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Després de la mort del general 
Franco i de la conquesta de la 
democràcia, el pèndol de la memò-
ria històrica va oscil·lar lentament 
d’un extrem a l’altre. És una llei  no 
escrita que tard o d’hora  sempre 
acaba aplicant-se. Fins al 1975,  els 
homenatges, l’honor, la consi-
deració a las viudas y huérfanos, 
els funerals, la glòria i els monu-
ments eren exclusivament per als  
vencedors, mentre que el càstig, 
la massiva difamació que es va 
convertir en la raó de ser de la 
pròpia dictadura franquista, l’oblit, 
la humiliació, la frustració  i la igno-
mínia van ser l’estigma públic que 
va caure sobre els vençuts.

En aquests darrers trenta anys, 
i molt especialment durant la 
darrera dècada, s’ha produït la 
necessària recuperació de tot allò 
que s’havia intentat proscriure, 
oblidar i fer oblidar en relació amb 
el capítol més dramàtic de la nostra 
història col·lectiva recent. Malgrat 
la indiferència de bona part de la 
societat (no ens enganyem ni ens 
fem il·lusions, tot això segueix 
interessant i implicant només 
una minoria de ciutadans, com va 
passar també durant la dictadura 
i la transició a l’hora de lluitar 
per les llibertats), aquesta haurà 
estat una tasca noble i  profi tosa  
ja que ha contribuït, sens dubte,  
a enfortir la concòrdia entre els  
hereus i successors dels protago-
nistes d’ambdós bàndols d’aquells 
tràgics esdeveniments -en siguin  
descendents per via familiar o 
ideològica-, i ens ha permès  des-
fer-nos d’hipoteques heretades 
del passat,  diguin el que diguin  
encara els que haurien preferit 
passar pàgina sense parlar-ne mai 
més.   

Malauradament aquesta recu-
peració es va fer massa tard  perquè 
la dictadura va ser eterna, quan 
molts dels agreujats ja havien 
mort,  i  perquè  vàrem confondre 
l’amnistia amb l’amnèsia; es va fer 
malament, probablement perquè 
en aquelles circumstàncies  no hi 
havia cap més manera de fer-ho 
millor, i només ho hem fet en 
part,  ja que ni tot s’ha explicat, ni 
tothom se sent còmode en  l’estat 
actual de la qüestió. No s’han 
reparat tampoc tots els greuges, ni 
de bon tros, i potser hem comès 
el mateix pecat original que va 
cometre la dictadura franquista 
d’origen feixista  quan va posar els 
morts del seu bàndol al mateix sac, 
atorgant-los a tots sense excepció  
la consideració genèrica de màrtirs 
que  van donar la seva vida por 
Dios y por España. (Contràriament 
al que pretenia el feixisme, els 
van adjudicar un honor arbitrari 
que pot haver esdevingut, en 
alguns casos, molt probablement,  
injust i immerescut. O no, vés 
a saber!). 

“La victòria”, va escriure 

31 de juliol de 1936: crònica d’una matança (I)
Com a resposta fulminant al cop militar del general 
Franco del 18 de juliol de 1936 contra la República, i a 
la terrible repressió que es va desfermar allà on aquest 

va triomfar, set veïns de Sant Sadurní van ser assassinats 
alhora per membres del Comitè revolucionari, a la una de 
la matinada del dia 31, al pont del Lledoner 

Michael Ignatieff a L’honor del 
guerrer, “enverina el vencedor en 
un oblit que el lliure de la vergonya 
y el remordiment”. Parafrasejant 
la cita anterior, podríem convenir 
que també els qui van ser vençuts 
el 1939,  i que ara han estat rehabi-
litats, van convertir  la seva derrota 
en un  espès vel opac que  encara 
oculta el seu propi passat.

Aquesta circumstància del 
mimetisme amb què s’ha actuat 
en l’actual etapa democràtica,  se’m 
va tornar a fer evident fa unes 
setmanes quan es va inaugurar 
l’exposició Camp de la Bota, al 
Museu de Vilafranca, en record 
dels penedesencs afusellats pel 
franquisme en aquesta platja bar-
celonina després de la guerra. Pels 
comentaris que es van sentir el 
dia de la inauguració, semblava 
talment que tots aquells 69  infor-
tunats havien estat víctimes inno-
cents de la barbàrie feixista, quan, 
en molts casos -no en tots, ni molt 
menys-,  la seva actuació durant 
la revolució de 1936, i per la qual 
van ser condemnats a mort, va 
ser inqüestionablement violenta 
i sagnant. 

Víctimes de l’arbitrarietat de 
la justícia de l’Estat feixista, sí, 
tots; víctimes  de la repressió fran-
quista, també,  però no pas tots ells  
innocents.  (Dels vuit sadurninencs  

afusellats al Camp de la Bota, per 
referir-me només  a uns sumaris 
que tinc gravats per sempre al 
disc dur de la  memòria,  i tenint 
en compte el que diuen aquests 
sumaris, el que han explicat els 
testimonis, i les confi dències i 
versions que em van transmetre 
personalment dos dels protago-
nistes destacats dels fets,  exiliats i 
morts a França;  en quatre casos, 
la presumpció d’innocència fa  
el tuf inconfusible de la pólvora, 
es tenyeix de sang i trontolla; en 
tres més es reafi rma i clama la  
justícia dels innocents, i en un 
cas  no està gens clara ni una cosa 
ni l’altra. No van pagar amb la 
seva vida justos per pecadors, com 
fa la dita popular i com sovint 
expressen alguns familiars de les 
víctimes,  sinó justos i pecadors. 
Exactament igual que en el cas 
dels sadurninencs assassinats pels 
revolucionaris el 1936, i exacta-
ment el mateix que ha passat, 
passa  i passarà malauradament a 
totes les guerres civils). 

André Malraux, l’escriptor fran-
cès que va participar a la Guerra 
Civil espanyola enquadrat en les 
Brigades Internacionals que es 
van mobilitzar arreu del món per 
defensar la causa de la República, 
va escriure a L’espoire que si bé 
pot haver-hi alguna guerra justa, 

mai tots els soldats no són inno-
cents. 

Ara, des de la nova perspectiva 
que ens ha donat la recuperació 
de la memòria dels vençuts, estem 
en millors condicions de projectar 
la mirada sobre els  tràgics esde-
veniments de l’estiu de 1936, sense 
cap més pretensió que la d’intentar 
abraçar les dues cares de la tragèdia 
col·lectiva més dramàtica de la 
nostra història  contemporània i 
treure’n l’entrellat. (Com va recor-
dar Todorov, la memòria mai no és 
col·lectiva sinó individual, i les idees 
que retenim sobre esdeveniments 
que no hem protagonitzat formen 
part d’una consciència que se situa 
en una esfera pública  de discursos 
contraposats).    

Tot i que aconseguir això amb 
imparcialitat és per a mi  una 
empresa gairebé utòpica (començo 

per reconèixer, doncs, la meva 
incapacitat per assolir-ho del tot   
-ja que no sóc equidistant,  perquè 
em reconec demòcrata, republicà i 
catalanista-;  ni, per tant, no puc ser 
neutral, i considero des d’ara que 
el  lector ja està advertit d’aquesta 
circumstància), he  intentat, això sí, 
ser fi del a aquella màxima clàssica 
que afi rma que la ciència històrica 
ha d’actuar bona fi des, sine ira et 
estudio (amb bona fe, sense interès 
sectari i després de refl exionar 
sobre la informació disponible). 
Actualment  es donen unes  millors  
condicions per poder confrontar 
la cara i la creu de la mateixa 
moneda i adonar-nos que l’una  
i l’altra  són  complementàries i 
imprescindibles per entendre i 
superar el que va succeir al nostre 

(continua a la pàgina següent) 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, seguint l’ordre de lectura, els set assassinats alhora la matinada del 31 de juliol de 1936:  Jaume Raventós, de  65 anys; 
Antonio Bardella, 60 anys;  Emili Castells, 58 anys (a la fotografi a només en tenia vint); Josep Sabaté, 54 anys; Pacià Carbó, 32 anys;  Miquel Roig, 24 
anys, i el més jove, José María Casas, de 23. Ramon Giró, a la darrera fotografi a, es va poder salvar de la mort escapant-se al darrer moment. (Fotos de 
l’arxiu de l’autor, i d’altres cedides per Francesc Montserrat Bardella, Mercè Castells Vives, Antoni Raventós Torras i  Ramon Giró Gramona)
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país a partir de 1936. 
Gairebé setanta anys després 

de l’aixecament del general Franco 
contra la República (no ho obli-
dem, els militars que inicien el cop 
d’Estat el 18 de juliol de 1936 són 
els màxims  responsables  del que 
va venir després), i dels fets revo-
lucionaris que es van desencadenar  
arreu de Catalunya i d’Espanya 
arran d’aquella rebel·lió de signe 
feixista, i endegada ja la tasca 
de recuperació de la consciència 
republicana, semblaria un bon 
moment per poder explicar públi-
cament, per primera vegada, què va 
passar a Sant Sadurní la matinada 
d’aquell 31  de juliol, com el preludi 
tràgic  de tot el que va venir després,   
sense que ningú -se’n pugui sentir  
víctima o botxí-  hagués de posar 
el crit al cel acusant-nos, en públic 
o en privat, de remoure el passat, 
de ferir algunes sensibilitats, o fi ns 
i tot de revenja.  (Dic semblaria, 
perquè ja veureu com malgrat 
el temps transcorregut i el rigor 
que s’intentarà aplicar en aquest 
reportatge, és gairebé inevitable 
que  surtin algunes veus que ens 
acusin de desenterrar una història 
i uns protagonistes que, segons el 
seu criteri,  més valdria mantenir 
desterrats a la desmemòria. No 
serà cap novetat ni res que no 
estigui previst en el guió: ja hi 
estem acostumats i ho donem 
per descomptat. És més, en el 
meu cas, escriure aquesta mena de 
reportatges polèmics m’estimula 
i sento una gran decepció quan, 
després de publicar-los, passen els 
dies i les setmanes i ningú no envia 
una carta al director per obrir un 
debat, per fer-ne una crítica o per 
estirar-me les orelles. Prefereixo 
mil vegades la crítica al silenci.  
Tampoc no fóra d’estranyar que 
en aquesta ocasió sortís algú a qui 
no li agradi que es qüestioni l’ac-
tuació dels revolucionaris durant  
les darreres setmanes de juliol i 
primeres d’agost de 1936. Això 
sí que seria una novetat! Com 
també ho seria que hi hagués algun 
reconeixement, en especial per 
part d’aquells que no s’estan de 
queixar-se reiteradament quan 
blasmen les atrocitats dels fran-
quistes).

