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El darrer dia 

Imatge 1. Dos  dels aparells Junker (Ju 87 Stuka), pertanyents a la Legió Cóndor  nazi,  que el matí del  22 de 
gener de 1939 es van enlairar a l’aeròdrom de La Sènia ( Montsià ) per a  bombardejar Sant Sadurní. Els dies 
anteriors ja havien llençat llurs bombes sobre Vilafranca. Foto del fons de l’autor

Imatges 2, 3. El tinent coronel republicà Enrique Líster Forján que comandava el V Cos d’Èxèrcit el qual es retirava 
davant l’avenç de les tropes franquistes i el general Camilo Alonso Vega, al capdavant de la IV División de Navarra, 
el 22 de gener de 1939. Fotos del fons de l’autor

Tres esquadrilles d’avions nazis de la 
Legió Cóndor  procedents de l’aeròdrom 
de La Sènia  metrallen i bombardegen  el 
terme municipal

Els republicans en retirada enderroquen 
amb explosius cinc ponts de la Vila 
i  rodalies i provoquen una gran 
trencadissa d’ampolles a can Codorníu

La banda militar de música d’El Campesino  
aprofita la retirada per a passar-se al 
bàndol franquista  i   amenitza un ball 
popular després de l’ocupació

Carles Querol Rovira

carlesquerol.com

Sabíem que les úniques  
bombes que es van llençar 
sobre Sant  Sadurní  
durant la Guerra Civil 
van caure poques hores 
abans de l’entrada de 
les tropes franquistes, 
que no hi va haver 
víctimes personals i que 
van enderrocar alguns 
immobles. Però, en contra 
de la versió interessada  
que va culpar l’aviació 
republicana, ara sabem 
del cert que van ser 
aparells de la Legió 
Cóndor nazi enviada per 
Hitler a Espanya els qui 
van bombardejar la Vila 
i els qui van metrallar les 
carreteres de les rodalies.

La situació del front, al terme 
municipal de Sant Sadurní a 
primera hora del matí del diu-
menge  22 de gener de 1939, era 
el reflex de l’esfondrament de 
l’Exèrcit Popular que es retirava 
en desordre des de la caiguda 
de Tarragona, el 15 de gener 
de 1939. 

D’una banda, les restes dels V 
i el  XV Cos d’Exèrcit,  a les ordres 
de dos dirigents comunistes, els 
tinents coronels   Enrique Líster 
Forján ( imatge 2 ) , de 32 anys, 
picapedrer de professió, i del jove 
de 26 anys,   Manuel Tagüeña 
Lacorte, llicenciat en ciències 
físiques,   respectivament; i de 
l’altra, la 4ª i  5ª División de Navarra 
a càrrec dels generals de carrera 
Camilo Alonso Vega (imatge 3)  i 
Juan Bautista Sánchez González, 
tots dos a les ordres del general  
de divisió José Solchaga Zala.  
La 4ª División  procedia de Sant 
Pere de Riudebitlles i la 5ª de 
Vilafranca, ocupada la vigília 
pels nacionals.   

 Ja feia dies que els refugiats  
i les  tropes republicanes fugien 
sense oferir cap mena de resistència. 
Així ho explicava després de la 
guerra el tinent coronel Tagüeña 
“A mi alrededor había soldados de 
todas clases, la mayor parte sin 
armas, que corrían con desespe-
ración y a los que no era posible 
detener[...]No podíamos pensar en 
ninguna clase de resistencia, pero 
nuestro deber era proteger la retirada 
de miles y miles de fugitivos. Mis 
zapadores iban volando puentes y 
alcantarillas[...]Habíamos visto en 
la guerra bastantes desbandadas, 
pero nada que pudiera compa-
rarse con esto. Incluso algunos  
jefes abandonaron sus puestos y  
en sus automóviles trataron de 
escaparse a Francia”.

Un d’aquests soldats repu-
blicans  desarmats que s’havia 
retirat del front era el veí de Pas 

de Piles, Magí Parera i Parera, 
de la Brigada 95. El 7 de gener, 
quan es trobava a les rodalies 
de Pradell (Priorat) va iniciar 
d’amagat el camí de tornada 
a casa. Hi va arribar  tres dies 
després, havent recorregut  de 
nit prop de  cent quilòmetres 
per camins rurals, i es refugià 
en una cavitat natural entre la 
Foradada i Espiells. 

