcalde va haver de declarar per primer 
cop a Vilanova el 28 de febrer de 1939. El seu gran “pecat” era haver estat alcalde 
de Cubelles quan es va produir el “Glorioso Alzamiento Nacional” i quan a la vila va 
tenir lloc el saqueig i la crema de l’església. Sobre la seva persona i actuació van 
informar inicialment l’alcalde Rovirosa, el jutge municipal Josep Martín Juanola, 
també mestre del poble, i el cap local de Falange, Claudio Ferrer Artigas, germà 
de la vídua de Narcís Bardají. Altres testimonis que prestaren declaració van ser 
el regidor Florenci Fontanals i els membres de L’Aliança Josep Albet Aviñó i Pau 
Aviñó Riera. S’ha de dir que cap d’ells va parlar malament d’Estalella i, a més, 
noves declaracions fetes per mossèn Jaume Rosell, Josep Arnan Soler, Josep Alba 
Romeu i Frederic Travé Alfonso defensaven clarament l’acusat. 

Però, tot i que mossèn Jaume va dir que l’exalcalde li havia salvat la vida i 
malgrat que Frederic Travé, aleshores estudiant de Dret, va manifestar que l’en-
causat havia ajudat a fugir de Cubelles la seva família i que sempre havia mantin-
gut una actuació impecable com a administrador de can Travé, Ramon Estalella 
va tornar a ser detingut el 9 d’abril. El 28 d’abril prestava nova declaració, en la 
qual es ratificava en la seva innocència, i el 2 de maig era traslladat a Barcelona 
en espera de passar pel consell de guerra al qual després ens referirem. 

El seu germà, Salvador Estalella, també va començar a ser interrogat el 28 
de febrer de 1939. Sobre ell pesava el fet de formar part, al principi de la guerra, 
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de les Milícies Antifeixistes, per la qual cosa es relacionava sovint amb el Comitè 
de Defensa. Això li posava les coses difícils, ja que si bé la major part dels que 
van prestar declaració com a testimonis van limitar-se a llançar pilotes fora sobre 
la “conducta” de l’inculpat -uns quants, però, no el van deixar gaire ben parat-, 
hi havia unanimitat en culpar el Comitè de tots els mals que va patir Cubelles. I 
aquesta valoració va repercutir negativament sobre el Salvador, el qual, després 
d’estar tancat a Vilanova durant dos mesos, va ser traslladat a Barcelona també 
el 2 de maig.

Antoni Armengol, per la seva banda, havia marxat a Barcelona quan les forces 
d’ocupació van entrar a Cubelles. Altres membres de l’Ajuntament també es tro-
baven, per precaució, fora del poble en aquell moment, i quan hi tornaren no els 
va passar res. En alguns casos que en podríem dir “delicats”, raons de parentiu 
amb persones que estaven bé amb el nou règim els va servir de molt. L’Antonet, 
en canvi, va ser cridat a declarar per primer cop l’1 de març i nou dies després 
quedava detingut a Vilanova. A part de la seva adscripció política, en contra seva 
hi havia el fet que en el seu local s’hi reunien sovint els membres del Comitè de 
Defensa i, per això, es volia esbrinar si ell prenia part en aquestes reunions. 

Però l’Antonet no trigà gaire a rebre mostres de suport. El 16 de març, Josep 
Montaner Ferrer i Josep Arnan Soler enviaven un escrit al jutge de Vilanova sense 
estalviar qualsevol tipus d’argument per tal d’afavorir el seu correligionari del 
Círcol Cubellenc. Ambdós van fer servir la seva condició d’alcalde i tinent d’al-
calde, respectivament, durant els anys de la Dictadura, indicant que Armengol 
havia estat objecte d’una falsa denúncia i fins i tot van atrevir-se a afirmar que 
el propietari del local del Círcol era un “monárquico consumado”, esgrimint 
que el 1925 havia acompanyat Josep Montaner a Madrid en l’acte d’adhesió a 
Alfons XIII ja comentat en un altre capítol. I el 21 de març eren tres persones 
molt vinculades al Círcol Cubellenc, Joan Montaner Ballester, Isidre Fontanals 
Vidal i Tomàs Planas Aviñó, a més del fuster Jaume Pedro Ramírez, germà del 
secretari municipal, els que declaraven a favor d’Armengol, igual com ho va fer 
el detingut Salvador Estalella, el qual, tot i que ja tenia prou feina a defensar-se 
a si mateix, va mostrar una lloable actitud, fent cas omís de suposades pressions 
per parlar malament de l’exregidor republicà.