Aquella mitjanit del  divendres 

31 de juliol, vuit veïns de Sant 
Sadurní,  als quals havien detingut 
la tarda del  dijous  alguns membres 
del Comitè de Milícies Antifeixistes 
de Sant Sadurní -i que havien estat   
empresonats a l’ajuntament, on 
els van jutjar arbitràriament i els 
van  condemnar a mort-, van ser 
traslladats  al pont del Lledoner, a la 
carretera d’Ordal, al terme muni-
cipal de Vallirana  (Baix Llobregat), 
per executar la sentència. Els van 
lligar les mans i els van  obligar a 
baixar del camió. Un dels vuit va 
poder desfer-se la corda i escapar-se 
abans que els milicians comences-
sin a disparar. Els set sadurninencs 
morts van restar abandonats a la 
vorera de la carretera  fi ns que es va 
fer de dia i el jutge de Vallirana va 
ordenar l’aixecament dels cadàvers 
i va redactar les corresponents  

actes de defunció,  i el fugitiu 
va romandre amagat durant tota 
la guerra. No van ser els primers 
a ser assassinats a Sant Sadurní;  
aquesta sinistra cursa cap a la mort 
l’havia iniciada dos dies abans 
l’encarregat de can Codorniu,  
Marcial Sendra i Morera. Tampoc 
no van  ser els  últims, ja que 
setze convilatans més, tots homes, 
van seguir l’estela fatídica que 
els milicians del Comitè els van 
marcar.  

Fa vint anys, quan ja  feia  
gairebé mig segle d’aquest tràgic 
esdeveniment, vaig deixar passar 
l’oportunitat de recordar-ho perquè 
en aquell moment em va semblar 
que hauria estat contraproduent, 
ja que no s’havia produït encara 
la necessària restitució ofi cial de 
la memòria de les víctimes del  

franquisme. Va ser una decisió 
encertada. En fa  gairebé deu, amb 
motiu del 60è aniversari, vaig  
ajornar altra vegada  la redacció 
d’un reportatge molt semblant al 
que  avui es publica  al 3d8,  perquè 
aleshores encara vivien alguns dels 
protagonistes, testimonis i familiars 
més directes. No ho vaig considerar 
oportú en aquells moments. 

Actualment, dels quatre darrers 
afectats i afectades en primera 
instància, tres ja  han mort, i 
una, malauradament, no està en 
condicions de poder reviure els 
fets, ni sentir-se incomodada, ni 
afectar-se,  donat el seu  greu estat 
de salut. Entre els primers, Rosa 
Carbó  Santacana, vídua de Miquel 
Roig  Oliver, un dels set assassinats 
el 31 de juliol de 1936; Pere Esteve 
Llopart, el màxim responsable del 
Comitè de Milícies Antifeixistes de 
Sant Sadurní,  i Esteban Vinaixa  
Serres, membre radical del Comitè. 
(Una de les diferències notòries 
que hi ha entre aquests dos darrers 
personatges és que Pere Esteve va 
acabar admetent, abans de morir,  
que moltes de les actuacions  que 
ell considerava justifi cables en el 
context de 1936 van esdevenir una 
atrocitat vistes amb l’adequada 
perspectiva històrica). Rosa Carbó, 
Pere Esteve i Esteban Vinaixa van 
morir, respectivament, el 22 d’oc-
tubre de 1995 a Sant Sadurní, 
el 2 d’octubre del mateix any a 
Perpinyà i el 3 d’agost de 1996 a 
Toulouse. D’altra banda, la vídua 
d’Andrés Morencia Tordable, un 
dels membres del Comitè afusellat 
després de la guerra, Laura Robles  
Tordable, de 84 anys,  viu actu-
alment a Reus, on es va traslladar  
durant la dècada dels quaranta 
amb el seu fi ll Antonio. Tenia 
divuit anys quan van afusellar 
el seu marit i, per tant, quinze 
quan s’hi va casar. 

Avui com avui, tot i que  encara 
viuen fi lles i fi lls, nétes i néts  dels 
protagonistes i de les víctimes, 
d’un bàndol i de l’altre  (els quals 
no tindrien per què  sentir-se 
particularment al·ludits, ja que les 
històries personals dels familiars  
són intransferibles, com també 
ho són els honors i els greuges de 
cadascú. Al meu pare, per citar un 
cas  ben proper,  li va tocar passar la 
guerra de soldat ras , al front roig de 
Madrid, i la seva epopeia personal 
va quedar  marcada pel que hi va 

protagonitzar, ben dramàtic, per 
cert, però si l’haguessin enviat a 
combatre amb els nacionals, jo 
no em sentiria ni més ni menys 
orgullós,  i ni més ni menys  aver-
gonyit),  ja no hi ha cap pretext  per  
tornar a ajornar deu o vint anys 
més la publicació de la crònica 
d’aquella tràgica matinada.

Qui sap on seríem vostè, amiga 
o amic lector, i jo, aleshores! A 
la tercera va la vençuda, com fa 
la dita popular.  

Remuntant-nos al 1934

No deixa de ser paradoxal  que 
en la Catalunya dels anys trenta 
del segle passat, a la zona més 
industrialitzada d’Espanya, fos el 
confl icte agrari el que condicionés 
la vida social, i allò que ara en 
diuen el calendari polític.

La resposta del Govern de la 
Generalitat a la crisi institucional  i 
política ocasionada per l’anul·lació 
de la Llei de Contractes de Conreu  
-la gran esperança dels rabassaires 
catalans- per part del Tribunal 
de Garanties de la República, a 
instàncies de la dreta catalana i 
espanyola, va provocar  que el 6 
d’octubre de 1934 el president 
Lluís Companys proclamés l’Estat 
Català dins la República Federal 
Espanyola. A Catalunya es van 
endegar uns fets revolucionaris 
que van ser sufocats immediata-
ment  per l’exèrcit. També a Sant 
Sadurní.

Les conseqüències van ser 
nefastes. En primer lloc, després 
del 6 d’octubre, es va destituir 
i empresonar el Govern de la 
Generalitat, es va suspendre l’Es-
tatut d’Autonomia, es van dissoldre 
els ajuntaments democràtics,  es 
van nomenar consistoris a dit i  es 
van empresonar també  regidors, 
alcaldes i dirigents rabassaires.  
Es va aturar l’aplicació de la Llei 
de Contractes de Conreu i es va 
proclamar el 22 d’octubre  el Ban 
d’Estat de Guerra del general Batet 
ordenant la devolució de les parts 
retingudes de més pels rabassaires i 
parcers, sota amenaça militar.

A Sant Sadurní, el 6 d’octubre, 
els revoltats que van seguir la crida 
del president Companys es van 
excedir,  i van detenir i  empresonar 
immediatament quinze dels  pro-

(ve de la pàgina anterior)

La sublevació del general Franco contra la República va enfrontar 
radicalment veïns, amics i, fi ns i tot,  familiars, que es van arrenglerar  en 
posicions irreconciliables. En aquesta fotografi a veiem dos sadurninencs 
que havien estat amics tota la vida; a l’esquerra, Pere Raventós Soler, de 
cal Silvestre, i al seu costat, Claudi Casanovas Santacana, de cal Fidel, fent 
la instrucció del servei militar, sense uniformes, al camp de futbol del 
Centre de Sant Sadurní, durant la Segona República. L’aixecament militar 
va trencar la convivència entre ells dos. Raventós es va adherir a la causa 
republicana, mentre que Casanovas va simpatitzar amb els franquistes, 
primer a la vila i després als respectius fronts de guerra. En acabar-se 
la confrontació, Raventós, derrotat,  va ser empresonat a la Model de 
Barcelona acusat de formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes 
sadurninenc i d’haver participat en els assassinats de 1936, i Casanovas, 
vencedor, es va signifi car com a falangista, essent nomenat alcalde 
franquista el 1960. El seu pare, Fidel Casanovas, va ser jutge de pau 
després de la guerra,  i al seu germà capellà, Josep Maria, el van 
assassinar els rojos el 1937. (Foto de l’arxiu de l’autor)

(continua a la pàgina següent) 
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pietaris agrícoles més signifi cats. 
El primer, òbviament, va ser Pere 
Mir  Ràfols, de can Guineu, i 
el segon, el seu administrador 
Francesc Llopart Alemany (el Pere 
Jan). Immediatament després  van 
detenir  Antonio Rovira Jané (el 
Foradat),  Ernest Poch  Junyent (el 
Catassús),  Pere Llopart  Alemany, 
germà del Pere Jan,  Joan Baqués  
Torner (el Mistelaire), Josep Rovira 
(el Mota dels tres portals), Antonio 
Raventós  Baldrich (el Pau fran-
cès), Jacint Cuscó Esteva, Salvador 
Oliver Santacana (el Calixtus), 
Emili Castells Rosich, Miquel Roig  
Oliver (el Feru), Francesc Marsal    
Bosch, Jacint Buquera Castellví i el 
farmacèutic Jaume Torras  Llopart. 
A diferència de Vilafranca,  a Sant 
Sadurní no es va cremar l’esglé-
sia, però els revolucionaris van 
cometre l’error d’actuar contra 
algunes  persones molt signifi cades 
de la dreta. Per això va intervenir 
l’exèrcit, per alliberar-los i per 
restablir l’ordre, per detenir els 
responsables de la revolta, per  
destituir l’ajuntament democràtic 
i nomenar-ne un a dit.

Les eleccions del 16  febrer de 
1936, amb la victòria a l’Estat  del 
Frente Popular i del Front d’Esquerres 
a Catalunya, van permetre que  els 
governants i dirigents empresonats 
a causa dels fets del 6 d’octubre  
fossin alliberats, que es restablís 
l’Estatut i la Llei de Contractes 

de Conreu, i que a Sant Sadurní, 
al Principat i a Espanya tornessin 
a manar les esquerres. 