Així explica a les seves 
memòries com va viure el 22 

de gener: “De bon matí, tots 
estàvem amb el convenciment 
que avui les tropes nacionals 
entrarien a Sant Sadurní. Ahir 
al vespre les fogueres ja se situ-
aven pels voltants d’un poble 
de la vora. El soroll de l’aviació 
i el tronar de l’artilleria diu que 
avui serà el darrer dia d’estar-nos 
aquí [a la cova hi havia dotze 
refugiats més], pels voltants de 
can Codorniu. Cap a les onze 
del matí ja hem vist els moros 

[es refereix a les tropes del Cos 
d’Exèrcit Marroquí integrades 
a la 4ª i  5ª División de Navarra] 
muntats en uns cavalls petits. 
És l’exèrcit nacional. Ara sí que 
això s’acaba. S’han sentit uns 
sorolls horrorosos uns moments 
abans. Diu que s’han volat els 
ponts de l’estació i el de cal Font. 
Per tot el que dominem de dins 
l’amagatall estant [la cavitat, que 
encara existeix, està situada en un 
lloc elevat, en una de les parets 

d’argila que separa la plana del 
Molí Guineu , on actualment hi 
ha el magatzem de Mercadona, 
de la zona elevada d’Espiells], 
hem vist soldats i més soldats 
que no és res de l’exèrcit roig, 
que es veu impotent de fer resis-
tència. La nostra alegria no té 
límits de pensar que podrem 
tornar amb les famílies, d’aquí 
a poques hores. Ara ja podré 
abraçar el meu nen!”. 

Els darrers civils repu-
blicans  abandonen Sant 
Sadurní 

Ernest Roca  Guilera , més 
conegut com el Vidrier,  i Valentí 
Zaragoza  Verges, al qual se’l 
coneixia amb el malnom de 
Saragossa van ser els sadurni-
necs  més significats per la 
seva identificació amb la causa 
republicana que van fugir de 
la Vila  al darrer moment, poc 
abans de l’entrada de les tropes  
franquistes . Ambdós, juntament 
amb Pere Esteve  Llopart, el Pere 
Valent, havien fundat la dele-
gació local del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya ( PSUC )  
després d’abandonar Esquerra 
Republicana de Catalunya  i 
van formar part des del primer 
dia del nucli més poderós de la 
direcció del Comitè de Milícies 
Antifeixistes  sadurninec.  

Roca anava acompanyat de la 
seva dona, Anna Ràfols Ràfols, i 
dels seus quatre fills, Jeroni, Joan, 
Pelegrí i Lina ; de tres dones més ,  
Joaquima Esteve Llopart ( germana 
de Pere Esteve ), Josepa Llopart ( 
la  madrastra de Joaquima i Pere 
Esteve ) i Laieta Catasús  Masana 
( l’esposa del Pere Valent );  i del 
nen de set anys Dionís Viladoms  
Esteve, que també formava part 
del grup. En total, onze perso-
nes,  comptant el conductor.  
Només van poder arribar fins a 
Figueres on van haver d’aban-
donar el camió  afectat per un 
bombardeig. Casualment, allí, 
al locals del PSUC figuerenc, es 
van retrobar amb Pere Esteve que 
coordinava la retirada de civils, 
al costat del tinent coronel  repu-
blicà Manuel Tagüeña, membre 
destacat del  Partido Comunista 
de España (PCE).

 Per la seva banda, Valentí 
Zaragoza ( imatge 6 ) va fugir dalt 
d’un altre camió mig atrotinat, 
procedent  de la fàbrica d’arma-
ment de cal Benach de la marca 
Roger Schneider , conduït pel 
vilafranquí Josep Rovira i Ràfols. 
A Zaragoza l’acompanyaven la 
seva esposa, Maria Mas i Prat i 
la seva filla, que  també es deia 
Maria. Tots ells, a l’excepció de 
l’esposa i la filla de Zaragoza 
que es van haver de quedar a 
Barcelona en caure malalta la 

(Continua a la pàgina següent)
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nena,  van poder arribar a finals 
de gener a la frontera francesa 
d’El Portús i d’allí es van tras-
lladar  al camp d’internament 
d’Argelers ( Rosselló ). 

Explosions a can Codorníu 
i trencadissa de 560.744 
ampolles de xampany

Entre els soldats republicans 
que es retiraven després de la cai-
guda de Tarragona el 15 de gener  
s’hi trobava un jove comunista 

argentí, fill d’emigrants espanyols, 
que s’havia fet voluntari a les 
Brigades Internacionals i que, 
en arribar a Espanya, va ser 
assimilat per l’ Exèrcit  Popular 
pel seu domini del castellà.  Es 
deia José Acosta i el 1938 va ser 
ascendit a capità. 