Davant de totes aquestes opinions, el jutge Miguel Moreno Mocholi no va 
trobar, d’entrada, arguments perquè l’Antonet continués detingut a Vilanova. La 
decisió que prengué aquell mateix 21 de març fou la següent:

Visto lo actuado y las declaraciones unánimes a favor del procesado Antonio 
Armengol, sin que existan motivos que hagan temer se substraiga a la acción de 
la Justicia y de otra parte la acumulación de detenidos en la Prisión del Partido, 
se acuerda la prisión atenuada de dicho individuo en su domicilio ...

Armengol s’havia de presentar diàriament al jutjat municipal i mentrestant el 
jutge militar de Vilanova va cridar nous testimonis, alguns no massa favorables a 
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Tres documents que mostren alguns aspectes dels processos contra Salvador Estalella i Antoni Armengol. 
El de dalt, a la dreta, ens ha estat cedit per Antoni Armengol Arnan. Els altres dos estan extrets del 
Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona (TMTTB)
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Armengol i altres que van declarar amb més seny. Aquest és el cas de Josep Albet 
Aviñó i Pau Aviñó Riera, dos membres significatius de L’Aliança que sempre es 
van mostrar molt prudents en les seves declaracions i que no van perjudicar mai 
ningú. Malgrat tot, a Armengol li fou mantinguda l’acusació de rebel·lió militar 
i va quedar pendent del consell de guerra pel fet de “tener grandes amistades con 
los dirigentes marxistas, habiéndose efectuado varias reuniones en el café de su propiedad y 
actuado como Concejal durante el dominio rojo”.

Els consells de guerra

Juntament amb els esmentats, ja hem dit que també Salvador Ricart, membre 
del Comitè de Defensa, estava en el mateix procediment. El Puces, tal com l’ano-
menaven, estava emparentat amb el nou alcalde, Josep Rovirosa, i també amb 
el tinent d’alcalde, Florenci Fontanals, motiu pel qual el jutge va rebre diversos 
avals, fins i tot un del cap de Falange, Claudio Ferrer, però això no fou suficient 
perquè Ricart evités ser jutjat.

Els quatre cubellens, juntament amb 18 persones més, van ser sotmesos a 
un judici que, com tots els que practicava aleshores el franquisme, eren d’una 
arbitrarietat absoluta. Els historiadors Josep Maria Solé i Joan Villarroya escriuen 
això d’ells: 5

Els qui anaven a la Model (...) passaven a ser jutjats per un consell de guerra 
on les possibilitats de defensa quedaven a l’arbitri de l’acusació militar i del 
seu rigor (...) Podia aplicar-se des de sis anys de pena mínima fins a la pena de 
mort (...) Els judicis de diverses persones en un breu espai de temps no eren 
cap garantia jurídica. Els defensors sempre apel·laven a la “magnanimidad del 
caudillo” sol·licitant la pena immediata inferior.

El consell de guerra es va celebrar el 15 de juny de 1939 i estava presidit 
per cinc militars. De fiscal actuava el capità Mamerto Cerezo Abad, el qual sol-
licitava les següents condemnes: pena de mort per a vuit dels encausats, entre ells 
Salvador Estalella; reclusió perpètua per a Ramon Estalella, Salvador Ricart i un 
altre; 20 anys de reclusió temporal per a sis d’ells i 15 anys i un dia de reclusió 
temporal per a quatre, entre ells Antoni Armengol. El defensor, l’alferes Tomás 
Coberro, va demanar l’absolució dels quatre cubellencs “por no estimar cargos en 
su contra” i pels altres processats “una pena en un grado inmediatamente inferior a la 
para cada uno de ellos solicitada por el Ministerio Fiscal”.