La cita que es transcriu a conti-
nuació és un fragment d’un pam-
fl et que es va distribuir a Sant 
Sadurní en una data imprecisa, a 
la primavera o durant  les primeres 
setmanes de l’estiu de 1936, després 
de les eleccions del febrer i, en 
qualsevol cas, abans de la rebel·lió 
del general Franco. “[...] Poble: Ja 
saps, doncs, qui són els que varen 
portar-te l’angoixa i els perjudicis 
a casa teva. Doncs bé, cal que facis 
justícia exterminant d’una vegada 
per sempre aquests traïdors de 
Catalunya i els altres pobles his-
pànics”. Segons els autors anònims 
del manifest, els traïdors eren una 
vintena de sadurninencs que arran 
dels fets del 6 d’octubre de 1934 
havien denunciat 62 dels seus  
convilatans  per haver participat en 
aquells esdeveniments revoluci-
onaris. Els noms dels amenaçats, 
que l’imprès en qüestió acusa que 
“[...]són l’esperit inquisitorial, els 
representants del feixisme prò-
piament dit[...]”,  i també que “[...] 
són els malvats, els gossos [...]”,  
eren els següents: Salvador Oliver,  
de cal Calixtus; Francesc Marsal; 
Claudi Casanovas Santacana,  
de cal Fidel; Francesc Llopart  
Alemany,  més conegut com el Pere 
Jan; Ernest Poch, de can Catassús; 
Antoni Raventós,  de cal Pau fran-
cès; Emili Castells  Rosich; Jacint 
Buqueras; Miquel Roig Oliver, 

de cal Feru; Josep Rovira, de cal 
Mota dels tres portals; Pere Mir  
Ràfols, de can Guineu; Pere Ferrer  
Bosch, de cal Freixenet; Raül Maria 
Mir  Comas, de cal Magí Guineu; 
l’impressor Josep Varias  Bou; Joan 
Baqués, de cal Mistelaire; Antonio 
Rovira  Jané, de cal Foradat; Joan 
Juvé, de cal Serra; Pere Llopart  
Alemany,  també de cal Pere Jan,  i 
fi nalment  el farmacèutic Francesc 
Torras. 

 Si ara fem l’exercici de con-
frontar aquests noms i cognoms 
apareguts en el pamfl et anònim, 
amb la relació dels qui ja havien 
estat detinguts pels rabassaires 
durant els fets del 6 d’octubre 
de 1934 i amb la llista dels que 
efectivament van ser assassinats 
després, durant les primeres set-
manes de la revolució de 1936 
a Sant Sadurní (veure la llista del 
requadre), ens adonarem que es 
dóna una  tràgica coincidència,   
ja que corresponen a  les famílies 
que van ser víctimes del terror 
desfermat com a resposta revo-
lucionària a la rebel·lió del general 
Franco. (El nombre d’assassinats  
hauria pogut resultar encara  més 
esgarrifós el 1936 a Sant Sadurní  
si alguns dels amenaçats en el 
pamfl et  -com Pere Mir, Raül Maria 
Mir, Josep Varias i Francesc Llopart,  
entre d’altres- no haguessin marxat 
precipitadament de la vila o s’ha-
guessin amagat en llocs insospi-
tats  quan es va iniciar la revolta. 
Malauradament no tots els que es 
podien sentir amenaçats van saber 
copsar la gravetat de la situació, 
o no  van saber, o no van   poder, 
escapar-se a temps, com veurem 
tot seguit). 

A Sant Sadurní hi va haver més 
contundència en les actuacions 
dels revolucionaris el 1934 i el 
1936 que en la majoria d’indrets 
del Penedès, entre d’altres raons, 
perquè  el contenciós rabassaire s’hi 
va viure molt més dramàticament 
i va generar uns greuges infi nits. I 
per això també la repressió fran-
quista a la vila i el càstig de  l’exili 
sadurninenc van  afectar tan  trà-
gicament tants i tants  convilatans 
després de la victòria bèl·lica feixista 
de 1939.

Dretes i esquerres el 1936

Els clàssics conceptes de dretes 
i d’esquerres que s’havien man-
tingut tan diferenciats  al llarg de 
la primera meitat del segle XX 
ens proporcionen encara un bon 
mecanisme per intentar identifi car 
les orientacions ideològiques i 
polítiques dels bàndols que es 
van enfrontar el 1936 i  els valors 
contraposats que representaven. 
L’esquerra sempre havia aglutinat 
els sectors populars i progressistes, 
mentre que la dreta s’identifi cava 
amb l’ordre establert, el conserva-
dorisme i els poders fàctics. Malgrat  
que aquests  dos conceptes  s’han 
anat aigualint, especialment  en els 
darrers vint anys, fi ns al punt que 
el desconcert és un camp abonat  
per a tota mena de posicionaments 
polítics  (és una boutade  i una bona 
estratègia de confusió, i també  
un exercici de cinisme, que el partit 
més a la dreta a l’Espanya del segle 
XXI es digui popular), la concep-
tualització genèrica de dretes i 
d’esquerres segueix tenint plena 
vigència, i  ens pot ser d’utilitat  a 

l’hora d’ apropar-nos als esdeve-
niments de 1936. (No em resis-
teixo gens ni mica a comentar 
el fet que actualment els qui en 
rigor s’haurien de considerar  de 
dretes, ho dissimulin, camufl in i 
neguin amb mil i un eufemismes -a 
Catalunya, per exemple, en molts 
casos, la coartada per mantenir 
la nebulosa és declarar-se naci-
onalista, com ja va fer Francesc 
Cambó quan va exclamar “Dretes? 
Esquerres? Catalunya!”- ,  mentre 
que només els que  es creuen ser 
d’esquerres  ho assumeixen amb 
certa naturalitat). 

Simplifi cant i generalitzant, per 
entendre’ns, amb tots els matisos 
que es vulgui, i per intentar situar el 
lector del segle XXI en els esquemes 
mentals dels protagonistes del 
confl icte d’una banda i de l’altra, 
podríem convenir que  el 1936 les 
dretes eren percebudes a Espanya  
com antirepublicanes, clericals, 
conservadores, no autonomistes,  
predisposades amb entusiasme 
envers els feixismes emergents  a 
l’Alemanya de Hitler i a la Itàlia 
de Mussolini, i conxorxada amb 
la Monarquia,  l’Església catòlica i 
romana, l’exèrcit i  els terratinents, 
i identifi cada amb  l’ordre, la pàtria  
i els valors tradicionals  establerts. 
En argot popular de l’època: els rics. 
Els partits de dreta que aglutinaven 
aquesta ideologia es va aplegar a 
Espanya, el  febrer de 1936, sota 
la coalició del Frente Nacional. 
(Amb la peculiaritat de Francesc 
Cambó i la Lliga, representants 
d’un catalanisme burgès que tenia 
un confl icte de difícil resolució:  
pretenia transformar Espanya 
sense que es trenqués cap plat a 
Catalunya. Per això van deixar 
que la República s’enfonsés  entre 
l’extremisme de dretes -la rebel·lió 
de Franco i d’altres generals- i 
la revolució d’esquerres que es va 
desencadenar com a resposta a 
l’agressió franquista. Després, la 
dreta catalana va renunciar durant 
gairebé quaranta anys  a trans-
formar res,  a canvi que la seva 
Catalunya fos un ermot  sense 
democràcia i un paradís empre-
sarial i fi scal, sota la bota mili-
tar).

L’esquerra espanyola i catalana, 
pel contrari, era republicana -al 
cap i la fi  la República va arribar  
el 1931 després de la  seva victòria  
en unes eleccions municipals-, 
més autonomistes que els seus 
adversaris, entre laiques i anti-
clericals, liberals, progressistes, 
favorables a la reforma agrària que 
a Catalunya tenia la seva màxima 
expressió en el contenciós rabas-
saire, afi ns als valors de llibertat, 
de justícia i d’igualtat -propis de la 
Revolució Francesa-, i antifeixistes. 
El Frente Popular a Espanya i el 
Front Popular a Catalunya  que 
aplegaven aquestes opcions ide-
ològiques  van resultar guanyadors 
de la contesa electoral del febrer 
de 1936.

Una particularitat de la terrible 
experiència històrica del juliol 
de 1936 va ser la immediatesa de 
l’extremisme i el terror a ambdós 
bàndols. Els adversaris es van con-
vertir d’avui per demà en enemics 
irreconciliables per culpa de la 
sublevació militar del dia 18 de 
Franco  contra la República. Només 
se’n van salvar aquells que es van 
poder escapar perquè se’n van 

assabentar a temps o perquè van  
preveure què podria succeir. 

Els sublevats, que es van iden-
tifi car com a nacionales, van iniciar 
execucions en massa dels seus 
enemics  civils i militars allà on 
va triomfar l’aixecament militar, i 
simultàniament, allà on va fra-
cassar, el buit que es va crear amb 
l’esfondrament de l’autoritat civil 
republicana es va emplenar amb  
els impulsos dels que es van sentir 
amenaçats per l’atac de l’exèrcit, i 
van trobar en això una justifi cació 
per la seva revolució col·lectivista 
i per a l’eliminació d’aquells que, 
al seu entendre, eren favorables 
a l’aixecament militar o contraris 
a la revolució. A un bàndol i a 
l’altre es va caure en el parany de 
criminalitzar l’adversari, a substituir 
l’imperi de la llei pel terror, i a 
eliminar  de forma arbitrària  mit-
jançat l’assassinat els qui s’havien 
signifi cat per una causa o per la 
contrària, en una escalada sense 
fi  que ningú no va poder aturar. 
Cap dels dos bàndols no va estar 
a l’alçada per frenar aquell desori. 
Francesc Cambó ja havia advertit el 
1934, quan després del 6 d’octubre 
l’exèrcit va actuar de garant dels 
drets  dels propietaris i en contra 
dels rabassaires, que l’ús de la força 
no era el millor recurs per  resoldre 
els problemes, perquè “la força, 
en canviar de mans, canvia de 
direcció”. 

Al Penedès i a Sant Sadurní, 
aquell juliol de 1936,  quan l’ai-
xecament militar  va fracassar a 
Catalunya, la força  la tenien les 
esquerres, i després de l’assalt al Parc 
d’Artilleria de la caserna de Sant 
Andreu de Barcelona, en el qual 
van participar alguns penedesencs 
i sadurninencs,  a més de la força,  
van tenir les armes.

El Comitè de Milícies Anti-
feixistes de Sant Sadurní

Pocs dies  després de l’aixeca-
ment del general Franco contra la 
República  es van constituir a tots 
els pobles i ciutats de Catalunya els 
Comitès de Milícies Antifeixistes,  
com els instruments populars  per 
garantir la defensa de la República. 
A ells els va correspondre diri-
gir i executar les actuacions més 
contundents d’aquells primers 
mesos de la revolta: el control 
ciutadà, la confi scació de béns de  
famílies, empreses i ordes religi-
osos; la direcció de la revolució 
col·lectivista a la vila; el cobra-
ment d’impostos revolucionaris;   
així com la persecució, detenció, 
empresonament, judici arbitrari i 
assassinat dels qui consideraven  
adversaris o enemics. 