El 14 d’abril de 1996, 
Acosta va publicar una crònica 
al diari Clarín de Buenos Aires 
( Argentina )  en la qual expli-
cava la seva participació en els 
esdeveniments d’aquells dies a 
Sant Sadurní “Nos retirábamos 
de Tarragona. El mando decidió 

formar un pequeño comando para 
inspeccionar las bodegas Codorníu, 
ya entonces muy  famosas por su 
champán.  Las bodegas estaban 
administradas  por los anarquistas 
de la CNT y de la FAI, [veure la 
imatge 7],  que habían conser-
vado la producción y también la 
exportación de champán, por lo 
que contaban con  dinero. 

Nos dieron órdenes de cargar 
los camiones con las cajas listas 
para la exportación. Cargamos hasta 
donde pudimos. Pero Codorníu era 
un emporio: había  kilómetros de 
cavas, donde descansaban las botellas 

mientras el champán maduraba. 
La instrucción  fue  destruir lo que 
no pudiéramos llevar. 

No sabíamos  lo que íbamos 
a desencadenar cuando vaciamos 
nuestras ametralladoras contra las 
filas de botellas. Las balas hacían 
añicos las botellas, pero entonces 
comenzó un estrépito infernal: por 
simpatía estallaban las galerias sin 
necesidad de nuestras balas.

Casi no tuvimos tiempo de 
reaccionar. Un océano de espuma 
nos rodeó en escasos minutos y 
entonces escapamos gritando en 
esos túneles donde retumbaban 

hasta el infinito las explosiones 
de champán”. (Imatge 5) 

A la crònica transcrita hi ha 
algunes qüestions que criden a 
la reflexió, si més no, generen 
molts interrogants. En aquelles 
circumstàncies tan extremes, ¿on 
devien ser ja  els administradors  
de la CNT i de la FAI de Codorníu  
que s’havien fet càrrec de l’em-
presa des que es va col·lectivitzar 
el 1936? ¿No sembla una mica 
il·lús d’imaginar que, quan tots els 
qui s’havien significat en la causa 

(Ve de la pàgina anterior)

Imatge 5. Il·lustració inèdita que recrea el metrallament de rimes d’ampolles de xampany a les caves  de can Codorníu dut a terme per un escamot comandat pel capità republicà, 
l’argentí José Acosta, entre el 16 i el 21 de gener de 1939. Així va descriure ell aquesta acció: “No sabíamos  lo que íbamos a desencadenar cuando vaciamos nuestras ametralladoras contra 
las filas de botellas. Las balas hacían añicos las botellas, pero entonces comenzó un estrépito infernal: por simpatía estallaban las galerías sin necesidad de nuestras balas. Casi no tuvimos 

(Continua a la pàgina següent)
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(Continua a la pàgina següent)

republicana  fugien en retirada, 
els administradors de l’empresa 
col.lectivitzada  hi restessin fins 
a darrera hora amb el risc que els 
enxampessin els nacionals? ¿Com 
és que no es fa cap referència  a 
qui realment tenia l’autoritat a 
can Codorníu en aquelles hores, 
és a dir, als comandaments del 
taller de reparacions  de vehi-
cles i peces aeronàutiques que 
s’hi havia instal·lat des que es 
va evacuar el de Reus? ¿Quins i 
quants recursos econòmics podia 

haver-hi eventualment a la caixa 
de l’empresa  de Sant Sadurní si 
és que n’hi havia, quan l’ad-
ministració i la comptabilitat es 
portava des de Barcelona? ¿Per 
què només havien de carregar i 
d’endur-se les caixes destinades 
a l’exportació? ¿Quines trame-
ses de xampany destinades  a 
l’estranger  podien haver-hi pre-
parades amb un país en guerra, 
amb  les fronteres tancades i el 
comerç enfonsat?¿ I les que hi 
devia haver enllestides per al 
mercat interior, probablement 
la immensa majoria en aque-

lles circumstàncies, per què no 
endur-se-les? ¿Com s’entén que 
carreguessin els camions fins dalt 
de tot amb caixes de xampany,  
quan els soldats  republicans i els 
refugiats no tenien més remei que 
fugir cames ajudeu-me  davant 
l’avenç de les tropes franquis-
tes? (Imatge 8)  ¿Què era més 
prioritari en aquells moments, 
intentar evacuar les persones o 
el xampany ?  ¿Què pensaven 
fer-ne de tantes caixes ? ¿ Era 
el xampany un producte o un 
material d’interès estratègic?  
¿Quin sentit tenia l’ordre de 

destruir tot el que no podien 
endur-se?  ¿En què contribuïa 
la trencadissa d’ampolles  de 
can Codorníu  a facilitar la 
retirada de l’Exèrcit Popular i a 
dificultar l’avenç  franquista? ¿Per 
què malmetre precisament can 
Codorníu, i no, per exemple, les 
caves Freixenet, Castellblanch, 
Lavernoya, Mestres, Juvé, Rigol o 
Lincon? ¿Quins greuges pendents 
podien tenir  les autoritats o els 
comandaments militars republi-
cans  amb  l’empresa Codorníu 
o  amb la família Raventós? 