La sentència dictada va mantenir la pena de mort per a set dels vuit a qui es 
demanava. L’excepció va ser Salvador Estalella, que va ser condemnat a reclusió 
perpètua, cosa que significava 30 anys de presó, penalitat que també es va mante-
nir per a Salvador Ricart, mentre que a Ramon Estalella se li disminuïa a 12 anys. 
El més ben parat de tots va ser Antoni Armengol, a qui també se li va rebaixar la 
petició que feia el fiscal i, en conseqüència, va ser absolt no sense que s’hi afegís 
la següent consideració:
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OTROSI DECIMOS: Que llamamos respetuosament la atención de la 
Autoridad Judicial sobre la conveniencia de que a los procesados absueltos les 
sea impuesta una pena gubernativa, privativa de la libertad, por el tiempo que 
se estimase oportuno.

Ignorem quina va ser aquesta “pena gubernativa”, però ens consta que 
Armengol va estar tancat un temps a la Model no sabem si abans o després 
d’aquella farsa de judici. 

A Ramon Estalella li fou rebaixada la condemna a la meitat després d’haver 
estat empresonat quelcom més de dos anys i mig. Això succeïa a la tardor de 
1941 i aleshores va obtenir la llibertat condicional. Per Salvador Ricart diversos 
veïns tornaren a demanar clemència el 4 de maig de 1940, però no va quedar en 
llibertat fins al novembre de 1945, quan se li va concedir l’indult total arran del 
decret promulgat el 9 d’octubre del mateix any.

Més magres les passà Salvador Estalella. Tancat a la Model abans del judici, 
va estar tres mesos pendent que se li apliqués la pena capital que li demanava 
el fiscal i que finalment no es va dur a terme, segons explica la seva filla Marina 
Estalella Güell, “gràcies al seu advocat defensor, el germà del metge Oleguer 
Fuster. Pertanyia al cos jurídic de l’exèrcit i es va portar molt bé amb el pare. Sort 
vam tenir d’ell”. 6

Després del consell de guerra, el Vadó, tal com se’l coneixia popularment, 
va continuar uns anys a la Model i després fou traslladat a Lleida, on va arribar a 
gaudir d’un règim de semillibertat. Però com que el panorama continuava essent 
negre per a ell, aprofitant les circumstàncies va decidir fugir. Es va amagar a Reus, 
on tenia parents, i àdhuc s’atrevia a fer curtes estades a Cubelles, a mas Baró, 
sempre procurant, òbviament, no ser vist. En un poble petit, tanmateix, això és 
molt difícil i uns falangistes locals, assabentats de la seva presència, van fer que el 
detinguessin de nou. El seu calvari va finalitzar l’any 1949, quan va demanar un 
indult que li fou concedit el 22 de juny de l’any esmentat. Amb tot el que havia 
passat, però, no romandria massa temps a Cubelles, i va optar per traslladar la 
seva residència a Reus després de vendre’s el mas Baró. Una decisió que segura-
ment devia trencar-li el cor, no en va set generacions de la família Estalella havien 
regentat la històrica masia.

En el cas de Ramon Rovirosa, aquest va ser inclòs en un procés que s’inicià 
el 10 d’abril de 1939. Ultra la seva condició de regidor per Esquerra Republicana 
durant la guerra, se l’acusava primordialment de fer tasques de vigilància a la 
via fèrria –cal dir que l’home era ferroviari-. Però tot i que se li aplicà també 
consell de guerra, fou absolt.  I és que tots els membres de L’Aliança que l’agost 
de 1936 havien estat detinguts durant dos dies a Vilanova, van declarar que van 
ser alliberats gràcies a les gestions del regidor republicà. Altres persones que van 
declarar a favor del Ramon van ser Joan Arnau i Francesc Safons. El mestre, ja 
jubilat, ho va fer en condició de membre d’Acció Ciutadana. De fet, els únics que 
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no van defensar obertament Rovirosa van ser el cap local de Falange i l’alcalde 
de Vilanova. 7

L’execució de Joan Ivern Trillas

Hem deixat expressament a part el comentari sobre la sort  -la mala sort- que 
va córrer Joan Ivern Trillas, l’únic cubellenc que va morir a causa de la repressió 
franquista. L’home no va poder obtenir cap aval per part de les noves autoritats 
locals, les quals, en el cas de Salvador Ricart, van mostrar una evident tolerància 
pels lligams familiars que hem esmentat. Totes les persones amb què hem parlat 
sobre aquest cas coincideixen a dir que Ivern no havia fet mal a ningú i que per 
aquesta raó no va voler fugir. Ben segur que no era conscient de l’esperit venjatiu 
del nou règim. Per altra banda, tot sembla indicar que el motiu de no rebre cap 
aval venia motivat pel fet que en el seu moment el Comitè de Defensa es va negar 
a donar-lo al Dr. Remigi Juncà quan aquest va voler marxar de Cubelles.