Tenia com a referent el Comitè 
Central de Milícies Antifeixistes 
creat pel president Lluís Companys, 
el 21 de juliol de 1936, a iniciativa 
de la Confederació Nacional del 
Treball (CNT) i de la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI). El Comitè 
de Sant Sadurní, que s’havia instal-
lat a can Guineu, era una barreja 
de persones dels sectors populars, 
de la classe treballadora segons 
la terminologia marxista a l’ús,  
provinents alguns de  partits 
i sindicats com els anarquis-
tes,  Unió de Rabassaires, Estat 
Català, Partit Federal Ibèric, Partit 

(ve de la pàgina anterior)

Les vint-i-quatre víctimes mortals  de la 
revolució de 1936 a Sant Sadurní

Relació dels veïns que van ser assassinats per ordre del 
Comitè de Milícies Antifeixistes de Sant Sadurní, ordenada 
alfabèticament. Entre parèntesi s’indica l’edat que tenien quan 
van morir. Com va dir el president de la Generalitat Pasqual 
Maragall amb motiu del  60è  aniversari de l’afusellament 
del president Lluís Companys, al fossar de Montjuïc, on hi 
ha els noms de les víctimes  mortals dels Consells de Guerra 
sumaríssims  de la repressió feixista,  “algun dia caldrà afegir a la 
llista de catalans afusellats pel franquisme després de la guerra, 
la dels catalans que van ser víctimes del terror revolucionari el 
1936”. Els de Sant Sadurní són els següents:   

 1.   Antonio  Bardella  Paul  (60 anys )****

 2.   Joan Benach  Olivella  (45 anys) 
 3.   Pacià Carbó Roig  (32 anys)
 4.     Mossèn Josep Maria Casanovas  Santacana  (24 anys)**
 5.   José María Casas Natino (23 anys)
 6.   Emili Castells Rosich (58 anys)****

 7.   Pere Duran Sàbat (46 anys)
 8.   Pere Ferrer Bosch (50 anys) 
 9.   Joan Ferrer Sala (23 anys)*
10. Ramon Fontanals Torelló  (35 anys)
11. Pere Fontanals Torelló  (33 anys)
12. Salvador Gibert Singla (44 anys)****

13. Pere Llopart Alemany (38 anys)
14. Joan Llopart Ferrer (60 anys)
15. Joan Oliver Cardús (55 anys)
16. Jacint Oliver Garriga (21 anys)
17. Antonio Raventós Ferrer (38 anys) 
18. Jaume Raventós Poch (65 anys)
19. Pere Raventós Varias (66 anys)
20. Miquel Roig Oliver  (24 anys)
21. Josep Maria Rosell Domènech  (50 anys)
22. Antonio Rovira Jané (56 anys) 
23. Josep Sabaté Vidal (54 anys)****

24. Marcial Sendra Morera (49 anys)***

* Consta com a desaparegut, ja que el seu  cadàver no va ser mai localitzat.
**  És l’única víctima que no va ser assassinada el 1936, sinó l’1 de novembre 
de 1937. 
*** Aquest encarregat de can Codorniu va ser el primer a ser assassinat, el 28 
de juliol de 1936.
****  Exregidor de l’Ajuntament.

(continua a la pàgina següent) 
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Socialista Unifi cat de Catalunya  
(PSUC)  i Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), i d’altres que 
sense tenir cap afi liació prèvia 
s’hi van afegir,  si bé el  PSUC,  
d’una banda,  i la CNT-FAI-  d’una 
altra,  n’exercien el control i l’au-
toritat hegemònic. Com és fàcil de 
deduir, els interessos entre aquestes 
forces polítiques i sindicals no 
eren sempre coincidents, i d’aquí 
neix la principal contradicció 
d’aquest organisme i la divisió 
que ben aviat es va crear al si 
d’aquest. Per això es pot afi rmar 
que les accions atribuïdes a aquest 
Comitè no sempre  eren cone-
gudes i assumides per tots els  seus 
membres.

Al Comitè de Sant Sadurní 
hi va haver, per exemple, qui va 
ajudar a escapar-se el rector de la 
parròquia, mossèn  Joan Salvans,  
qui va facilitar salconduits a la 
família Ferrer Sala de cal Freixenet 
i  a una colla de ciutadans de 
dretes per marxar de la vila, qui  

que determinades actuacions atri-
buïdes a determinats protagonistes  
fossin tan contradictòries i que 
alguns dels integrants del Comitè 
s’assabentessin a posteriori d’algu-
nes de les accions més  violentes. 

(ve de la pàgina anterior)

En concret, els components  de la 
línia més radical s’autoanome-
naven la comissió específi ca. 

El que es pot afi rmar és que 
aquell organisme tenia el poder 
local, tot el poder, per sobre 
de l’Ajuntament, per sobre de 
la Guàrdia civil i per sobre del 
Govern de la Generalitat, i  que 
aquest poder s’exercia d’una forma 
anàrquica  i sovint descontrolada.  
Amb aquesta premissa, i sense 
anar més lluny ara com ara, 
no  crec que hi hagi d’haver 
inconvenient a relacionar algu-
nes de les persones que el mes 
de juliol i d’agost de 1936 van 
formar part del Comitè de Milícies 
Antifeixistes de Sant Sadurní: Pere 
Esteve  Llopart (el Pere Valent), 
Ernest Roca  Guilera (el Vidrier), 
Manuel Omella,  Manuel Vinaixa  
Serres i el seu germà Esteban,  
Josep Belloví  Jamàs, Lluís Ferrer  
Armengol (el Lluís d’Abastos), 
Joaquim Borrell  Pedrola (el Ros 
o  el Carreterito), Francisco  Sàez   
Carreño (el Carreño o el Murciano), 
Francisco Viladoms  Sabaté,  Jaume 
Ferrer Carbó (el Batista o el 
Sogas), Francesc Tubella  Rosell 
(el Negrets), Andrés Morencia 
Tordable (el Robles, el Castellano 
o el Ferroviario),  Valentí Zaragoza  
Verges, Vicenç Graupera Vilalta  i 
Enric Benaiges Pedrola, entre els 
més destacats. La llista dels mili-
cians s’hauria de completar amb  
més d’un centenar de persones 
que sense fi gurar inicialment com 
a membres del Comitè actua-
ven com a executors de les seves  
ordres i d’aquelles altres que s’hi 
van incorporar més tard, o que hi 
van col·laborar en algun moment 
fent simplement  tasques de vigi-
lància a l’ajuntament, als accessos 

a la vila i a la central telefònica, 
o que van fer de conductors de 
cotxes i camions, de grat o per 
força, o que s’hi van trobar invo-
lucrats a causa de la casualitat, 
i en algun cas, de la fatalitat o 
la mala sort. 

Sobre l’origen de les armes 
que van permetre als membres 
més radicals  del Comitè  cometre 
els assassinats, es pot descartar  
defi nitivament la versió que es va 
divulgar a la vila en aquells pri-
mers dies de la revolució, segons 
la qual les havien trobat quan 
van escorcollar els domicilis  de 
les víctimes. No va ser ben bé així. 
Si bé és cert que en els registres 
efectuats als domicilis de signi-
fi cats sadurninencs de dretes s’hi 
van descobrir algunes armes, 
aquestes  eren majoritàriament de 
caça, més alguna pistola esca-
dussera  degudament autorit-
zada. El gruix de fusells, pistoles, 
metralladores i municions va 
arribar a Sant Sadurní, com ja 
s’ha dit,  després de l’assalt al 
Parc d’Artilleria de la caserna de 
Sant Andreu a Barcelona, el 19 
de juliol de 1936, en el qual van 
participar, efectivament, entre 
d’altres, els germans sadurninencs 
Manuel i Esteban Vinaixa. (La 
segona part d’aquest reportatge 
es publicarà la propera setmana. 
Al web  carlesquerol.com es pot 
veure i  escoltar la conferència que 
l’autor d’aquest reportatge  va pro-
nunciar el passat 11 de novembre, 
al Museu de Vilafranca, sobre 
la repressió franquista a Sant 
Sadurní, així com també s’hi pot 
trobar  l’article titulat Memòria 
dels vençuts, publicat fa dos anys 
al programa de Fires de Sant 
Sadurní).

Segell del Comitè de Milícies Antifeixistes de Sant Sadurní. Les fatídiques 
ordres de detenció  i el cobrament d’impostos revolucionaris anaven 
signats amb aquest segell. (Arxiu de l’autor)
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va advertir a temps a uns quants 
convilatans perquè fugissin com 
més aviat millor abans no els 
detinguessin… i també qui va 
confi scar o va saquejar immobles 
i béns, qui va realitzar registres 
i detencions, qui va incendiar 
l’església, qui va enderrocar el 
monument a Marc Mir,  qui  va 
cobrar impostos revolucionaris 
a famílies benestants i qui va ser 
responsable d’ordenar  i executar 
assassinats.

Els enfrontaments, la descon-
fi ança i el recel entre els seus 
components en el si del Comitè 
eren habituals, i a mesura que es 
va anar radicalitzant la situació es 
van crear grupuscles autònoms  
i confrontats que actuaven al 
seu aire, sovint amb la política 
de fets consumats i a esquenes 
dels altres membres del Comitè. 
Els qui s’atrevien a dissentir o a 
distanciar-se eren acusats imme-
diatament  de feixistes i traïdors, i 
se’ls obligava a mantenir la fi de-
litat a la causa revolucionària. 

Només així es pot entendre 

Les armes i municions que els revolucionaris sadurninencs van utilitzar durant els tràgics esdeveniments locals  
de 1936 les havien aconseguit en l’assalt al Parc d’Artilleria de la caserna militar de Sant Andreu, a Barcelona. 
(Foto de l’arxiu de l’autor)



Carles Querol i Rovira
www.carlesquerol.com

Les detencions i el posterior empre-
sonament a la Casa de la Vila dels 
vuit protagonistes d’aquesta tràgica 
història, ordenats pel Comitè de 
Milícies Antifeixistes sadurninenc, 
es van produir simultàniament al 
llarg de la tarda del dijous 30 de 
juliol de 1936, quan les parades 
del mercat setmanal ja s’havien 
retirat de la plaça de l’Ajuntament. 
Pel que veurem, hi van partici-
par alguns membres del comitè 
local i també d’altres milicians 
forans.  

Els fets del 30 i el 31 de 
juliol segons els seus prota-
gonistes

Els testimonis dels protagonis-
tes i els dels familiars dels detinguts, 
en les seves declaracions judicials, 
semblen, a priori, irrefutables. 
Així, el mateix Manuel Vinaixa i 
Serres va declarar el 8 de juliol de 
1939 davant el jutge militar que 
va ser ell un dels que van detenir 
Pacià Carbó i Roig, però que no 
va participar després en el seu 
assassinat; Rosa Carbó Santacana 
va denunciar també davant el 
jutge militar que van ser Joaquim 
Borrell Pedrola i Francisco Sáez 
Carreño dos dels qui van anar a 
detenir el seu marit Miquel Roig 
al seu domicili de la plaça Nova 
i que la resta li eren desconeguts 
(la detenció es va fer fi nalment 
al domicili del doctor Planas, a 
l’immoble del costat, on Roig s’ha-
via traslladat casualment); Josep 
Raventós Riba va declarar davant el 
jutge militar que Joaquim Borrell, 
Josep Gual Surroca i Climent 
Barberan Segura van detenir el seu 
sogre, Antoni Bardella; a Ramon 
Giró el van anar a agafar a cal Rei 
uns veïns de Sant Sadurní i uns 
forasters dels quals, segons la seva 

31 de juliol de 1936: crònica d’una matança (i II)
Aquest episodi, com un preludi tràgic dels gravíssims esde-
veniments que es van desencadenar a Sant Sadurní d’Anoia 
a partir del 18 de juliol de 1936 i que van provocar un total 
de 24 assassinats, es pot considerar el més dramàtic de la 

Guerra Civil en aquest municipi penedesenc.  Amb  la victòria 
franquista de 1939, la venjança, disfressada de justícia, va  
caure de forma implacable sobre alguns dels presumptes 
responsables de tots aquests  assassinats.     

declaració davant el jutge mili-
tar, només va identifi car, també, 
Francisco Sáez, si bé va afegir que 
després va saber per comentaris 
d’altres persones que dos d’ells 
van ser Manuel Vinaixa i Jaume 
Ferrer Carbó. Un altre testimoni va 
acusar Francisco Sáez d’haver anat 
a agafar també Jaume Raventós. 
De les detencions de Josep Sabaté, 
José María Casas i Emili Castells no 
s’ha trobat cap referència en docu-
ments judicials, però el que s’ex-
plica és que van ser fetes també per 
milicians convilatans i forans. 

 Alguns d’aquests noms de mili-
cians locals (a excepció de Jaume 
Ferrer, el qual, juntament amb 
Lluís Ferrer Armengol i Francesc 
Tubella Rosell, van ser afusellats 
després de la guerra més per la seva 

signifi cació catalanista, republicana 
i rabassaire que per la seva relació 
amb fets violents) apareixen sovint 
en els testimonis d’altres detencions 
anteriors i posteriors, com és el cas 
de Manuel Vinaixa, el qual va ser 
acusat per les senyores Florència 
Esteva, Dolors Sala i Magdalena 
Sendra d’haver participat en les 
detencions dels seus respectius 
marits, Salvador Gibert, Pere Ferrer 
i Joan Llopart, els quals també van 
ser posteriorment assassinats.

Traslladats tots vuit detinguts 
a l’ajuntament de Sant Sadurní al 
llarg del dijous a la tarda, van restar 
incomunicats i sota vigilància 
dins un recinte de la planta baixa, 
habilitat com a presó, mentre al 
saló de sessions del primer pis, 
presidit per l’efígie del bust de 

la República i dels retrats dels 
presidents Manuel Azaña i Lluís 
Companys, un reduït grup de 
membres del Comitè (l’anome-
nada comissió específi ca) discutia 
amb vehemència el seu futur sota 
la forma d’un pretès judici revo-
lucionari, un judici popular sense la 
presència dels acusats, sense garan-
ties ni procediments, sense advo-
cats defensors i sense la presumpció 
d’innocència per als detinguts, 
i, per tant, totalment arbitrari. I 
amb la sentència ja predetermi-
nada.

Els familiars, lògicament, van 
interessar-se pels detinguts fi ns a les 
deu de la nit, però a partir d’aquella 
hora es va tancar la porta principal 
de l’ajuntament i se’n van anar 
convençuts que fi ns l’endemà 

no hi hauria cap novetat. A mit-
janit, segons va explicar en la 
seves declaracions davant el jutge, 
Joaquim Borrell Pedrola, que feia 
guàrdia a l’ajuntament, va intuir 
que s’havia pres la fatídica decisió 
d’assassinar-los quan un regidor 
del consistori que havia presenciat 
ocasionalment la discussió del 
Comitè, Pere Raventós Soler, de 
cal Silvestre, va abandonar pre-
cipitadament la Casa de la Vila per 
la portella de la porta principal, 
trasbalsat i esgarrifat pel que s’havia 
acabat de decidir i que ell, tot i 
haver-ho intentat, no havia pogut 
evitar de cap manera. Era negra 
nit i només la bombeta misèrrima 
d’un fanal de l’enllumenat públic 
il·luminava la façana de l’ajun-
tament. 

A l’obscura plaça de la Vila, 
batejada des del 1931 com a 
plaça de la República, van arribar 
immediatament un camió i dos 
coxes amb els seus conductors, els 
quals havien sortit del pati de can 
Guineu uns segons abans, després 
de rebre una trucada telefònica 
que es va realitzar des del telèfon 
de l’ajuntament, a través de la 
centraleta manual amb clavilles 
que la Companyia Telefònica tenia 
instal·lada en un immoble d’un 
racó de la plaça de la Vila (al cos-
tat mateix del Cafè de la Plaça), 
on feien guàrdia permanent dos 
voluntaris a les ordres del Comitè, 
els quals tenien l’ordre d’escoltar 
totes les trucades sospitoses. Un 
d’aquests dos milicians era aquella 
nit Francisco Viladoms. 

  
Camí del pont de Lledoner

Per aclarir què va passar real-
ment a partir d’aquest moment, 
disposem de dos testimonis que 
van viure en primera persona 

(continua a la pàgina següent) 
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Aquest cotxe fantasma, estacionat al pati de can Guineu, amb les sigles de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), va 
ser, molt probablement, un dels que els revolucionaris sadurninencs van utilitzar per escortar el camió amb els vuit 
detinguts, fi ns al pont del Lledoner, al terme municipal de Vallirana, on els van assassinar (Foto de l’arxiu de l’autor)



aquelles tràgiques hores. D’una 
banda, l’únic supervivent dels vuit 
detinguts, el sadurninenc Ramon 
Giró Mata de cal Rei, el qual, com 
veurem, es va poder escapar el 
darrer moment. De l’altra, un 
dels autors materials del múltiple 
assassinat, segons les seves pròpies 
declaracions (tot i que després se’n 
va desdir), el jove també sadurni-
nenc Joaquim Borrell Pedrola, el 
qual va ser jutjat, condemnat a 
mort i afusellat després de la guerra 
per la seva suposada participació en 
aquell i en d’altres assassinats.

  Les declaracions de Ramon 
Giró davant els jutges militars, 
en els sumaris dels consells de 
guerra que es van celebrar contra 
diversos acusats per l’assassinat 
d’aquells set veïns de Sant Sadurní, 
van aportar molt poca informació 
per intentar precisar quins van 
ser els milicians que en darrera 
instància els van assassinar. Giró 
va explicar al jutge militar de 
Vilafranca en la seva comparei-
xença del 4 de maig de 1939 que el 
30 de juliol de 1936 l’havien anat 
a detenir a casa seva i que quan 
el van portar a l’ajuntament ja hi 
va trobar els altres set detinguts. 
La seva versió dels fets que es van 
succeir a partir d’aquest moment 
no coincideix exactament amb la 
que s’ha divulgat al llarg d’aquests 
darrers gairebé setanta anys. 

 Giró va relatar que quan el 
camió dels detinguts i els quatre 
cotxes fantasmes que l’escortaven, 
dos al davant i dos al darrere, van 
sortir de Sant Sadurní després de 
mitjanit i van arribar al pont del 
Lledoner, aproximadament a la 
una de la matinada del divendres 
31 de juliol, els van lligar les mans 
pels canells i els van obligar a 
baixar del vehicle un per un. Va 
ser en aquell precís instant que es 
va adonar que a ell no l’havien 
lligat prou bé i en saltar a terra 
va començar a córrer amagant-se 
al bosc del barranc, mentre els 
milicians els disparaven a ell i als 
altres. (No va dir que es llancés 
daltabaix del viaducte, com s’ha 
explicat reiteradament, potser 
amb un cert to èpic. Tampoc no 
podem confi rmar la versió que va 
circular, acusant Joaquim Borrell 
Pedrola d’haver-lo deslligat després 
d’acceptar un suborn). 

Va afi rmar Ramon Giró que 
només va poder identifi car, pre-
cisament, Joaquim Borrell com 
un dels ocupants del camió i dels 
cotxes que els van traslladar al pont 
del Lledoner, i va afegir que no 
va conèixer la resta dels milicians 
“perquè eren forasters”. No va dir 
que no els hagués pogut conèixer 
perquè no els hagués vist, o perquè 
era de nit, o perquè anessin amb 
la cara tapada (i encara menys 
perquè volgués encobrir a ningú), 
sinó que no els va conèixer perquè 
no eren de Sant Sadurní.

Aquesta versió de primera mà 
coincidiria amb la declaració inicial 
que l’acusat Joaquim Borrrell va 
fer el 20 d’abril de 1939, quan el 
va detenir el caporal de la caserna 
de la guàrdia civil de Sant Sadurní, 
en la qual s’autoinculpava d’haver 
participat en aquells set assassinats 
juntament amb un membre del 
Comitè de Vilafranca, anomenat 
Josep Solé, amb el Xato de Sant 
Sadurní (Pere Raventós Galimany) 
i amb un tercer a qui Borrell va 
identifi car com a Joan Serra, a 
més d’altres milicians, també de 
Vilafranca. (La pràctica de recórrer 
a milicians d’altres poblacions per 
cometre els assassinats era força 
habitual per diverses raons. La 
primera, per motius de seguretat 
personal, per intentar preservar 
així al màxim l’anonimat dels 
qui executaven les ordres dels 
comitès. La segona, per assegurar 
l’efi càcia de les actuacions i evitar 
que alguns inexperts o temorencs 
les avortessin. La tercera raó era 
d’índole més subtil, ja que s’ha-
vien donat casos de suborn o de 
conxorxa entre les víctimes i els 
seus botxins. I en darrer terme, 
per suplir la manca de milicians 
locals disposats a matar.

Disposem actualment d’exem-
ples de cadascuna d’aquestes raons 
que les il·lustren perfectament. 
La precaució per evitar delatar-se 
explicaria la suposada presència 
de milicians de Vilafranca en el 
múltiple afusellament d’aquests 

set sadurninencs, el 31 de juliol 
de 1936 al pont del Lledoner. La 
inexperiència, el nerviosisme o 
l’atabalament en les execucions 
es va demostrar el 15 d’agost de 
1936, quan van detenir Pere Duran 
de can Benet amb la intenció 
d’assassinar-lo. Al primer intent, 
el fuseller va buidar tot el seu 
carregador de bales sense encertar 
cap tret. Un altre revolucionari 
sadurninenc va haver de resoldre 
la situació amb la seva pistola. 