La detenció d’Ivern, l’1 de febrer, va ser la primera que es va fer a Cubelles 
després de l’entrada dels “nacionals”. Va ser traslladat a Vilanova, on va prestar 
declaració davant de la Guàrdia Civil (28-2-1939) i del jutge (14-3-1939), defen-
sant la seva innocència i donant els noms de mossèn Jaume Rosell i Florenci 
Fontanals com a persones que el podien avalar. El capellà, que havia estat absent 
del poble, va manifestar que no li constava res a favor ni en contra de l’acusat, 
mentre que Fontanals, tot dient que ni l’avalava ni l’acusava, el titllà d’extremis-
ta. Altres cubellencs cridats com a testimonis, si bé no van acusar directament 
Ivern, van carregar les tintes contra l’actuació del Comitè, i com que ell n’havia 
estat el president ...

No és difícil imaginar quin era el panorama que li esperava a l’acusat, sobre-
tot si es comparava amb el de Salvador Ricart. Si a aquest, amb tant de suport, li 
va caure reclusió perpètua, què no podia esperar-se que li passés a Ivern? La tàc-
tica utilitzada pels vencedors era que a cada poble hi hagués algun afusellat per 
sembrar el terror. Ho explica perfectament l’historiador Andreu Mayayo: 8

Els afusellaments dictats pel franquisme no foren fruit d’un cop calent, d’una 
ràbia espontània, sinó que sorgiren d’una planificació freda i sistemàtica. Calia 
executar arbitràriament per demostrar el poder i la força, per instaurar el terror 
fins al moll de l’os de la societat civil. 

A l’infortunat Josep Ivern el van fer servir de cap de turc d’aquells dies agitats 
que va viure Cubelles el juliol de 1936. Traslladat a Barcelona el 15 de març de 
1939, el 29 d’abril va passar per un consell de guerra que el condemnà a mort. 
L’Auditoria de Guerra aprovà la sentència l’1 de maig i el cubellenc fou afusellat 
al Camp de la Bota, a les cinc de la matinada del 28 de maig, junt amb altres 
quatre persones. Aquest terrible episodi és una mostra de la mena de justícia que 
va implantar el règim del general Franco. 
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Dos documents que ens mostren la notificació de la sentència a mort a Joan Ivern Trillas i altres encausats 
i el certificat d’execució d’aquesta sentència (TMTTB)
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El tancament del local del Círcol

Durant tot el temps que Antoni Armengol va estar pres, el seu cafè va ro-
mandre tancat i, òbviament, el Círcol Cubellenc va desaparèixer, igual que la 
Cooperativa La Salvadora. Com a contrapunt, L’Aliança no trigaria a funcionar 
com a societat i el cafè de dalt passaria a denominar-se “Café Nacional”. El ball 
i el cinema, a Cubelles, se celebrarien només a la “sala nova” i també els actes 
lúdics de la Festa Major quedaren en exclusiva de L’Aliança fins que a finals de 
la dècada dels quaranta no s’instauraren els envelats. Tanmateix, la Cooperativa 
L’Aliança va córrer la mateixa sort que La Salvadora i el lloc on havia estat instal-
lada va quedar com a sindicat únic de pagesos.

Una vegada en llibertat, Antoni Armengol va sol·licitar obrir novament el 
cafè, cosa a la qual va accedir l’Ajuntament en la sessió del 26 de setembre de 
1939, tot advertint-lo de “las sanciones correspondientes en caso de que se formen en el 
mismo sociedad o se quebranten las órdenes emanadas de la autoridad gubernativa”.