Els intents de suborn tindrien 
un referent, com ja s’ha dit, en 
el rumor que si el sadurninenc 
Ramon Giró es va poder escapar 
d’una mort segura al pont del 
Lledoner va ser perquè Joaquim 
Borrell no l’havia lligat intenci-
onadament prou bé. 

Finalment, sobre la manca de 
milicians locals prou disposats 
a cometre els afusellaments, en 
tenim una mostra en el que va 
succeir a Sant Pere de Riudebitlles, 
a les dotze del migdia del 3 d’abril 
de 1937. Un escamot de milicians 
de Sant Sadurní va localitzar, a 
l’indret conegut com les Mines del 
Tauler, on s’havia refugiat, Josep 
Creixell Ferrer, de cal Vermell, 
el qual se sospitava que vint-i-
quatre hores abans havia participat 
en l’assassinat del sadurninenc 
Domingo Guilera Mata, de cal 
Sofi o, el qual treballava de barber 
a Sant Pere, on a més vivia. 

Els revolucionaris sadurni-
nencs, encapçalats presumptament 

per Pere Raventós Galimany, més 
conegut com el Xato, el van loca-
litzar al seu amagatall de Sant Pere, 
el van apallissar, li van destrossar 
les cames i lligat a un camió el 
van arrossegar per tot el poble 
fi ns arribar a la carretera. Els qui 
coneixen bé aquest municipi es 
poden imaginar perfectament que 
el llarg trajecte entre un lloc i l’altre 
es devia fer etern per a l’infortunat 
Josep Creixell. A la carretera li 
van tirar un tret i el van acabar 
de matar. En aquest cas, però, hi 
havia, a més, una raó d’una altra 
mena -no precisament de caràcter 
polític ni revolucionari- que expli-
caria la crueltat d’aquell assassi-
nat: Maria Raventós Galimany, 
la vídua de Domingo Guilera, 
era precisament la germana del 
revolucionari sadurninenc Pere 
Raventós.

Un mes després de la detenció, 
per part de la Guàrdia civil de Sant 
Sadurní, de Joaquim Borrell, en 
una segona declaració feta el 27 
de maig de 1939 davant el jutge 
militar de Vilafranca, Borrell va 
rectifi car la seva primera versió, es 
va exculpar dient que Pere Esteve i 
Llopart (el Pere Valent) el va obligar 
a pujar al camió per escortar els 
detinguts i que no va participar 
en l’afusellament, sinó que va 
restar assegut a la cabina del vehi-
cle observant els esdeveniments. 

(ve de la pàgina anterior)
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AGROALSINA, el 
dimecres 
d’aquesta 
setmana, va 
inaugurar una 
nova botiga de la 
seva fi lial 
GERMINOVA del 
Mercat central 
de la Flor i 
Planta de 
Catalunya de 
Vilassar de Mar.

Aquesta botiga està 
dedicada al subminis-
trament de comple-
ments de jardineria per 
als clients del Mercat 
i també és un punt de 
referència per al seu 
mercat d´importació 
d´Holanda de planter 
de  fl ors  i plantes.

Per altra banda, 
també  funcionarà 
com a mercat per al 

PUBLIREPORTATGE

Agroalsina inaugura una botiga de la seva
fi lial Germinova a Vilassar de Mar

majorista per abastar 
a tots els jardiners i 
clients que no puguin 
desplaçar-se  al Mercat. 
Les entregues es rea-
litzaran a través  dels 
magatzems de Vilassar, 
Vilafranca i Mal-
grat.

Amb aquest nou 
servei completem un 
nou repte per estar més 
a prop dels nostres cli-
ents i ser un punt de 
referència per al seu 
proveïment de mate-
rials de jardineria, agri-
cultura i animals de 
companyia.

La nova botiga està dedicada al subministrament de complements de jardineria per als clients del mercat central de la fl or i la planta 
de Catalunya de Vilassar de Mar



Perquè la nova versió fos més 
creïble que l’anterior, va inculpar 
els qui, segons ell, van cometre els 
assassinats: els sadurninencs Pere 
Raventós Galimany, Josep Gual 
Surroca, Enric Marcet Ventosa, 
Josep Blanch Cuello, Joan Llop 
Borrell, Francisco Viladoms Sabater, 
Climent Barberà Segura i el seu 
germà Josep, Manuel Vinaixa Serres 
i el seu germà Esteban, entre d’al-
tres que no recordava. També va 
denunciar Joan Serra Ferrando 
que podria ser el mateix Joan Serra 
a qui Borrell ja havia delatat a la 
primera declaració. En aquesta 
ocasió no va fer cap referència 
als altres membres del Comitè de 
Vilafranca. (No ha estat possible 
identifi car els presumptes vila-
franquins Josep Solé i Joan Serra. 
Els seus noms no apareixen a la 
llista dels membres destacats del 
Comitè de la capital comarcal, 
ni cap historiador en sap donar 
raó. ¿Existien, utilitzaven noms 
falsos, o Borrell se’ls va inven-
tar?). La fugida de Ramon Giró la 
va explicar Borrell dient que va 
aprofi tar que un vehicle que cir-
culava per la carretera va enlluernar 
per un moment l’escamot que 
es disposava a matar-los, i es va 
escapar.

Ja coneixem els que van ser 
acusats de participar en aquell 
múltiple assassinat. Però, qui eren 
les infortunades víctimes?

Més enllà de conjectures o 
rumors que, qui més qui menys, 
ha pogut escoltar en aquests darrers 
gairebé setanta anys, i per intentar 
mantenir el màxim de rigor, ens 
limitarem a fer referència als docu-
ments redactats pel Comandante 
del Puesto de la Guardia Civil de 
San Sadurní de Noya, Juan Jiménez 
Morilla, el 5 de juliol de 1941, i pel 
delegat local de la Falange, Francesc 
Llopart i Alemany, el novembre 
de 1939, que ens poden donar 
algunes pistes sobre les circums-
tàncies personals i les connotacions 
polítiques dels assassinats. El primer 
és l’informe que es va enviar al 
fi scal general de l’Estat per a la 
instrucció de la Causa General, el 
memorial franquista de greuges 
contra els responsables polítics, 
sindicals i socials de l’etapa republi-
cana. És una mena de qüestionari 
que es va emplenar després de 

la guerra a cada municipi on es 
detallen els esdeveniments revo-
lucionaris, els protagonistes, les 
víctimes i els botxins. 

Òbviament hi trobem la refe-
rència precisa a tots els que van 
ser assassinats a Sant Sadurní, 
amb algunes anotacions relaci-
onades amb els set afusellats que 
ens ocupen -i també a la resta 
de les víctimes-, que transcriu-
rem literalment: “ [...] Miguel Roig 
Oliver tratante de vinos, de ideologia 
de derechas, enemigo acérrimo del 
marxismo y luchador infatigable 
de la Causa de España. Antonio 
Bardella Pauls, comercio, ideologia de 
derechas[...] Emilio Castells Rosich, 
industrial, de derechas, Paciano Carbó 
Roig, industrial de derechas, infatigable 
luchador en pro de España[...] José 
Maria Casas Natino, estudiante, 
ideologia derechas, Delegado Local de 
Falange Española[...] Jaime Raventós 
Poch, industrial de derechas[...] 
José Sabaté Vidal, comerciante, de 
derechas...”.

És de suposar que l’autor 
d’aquest informe -recordem-ho, 
el caporal de la guàrdia civil de 
Sant Sadurní- es devia documentar 
abans de redactar-lo i que els quali-
fi catius que adjudica a cada un dels 
sadurninencs devien respondre a 
la realitat. No els defi neix com a 
persones sense ideologia, o sense 
signifi cació política, o víctimes 
innocents: tots són de dretes i 
alguns d’ells prou identifi cats amb 
les doctrines i organitzacions que 
van donar suport a l’aixecament 
militar del general Franco contra 
la República. 

Per la seva banda, el delegat 
local de Falange afi rma reitera-
dament en els seus escrits adreçats 
als tribunals militars que “[...] los 
asesinados eran personas afectas al 
Glorioso Movimiento Nacional”.

 Si haguéssim de creure fi l per 
randa el que afi rma el Comandante 
del Puesto de la Guardia Civil de 
San Sadurní de Noya, i el delegat 
de la Falange, hauríem d’admetre 
que tots els assassinats durant la 
revolució de 1936 de Sant Sadurní 
eren de “derechas”, alguns d’ells 
“enemigos acérrimos del marxismo” 
o “ luchadores infatigables por la 
causa de España”, dos requetès, 
un falangista i un exmilitant de la 
Unión Patriótica, el partit creat pel 
dictador Primo de Rivera. I tots 
ells “personas afectas al Glorioso 

Movimiento Nacional”.
Aquests dos personatges, el 

caporal de la guàrdia civil i el dele-
gat local de Falange, amb l’afany 
de deixar ben clar qui eren les 
víctimes i qui els botxins, els posen, 
als uns, al sac del martiri por Dios y 
por España, per la Santa Causa, i per 
al Glorioso Movimiento Nacional, i als 
altres, al sac de les responsabilitats 
criminals.

Alguns descendents dels qui 
van ser assassinats el 1936, tots ells 
de famílies benestants, han negat 
sempre qualsevol vinculació dels 
seus familiars amb l’aixecament 
militar i amb la ideologia que 
l’inspirava, diguin el que diguin 
els informes dels caporals de la 
guàrdia civil i del delegat local de 
Falange. Podria ser, efectivament, 
que en algun cas no existís cap 
relació, ni pròxima ni remota. Però 
si qüestionem la versió que es recull 
en els documents ofi cials en relació 
amb les víctimes i els atorguem 
la presumpció d’innocència, ¿no 
hauríem de fer el mateix amb els 
qui hi consten com a botxins? 
La resposta és òbvia. 

Els grans acusadors a par-
tir del 22 de gener de 1939 

A l’arxiu municipal de Sant 
Sadurní, als arxius judicials de 
Vilafranca, al Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, on es con-
serva tota la documentació de 
la Causa General que va instruir 
la Fiscalia General del Estado un 
cop acabada la guerra, i als arxius 
militars del Tribunal Territorial 
Tercero de Barcelona, on es con-
serven els sumaris dels consells de 
guerra celebrats a partir de 1939, 
es pot comprovar com va ser de 
decisiu el paper del primer alcalde 
franquista de Sant Sadurní, del 
delegat local de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, i dels 
successius comandaments de la 
caserna de la guàrdia civil de la vila 
a l’hora de condemnar els con-
vilatans més destacats per la seva 
participació en els esdeveniments 
revolucionaris de 1936. 

Antonio Llopart Rovira havia 
estat nomenat per al càrrec d’al-
calde setanta-dues hores després 
que les tropes franquistes entressin 
a Sant Sadurní. En representació de 
l’Excmo. Sr. General Jefe del Cuerpo de 
Ejército de Navarra, l’alferes pro-

visional del Cuerpo Jurídico Militar, 
D. José María García Delgado, el va 
investir com a màxima autoritat 
municipal.

Francesc Llopart, el Pere Jan, 
l’administrador de can Guineu, 
que havia estat detingut arran 
dels esdeveniments revolucionaris 
del 6 d’octubre de 1934 i que va 
desaparèixer precipitadament de 
Sant Sadurní abans de l’aixecament 
militar -i que no hi va tornar fi ns 
un cop acabada la guerra-, i germà 
d’una víctima de la revolució, va 
assumir el càrrec de delegat local 
de la Falange. (Quan anys després 
es va adonar de les atrocitats del 
nou règim, se’n va intentar dis-
tanciar, però els seus correligio-
naris sadurninencs el van dissuadir 
fent-li fer beure un litre d’oli de 

ricí). 
Tot i no haver viscut a la vila 

durant aquells tràgics mesos de 
1936, ni d’haver estat per tant 
testimonis dels fets, van ser ells 
qui, en tot moment, junt amb els 
comandaments de la caserna de 
la guàrdia civil sadurninenca, José 
Alonso Verdayes i el seu successor 
Juan Jiménez Morilla, els qui van 
demostrar tenir més informació 
que ningú, i més proves irrefutables 
a l’hora d’acusar els qui van ser 
jutjats pels tribunals militars, molt 
més que tots els protagonistes, 
víctimes, familiars i testimonis 
directes i indirectes dels esdeve-
niments junts, o almenys era això 
el que van certifi car fatalment amb 
les seves signatures. Mai no van 
atorgar la presumpció d’innocència 
a cap dels acusats i van capgirar 
totalment aquell principi universal 
que tothom és innocent mentre 
no es demostri el contrari.

Quan, amb motiu de la Causa 
General, van demanar a l’alcalde 
que respongués un qüestionari 
indicant quins eren els sospitosos 
dels assassinats comesos a la vila 
durant la revolució de 1936, ho 
va resoldre dràsticament enviant 
una llista indiscriminada que va 
involucrar en bloc 4 convilatanes 
i 57 convilatans. (Veure la llista 
adjunta). 

Quan el delegat local de Falange 
va enviar els seus informes als 
tribunals de guerra que jutjaven 
dotzenes de sadurninencs, va uti-
litzar en tots els casos un mateix 
ofi ci redactat de forma idèntica, 
acusant a tots i cadascun dels 
processats de totes i cadascuna de 
les atrocitats i abusos que es van 
cometre, sense matisos ni proves 
de cap mena, però repetint una 
i altra vegada la llista de totes les 
víctimes de la revolució de 1936, 
atribuint-les a tots i cadascun dels 
processats. També, quan se li va 
demanar que ratifi qués alguna 
de les seves greus acusacions de 
difícil comprovació que podrien 
comportar la pena de mort o l’em-
presonament -com és el cas de la 
intervenció de Manuel Vinaixa 
en l’assalt al Parc d’Artilleria de 
la caserna de Sant Andreu de 
Barcelona, o de la responsabilitat 
directa d’uns altres acusats en deter-
minats assassinats-, no va dubtar ni 

(ve de la pàgina anterior)
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Antonio Llopart, el primer alcalde 
franquista sadurninenc (Foto de 
l’arxiu de l’autor) 



un instant a sentenciar-ho en base 
a eufemismes com que la parti-
cipació dels encausats en aquells 
esdeveniments era de “dominio 
público”. Quan se li va reclamar 
informació sobre Andrés Morencia 
Tordable (més conegut com el 
Robles o el Ferroviario), va respon-
dre que “se trata de un repugnante 
criminal y enemigo peligroso de la 
Santa Causa”. La Santa Causa era, 
ni més ni menys, que l’atac contra 
la Segona República.

També els comandaments de la 
caserna de la guàrdia civil van tirar 
pel dret quan van acusar injus-
tament dotzenes de sadurninencs, 
entre d’altres el darrer alcalde 
democràtic de la primera meitat del 
segle passat, el republicà Napoleó 
Montagut.

Esborrona adonar-se com els 
jutges instructors dels consells de 
guerra donen per demostrat tot el 
que l’alcalde, el delegat de Falange 
de Sant Sadurní i els caporals de 
la guàrdia civil els comunicaven, 
en tots els casos, i en base a això -i 
a d’altres proves encara de menor 
consistència- van condemnar a 
mort o a presó a molts dels acusats. 
Aquesta arbitrarietat i aquesta 
frivolitat a l’hora de generalitzar 
les responsabilitats només es pot 
entendre des de l’odi i la revenja 
orquestrada, no des de l’afany de 
justícia.

D’entre aquests personatges 
addictes al règim (l’alcalde fran-
quista, el falangista i els caporals 
de la guàrdia civil), és el primer 
el que demostra més subtilitat en 
les seves denúncies. 

¿Com s’explica sinó que entre 
els acusats per l’alcalde de ser 
sospitosos dels crims hi hagi els 
alcaldes republicans Miquel Bruna, 
Napoleó Montagut, Josep Cases i 
Salvador Arnan? (Veure la llista de 
la pàgina següent). Cap dels quatre 
no va tenir mai res a veure en 
actes violents, com paradoxalment 
ja es va poder demostrar en els 
seus respectius consells de guerra. 
Tampoc els noms dels regidors 
republicans Antoni Lloret, Pere 
Raventós Soler, Josep Ferrer, Joan 
Duran, Josep Escarré i Jaume 
Capellades no haurien d’haver 
aparegut mai en aquesta fatídica 
llista. Si els hi va incloure l’al-
calde franquista, va ser per la seva 
signifi cació republicana, com en 

això, probablement, els va ometre 
malèvolament, per endossar les 
seves eventuals responsabilitats a la 
resta d’integrants de la llista. 

És el mateix que va fer l’al-
calde en el cas de Fermí Coll, més 
conegut com el Blanc o el Garrell, 
un destacat integrant radical del 
Comitè de Milícies Antifeixistes 
de Sant Sadurní i presumptament 
sospitós, més que ningú, d’haver 
assassinat el 1936, entre d’altres, 
Antonio Rovira Jané, de cal Foradat 
de Sant Sadurní. Si l’alcalde fran-
quista es va oblidar de posar-lo 
a la llista, va ser també perquè 
ja era mort, l’havien executat els 
seus mateixos correligionaris de 

(ve de la pàgina anterior)

la FAI de Martorell, el 24 d’abril 
de 1937, en un obscur linxament 
que va acabar quan van llençar 
el seu cadàver a la vorera de la 
carretera que va de Martorell a 
Sant Sadurní, i li van calar foc 
posteriorment. Va ser enterrat dos 
dies després, amb tots els honors 
revolucionaris, al cementiri de Sant 
Sadurní. (La història de Fermí Coll 
és esfereïdora. Durant la dècada dels 
vint va ser contractat presump-
tament per Antonio Rovira Jané, 
un dels suposats col·laboradors 
sadurninencs del governador civil 
de Barcelona Severiano Martínez 
Anido, per fer de sicari contra els 
dirigents obrers i llurs advocats a les 

ordres del Sindicat Lliure, fomentat 
per la patronal catalana. El 1936 va 
passar de ser pistoler del terror de 
dretes a militant radical anarquista. 
En aquesta nova circumstància, 
i per tal d’evitar que es descobrís 
tard o d’hora la seva participa-
ció en la repressió obrera de la 
dècada anterior, li va faltar temps 
per assassinar, presumptament, i 
brutalment, el seu anterior patró, 
Antonio Rovira, l’únic convilatà 
que hauria pogut delatar-lo. Sembla 
que el seu radicalisme després del 
juliol de 1936 va superar els límits 
d’allò que es considerava raonable, 
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molts d’altres casos.
¿Com s’entén que en aquesta 

llista de 61 sospitosos que l’alcalde 
franquista va enviar al fiscal general 
de l’Estat no hi hagi noms com els 
de Joaquim Borrell, Lluís Ferrer, 
Francesc Tubella, Francisco Sáez i 
Jaume Ferrer, curiosament cinc dels 
vuit condemnats a mort i afusellats 
després de la guerra, acusats pre-
cisament de delictes d’assassinat? 
Quan l’alcalde Antonio Llopart va 
signar la seva denúncia contra els 
61 sadurninencs, el 24 d’octubre 
de 1940, la sentència de mort 
contra aquests cinc personatges ja 
s’havia aplicat i per tant ja no se’ls 
podia atribuir cap més greuge. Per 

Aquests vuit veïns de Sant Sadurní, acusats d’haver participat en els assassinats de 1936, són una petita representació de tots els sadurninencs que van 
patir la repressió després de 1939. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix seguint l’ordre de lectura, Josep Belloví, Jaume Ferrer i Lluís Ferrer, tres dels vuit 
sadurninencs afusellats pel franquisme al Camp de la Bota de Barcelona; Napoleó Montagut, el darrer alcalde escollit democràticament abans de 1936, 
condemnat a 30 anys de presó; Antoni Lloret, regidor d’ERC, assassinat deu anys després d’acabar-se la guerra en estranyes circumstàncies; Pere Varias, 
condemnat a presó i a treballs forçats, i Pere Esteve i Valentí Zaragoza, del PSUC, els quals van travessar la frontera francesa el 1939 quan la retirada de 
l’exèrcit republicà, i van morir a l’exili (Fotos de l’arxiu de l’autor)

(continua a la pàgina següent) 



(ve de la pàgina anterior)

Veïnes i veïns de Sant Sadurní que van ser acusats 
per l’alcalde franquista de la vila, el 24 d’octubre 
de 1940, de ser sospitosos d’haver participat en els 
assassinats de 1936, amb motiu de la instrucció 
de la Causa General. 

(Les inicials entre parèntesi expliquen si havien tingut algun 
càrrec públic i el seu destí després de la derrota de 1939. Quan no 
n’hi fi gura cap, s’ha d’entendre que l’autor del present reportatge 
desconeix les seves circumstàncies personals una vegada acabada la 
guerra. Les persones que en siguin coneixedores poden facilitar-les 
a l’autor a través de carlesquerol@carlesquerol.com).