A l’Antonet, però, li va costar al principi recuperar la seva clientela ja que 
hi havia gent que recelava de tornar-hi per por a possibles represàlies. I si això 
passava amb el cafè, qui s’atrevia a demanar que el Círcol Cubellenc es reactivés, 
ni que fos per fer teatre o ball? Les associacions que volien reprendre les seves 
activitats necessitaven d’un permís exprés del Govern Civil, i el Círcol, amb els 

A l’esquerra, notificació de tancament del local del Círcol a la mare d’Antoni Armengol Travé. A la dreta, 
l’autorització per fer servir només el cafè (Documents cedits per Antoni Armengol Arnan)
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seus antecedents, ho tenia malament. Està clar que l’entitat havia quedat pros-
crita pel franquisme, enemic declarat de Catalunya, i amb ella gairebé tot el que 
es movia al seu voltant. Ja hem explicat en el capítol dedicat al Cor l’Espiga que 
fins i tot aquesta agrupació coral, quan anys després va voler reaparèixer, va haver 
d’assumir un altre nom i posar-se sota l’aixopluc de la parròquia per poder fer-
ho. I pel que fa a l’àmbit polític, no cal dir que cap de les persones que havien 
estat en alguna de les juntes del Círcol Cubellenc seria designada per formar 
part de l’Ajuntament durant els anys del franquisme, exceptuant l’esmentat cas 
de Josep Rovirosa.

El Cafè Armengol, l’últim reducte del Círcol Cubellenc

Per veure fins a quin punt va quedar marcada l’entitat, cal assenyalar que la 
sala-teatre, quan el que podríem anomenar “cafè dels vençuts” va ser autoritzat a 
funcionar de nou, va quedar tancada al públic durant uns anys. Al principi, com 
si estigués contaminada, no podia ser utilitzada per cap concepte ni tan sols pels 
propietaris. 9 L’actitud de les autoritats locals en assegurar-se que el teatre ro-
mangués segellat era tan obsessiva que adquiria extrems de suma ridiculesa. Un 
exemple d’això que diem va succeir en el casament entre Josep Soler Armengol i 
Maria Armengol Vidal, el 24 de novembre de 1940. Donat el parentiu dels nuvis 

Dos documents que fan referència al desenllaç final del judici a Antoni Armengol Travé (AA)
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amb Antoni Armengol, la celebració va tenir lloc al seu local, en concret al con-
demnat teatre. Tot es desenvolupava amb normalitat fins que, després de l’àpat, 
quan ja s’havia iniciat el ball, amenitzat pel prestigiós músic vilanoví Francesc 
Montserrat Juncosa, es presentà un funcionari de l’Ajuntament amb una ordre 
de l’alcalde, Josep Rovirosa, obligant a clausurar la festa, que se circumscrivia, 
com és lògic, als convidats. 10 Sobren més comentaris.

Només a finals dels anys cinquanta, i de manera esporàdica, l’antiga seu del 
Círcol Cubellenc va tornar a acollir obres de teatre realitzades pel col·lectiu d’es-
tiuejants, i també a partir de 1955 es va permetre celebrar el concert-vermut de la 
Festa Major al jardí del Cafè Armengol. Però la resta d’activitats que constituïen 
la raó de ser del Círcol Cubellenc van quedar suprimides per sempre. El local 
va perdre definitivament la seva fesomia de sala-teatre l’any 1962, en ple inici 
de l’onada immigratòria d’aquella dècada, quan Antoni Armengol, per guanyar 
superfície a tenor de la creixent clientela de què gaudia, va decidir traslladar-hi 
el cafè.

Però és important posar de relleu que ni amb l’arribada del franquisme i la 
consegüent desaparició del Círcol es va acabar la dicotomia entre els de dalt i els 
de baix. Tot al contrari, durant uns anys les ferides restaren obertes i en alguns 
casos fins i tot s’incrementaren entre els que passaven a trobar-se còmodes amb 
el nou règim i els que eren conscients de l’anorreament de tantes i tantes coses. 

Foto de família, al jardí del Cafè Armengol, el dia del casament de Josep Soler i Maria Armengol. La 
celebració, però, no va ser completa (Foto cedida per Maria Rosa Soler Armengol)
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El Cafè Armengol, encara que ja no estava supeditat a cap societat, va conti-
nuar mantenint viu l’esperit d’aquell Círcol Cubellenc que tant va representar 
per a diverses generacions de vilatans, tornant a ser aquella autèntica casa del 
poble amb què la nissaga dels Armengol l’havien sabut convertir des del primer 
moment.

Després del gran trauma que va significar la Guerra Civil, Cubelles va veure 
com desapareixia la seva entitat pionera i, amb ella, es perdia un capítol essencial 
de la vida associativa del poble. Durant gairebé mig segle, el Círcol Cubellenc va 
reflectir la manera de ser de la gent d’aquest indret rural de la costa mediterrà-
nia, amb els seus encerts i els seus defectes, els seus esforços, les seves il·lusions i 
les seves dèries. És evident que la història recent de Cubelles no es podria enten-
dre sense conèixer la trajectòria del Círcol Cubellenc i tota la dinàmica -social, 
política i cultural-, que es generava al seu voltant, i això precisament és el que 
hem intentat posar de manifest en aquest llibre. 

 

notes
1. AHC: Acta de Constitución Provisional de la Comisión Gestora de Cubellas. Auditoría de Guerra del Ejército de 
Ocupación. Document solt que es troba dintre del llibre d’actes de l’Ajuntament (del 21-X-1936 al 21-XI-
1940), adjunt a l’acta municipal del 22 de gener de 1939.

2. AHC: Expedient de depuració de funcionaris. El regidor lluís Poch Creus, nomenat jutge instructor, va 
resoldre, l’1 de maig de 1939, que tots els funcionaris fossin readmesos sense que se’ls imposés cap sanció. 
la proposta va ser retificada en el Ple del 4 de maig de 1939.

3. AHP: Aquesta declaració es troba en una carpeta en què hi ha documentació diversa.

4. TMTT: Procediment Sumaríssim d’urgència nº 3718 i acumulats seguit contra Antoni Armengol, Salvador 
Estalella, ramon Estalella, Salvador ricart i altres. Caixa 472; Procediment Sumaríssim d’urgència nº 3717 i 
acumulats seguit contra Joan Ivern Trillas i altres. Caixa 140; Procediment Sumaríssim d’urgència nº 5224 i 
acumulats seguit contra ramon rovirosa i altres. nº localització a l’arxiu 57996 i 706. 

Mentre no s’indiqui el contrari, totes les referències sobre el tema estan extretes dels expedients consultats 
a l’esmentat arxiu.

5. SolÉ i Sabaté, Josep Maria; VIllArroYA i Font, Joan: La repressió a la guerra i a la postguerra a la comarca 
del Maresme (1936-1945). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. barcelona, 1983. Pàg 49.

6. Entrevista amb Marina Estalella Güell el 18 de juny de 2005.

7. TMTT: Procediment Sumaríssim d’urgència nº 5224 ... En la seva declaració com a testimoni (1-7-1939), 
l’alcalde de Vilanova, Santiago Díaz, va dir que ramon rovirosa era “un rojo declarado, según los datos que me 
han sido facilitados por los Agentes Municipales”.

8. MAYAYo i Artal, Andreu: La Conca de Barberà (1890-1939). De la crisi agrària a la Guerra Civil. Centre 
d’Estudis de la Conca de barberà. Montblanc, 1994 (2a edició). Pàg. 482.

9. AHC: En la sesió municipal del 16 de gener de 1940 es va prendre l’acord d’autoritzar els propietaris a 
utilitzar “para su uso particular el local donde estaba instalada la sociedad Círculo Cubellense”.

10. Entrevista amb Anna Maria Arnan Ferrer i Maria rosa Soler Armengol el 27 de juliol de 2005.
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Una vegada superades les penúries dels primers temps de la postguerra, l’Antonet tornà a regentar el 
seu cafè. Aquí el veiem, amb expressió feliç, en una imatge dels anys cinquanta (Foto: AAP)
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Després de ser clausurada, la sala-teatre del Círcol Cubellenc només va poder ser utilitzada pels 
propietaris del Cafè Armengol i durant uns anys encara va restar tancada al públic (Document cedit per 
Antoni Armengol Arnan)