 1. Miquel Bruna Vila (A/ AM / MA)
 2. Pere Esteve Llopart, el Pere Valent (A / R / ME)
 3. Napoleó Montagut Duran (A/PM)
 4. Antoni Lloret Miquel (R / AM / AS)
 5. Josep Escarré Vallverdú (R/ E) 
 6. Josep Ferrer Martí (R / PM)
 7. Pere Raventós Soler, el Silvestre (R / PM)
 8. Jaume Capellades Rosell (R / PM)
 9. Leandre Raurich Gelabertó (ME)
10. Josep Casas Borràs (A)
11. Francisco Viladoms Sabater (ME)
12. Josep Adell Gil (E)
13. José Morales
14. José Gestoso Granados (E)
15. Josep Cols Gibert
16. Salvador Arnan Gabarró (A/PM) 
17. Francisco Alcaine Pérez (PM)
18. Antoni Huguet Carol (ME)
19. Lluís Benaiges Pedrola (ME) 
20. Valentí Zaragoza Vergés (ME)
21. Joan Duran Ferrer (R)
22. Jaume Casadó Barrera (PM)
23. Josep Borrell Segarra
24. Ernest Roca Guilera, el Vidrier (R/ME)
25. Manuel Vinaixa Serres (PM / AF)
26. Josep Belloví Jamàs (PM/ AF)
27. Josep Domènech Canals
28. Josep Blanch Cuello (ME)
29. Josep Gual Surroca (ME)
30. Lluís Amigó Serrano (ME)
31. Josep Amigó Serrano (AP / PM)
32. Climent Barberan Segura (PM)
33. Josep Soler Guilera
34. Jaume Gibert Puigdollers (PM)
35. Enric Marcet Ventosa, el Cisteller (ME)
36. Pere Raventós Galimany, el Xato (ME)
37. Vicenç Graupera Vilalta (PM)
38. Andrés Morencia Tordable, el Ferroviario (PM/AF)
39. Emiliano Andreu Abadia
40. Josep Pujol Via
41. Josep Barberan Gil (PM)
42. Esteban Vinaixa Serres (ME)
43. Salvador Girona Borràs (PM)
44. Josep Fabregat Segarra (E)
45. Manuel Omella (E) 
46. Joan Llop Borrell (PM) 
47. Pere Varias Gibert, el Simonet (PM/ AP)
48. Joaquim Tallada Ramis (E)
49. Josep Villagrasa Roudó (E)
50. Joan Bladé Benaiges (PM)
51. Teresa Bladé Benaiges (PDB)
52. Teresa Sales Vallespí (PDB)
53. Domènec Ràfols Tubella
54. Nativitat Esteve Marquès (PDB) 
55. Joan Gironai Balaguer
56. Francisco Fernández Fernández
57. Ernest Margalef Sales
58. Enric Benaiges Pedrola (ME)
59. Josep Escarré Carbó
60. Josep Galimany Carbó (PM)
61. Primitiva Pedrola Rodríguez (PDB)

Explicació de les inicials: A, alcalde republicà; R, regidor dels ajuntaments 
republicans; E, exiliat; ME, mort a l’exili; PM, Presó Model de Barcelona; AP, 
altres presons espanyoles; PDB, Presó de dones de Barcelona; AM, amagat a 
l’interior del país; MA, mort a l’amagatall; AF, afusellat després de Consell de 
Guerra; AS, assassinat el 1949 en estranyes circumstàncies.
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o que algú el va identifi car com 
un dels integrants dels escamots 

del terror del Sindicat Lliure, i per 
això van decidir eliminar-lo els 
seus propis correligionaris).

¿Quina credibilitat i quin rigor 
pot merèixer l’acusació de l’alcalde 

Antonio Llopart quan en aquesta 
maleïda llista del 24 d’octubre 
de 1940 hi indica que Manuel 
Vinaixa, Andrés Morencia i Josep 
Belloví estan en “paradero ignorado”, 
quan els dos primers ja havien 
estat també jutjats en consell de 
guerra, condemnats a mort, afu-
sellats al Camp de la Bota l’11 
d’abril de 1939 i el 27 de juny de 
1940, respectivament, se sabia 
perfectament on eren enterrats i 
la seves famílies arrossegaven el 
dol corresponent pels carrers de 
la vila, mentre que Belloví era a la 
presó Model, on se’l jutjava encara 
en el consell de guerra sumaríssim 
que també l’acabaria condemnant 
a mort, essent afusellat el 14 de 
novembre de 1940?

Amb la seva ofuscació i el seu 
sectarisme, l’alcalde, i també el 
delegat de la Falange i els caporals 
de la guàrdia civil de Sant Sadurní, 
van fer a la perfecció la seva feina, 
amb tràgiques conseqüències per 
a dotzenes de sadurninencs, però 
van fer un mal servei a la causa de 
la veritat i de la justícia.

  
La concòrdia democràtica 

després de la mort del dic-
tador

Amb la mort de Franco, fa ja 
trenta anys, els demòcrates catalans i 
espanyols van enarborar la bandera 
de l’amnistia. Va ser una consigna 
exitosa que pretenia acabar amb 
la repressió franquista que patien 
encara tots aquells que aleshores 
estaven empresonats o exiliats, 
i que, de rebot, en un efecte col-
lateral, va exculpar també els seus 
botxins feixistes. No es va optar pel 
principi Fiat iustitia, pereat mundo 
(facis justícia encara que el món 
s’ensorri), sinó per la màxima clàs-
sica Salus publica, suprema lex (el 
benestar de la societat és la llei 
suprema). La democràcia es va 
fonamentar així en el perdó (i 
durant massa temps, també en 
l’oblit), en contrapunt al que va fer 
el franquisme en acabar la guerra, 
quan va aplicar amb odi i escreix 
la llei del Talió: la grandesa de la 
democràcia d’una banda, i la misèria 
de la dictadura, d’una altra.

La reivindicació de la memòria 

dels vençuts va tardar a arribar 
més del compte. Per això ara, 
quan fi nalment podem donar per 
endegada de forma imparable la 
recuperació de la memòria històrica 
dels perdedors i dels represaliats, 
ens podem encarar amb més fer-
mesa al nostre passat col·lectiu 
més obscur. Un passat que, com 
ens recordava l’historiador Pierre 
Vilar, és polièdric i que està fornit 
“[...] d’allò que uns voldrien oblidar 
i, també, d’allò que uns altres no 
poden oblidar”.

Aquests reportatges, exposi-
cions i conferències de contingut 
històric sobre la Guerra Civil i 
la dictadura franquista, com les 
que s’han realitzat amb encert, 
darrerament, a Vilafranca, són 
com una mena d’antídot contra el 
feixisme, amb l’esperança que mai 
més no es torni a repetir. Tantes 
i tantes víctimes, d’un bàndol i 
de l’altre, tant horror, tant pati-

Els vuit sadurninencs afusellats després de 
la Guerra Civil

Relació dels veïns de Sant Sadurní que van ser jutjats en consells 
de guerra sumaríssims, declarats culpables, condemnats a mort 
i afusellats el 1939 i el 1940 al Camp de la Bota de Barcelona, 
amb indicació de la seva edat, motius o malnoms com se’ls 
coneixia, afi liació política o sindical i data d’execució de la 
sentència.

1. Josep Belloví Jamàs (39 anys), el Belloví (PFI i CNT – 
FAI) (14.11.1939)

2. Joaquim Borrell Pedrola (21 anys), el Ros o el Carreterito 
(PSUC i CNT)   (21.10.1939)

3. Lluís Ferrer Armengol (47 anys), el Lluís d’Abastos (UR) 
(18.11.1939)

4. Jaume Ferrer Carbó (47 anys), el Batista o el Sogas (ERC 
i UR) (1.8.1940)

5. Andrés Morencia Tordable (26 anys), el Robles, el Castellano 
o el Ferroviario (CNT – FAI) (27.6.1940)

6. Francisco Sáez Carreño (33 anys), el Carreño o el Murciano 
(CNT-FAI) (4.11.1939) 

7. Francesc Tubella Rosell (63 anys), el Negrets (UR) 
(18.11.1939) 

8. Manuel Vinaixa Serres (34 anys), el Vinaixa (CNT-FAI) 
(4.11.1939)

Sigles: PFI, Partit Federal Ibèric / CNT, Confederació Nacional del 
Treball / FAI, Federació Anarquista Ibèrica/ PSUC, Partit Socialista 
Unifi cat de Catalunya, de signifi cació comunista / UR, Unió de 
Rabassaires/ i ERC, Esquerra Republicana de Catalunya. 

ment, tants greuges, ens haurien 
de blindar col·lectivament contra 
tots els totalitarismes. 

 Com ens va ensenyar Walter 
Benjamin, i com ens recordava la 
seva cita que presidia l’exposició 
Camp de la Bota al Museu de 
Vilafranca, “ només tindrà el do 
d’atiar l’esclat de l’esperança, aquell 
historiador que està plenament 
convençut que fi ns i tot els morts 
no estaran resguardats si l’enemic 
venç. I aquest enemic [el feixisme, 
les dictadures i els totalitarismes] 
no ha parat mai de vèncer”. 

(Al web carlesquerol.com es pot 
escoltar la conferència que l’autor 
d’aquest reportatge va pronunciar al 
passat 11 de novembre, al Museu 
de Vilafranca, sobre la repressió 
franquista a Sant Sadurní, així com 
també s’hi pot trobar l’article titulat 
Memòria dels vençuts, publicat fa 
dos anys al programa de Fires de 
Sant Sadurní).

En la repressió de postguerra a Sant Sadurní van tenir un paper decisiu l’ajuntament franquista, nomenat a dit 
el 25 de gener de 1939, tres dies després de l’entrada dels nacionals, la guàrdia civil, la Falange local i també el 
jutge de Pau. Aquí els tenim. Tots els poders de l’Estat feixista barrejats i conxorxats. El legislatiu, integrat pels 
falangistes que feien les lleis; el judicial, en la persona del jutge de Pau, i l’executiu, que podem identifi car amb 
l’alcalde i els regidors de l’ajuntament. La guàrdia civil i l’Església catòlica i romana, representada pel caporal 
de la caserna de Sant Sadurní i pel rector de la vila, i també pel degà de Vilafranca, es van posar al servei 
incondicional del nou règim (Foto de l’arxiu de l’autor, publicada al llibre Vides en temps difícils, de l’autor Jaume 
Recasens i Bel, editat el 2003 per l’Ajuntament de Sant Sadurní)
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