Si s’extrema l’anàlisi, la crònica 

en qüestió semblaria  una fabula-
ció amb un desenllaç certament 
molt teatral, tot sigui dit,  però 
el testimoni personal  d’un dels 
protagonistes, el  capità  republicà 
d’origen argentí  José Acosta,  el 
faria  versemblant. És clar, però, 
que quan ell ho va fer públic el 
1996  ja devia tenir més de 80 
anys i  n’havien passat 57 des 
que ocorregué l’incident, el qual, 
no ho oblidem,  va esdevenir en 
unes  circumstàncies confuses i en 
un moment de total desconcert 

(Ve de la pàgina anterior)

tiempo de reaccionar. Un océano de espuma nos rodeó en escasos minutos y entonces escapamos gritando en esos túneles donde retumbaban hasta el infinito las explosiones de champán”.  Si els 
fets van esdevenir  exactament com Acosta els va explicar, aquesta podria ser una de les imatges bèl·liques més insòlites de la història. Dibuix actual de Josep Gual  Tutusaus, del fons 
de l’autor
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Imatge 6. Maria Mas Prat, Maria Zaragoza Mas i Valentí Zaragoza Verges  
els quals van abandonar la Vila poques hores abans de l’ocupació. Mare 
i filla es van haver de quedar a Barcelona i  no van poder arribar a la 
frontera. Mesos després, Maria Mas va ser detinguda i empresonada. 
Valentí Zaragoza  era un dels comunistes sadurninencs més compromesos 
amb la causa republicana. La fotografia correspon  a principi de la dècada 
dels cinquanta quan finalment es van poder retrobar tots tres  a França 
després de la II Guerra Mundial. Foto del fons de l’autor cedida per Maria 
Zaragoza Mas

Imatge 7. Segell del Comitè d’Empresa de Can Codorníu, col·lectivitzada 
el 1936 per la CNT  i per la UGT, del fons de l’autor

Imatge 8.  Es fa difícil d’imaginar que el o els vehicles  de  l’escamot que 
comandava el capità José Acosta es carreguessin fins dalt de tot amb 
caixes de xampany de can Codorníu, quan tants i tants civils i militars 
republicans  que es retiraven del front es barallaven per pujar a dalt dels 
camions  i escapar-se com més ràpid millor de les tropes franquistes. Foto 
Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

a causa de la retirada republi-
cana. Tal vegada la memòria li 
va fer una mala passada, potser 
ho va idealitzar o exagerar per 
donar-li una dimensió més èpica; 
o no, i realment la història va 
esdevenir exactament com ell 
ho va relatar. Si va anar així,  
l’escena devia resultar d’allò 
més apocalíptica.

En aquest punt és bo recordar,  
pel que fa a la Història, allò que  
el grec Heròdot d’Halicarnàs va 
descobrir ja fa gairebé dos mil 
cinc-cents anys tal i com  ens ho 
raona Ryszard Kapuscinski a la 
seva obra Viatges amb Heròdot “les 
persones recorden allò que volen 
recordar i no el què ha succeït  
en realitat, ja que cada individu 
la tenyeix [la història] del color 
que més li convé i prepara la seva 
pròpia barreja en el seu gresol 
particular. D’aquí ve que sigui 
impossible de desentranyar el 
passat tal i com realment va 
esdevenir; només podem accedir 
a múltiples variants, a versions 
més o menys versemblants o que 
s’ajustin millor a les expectatives 
de cadascú. El passat unívoc no 
existeix. Només existeixen les seves 
infinites interpretacions”.

Però les destrosses a can 
Codorníu  no van acabar aquí. 
En aquelles mateixes hores van 
explotar diverses càrregues de 
dinamita a l’interior de les caves 
( imatge 9 ). Segons un informe 
elaborat per l’empresa el 1941 “Por 
efecto de la expansión al estallar las 
cargas de los explosivos colocados 
en varios puntos de dichas cavas, 
se ha producido el derrumbamiento 
de cuatro bóvedas de la bodega y 
asimismo el derrumbamiento de 
algunos techos de las cavas y agri-
etamiento de otros[...]”. Entre la 
runa de can Codorníu  es van 
localitzar després de la guerra  uns 
dos mil quilos de dinamita que 
no van arribar a explotar. 

Altra vegada tornen les pre-
guntes: Qui va donar l’ordre 
de destrucció? Qui va col·locar 
i activar aquests explosius, i amb 
quina finalitat? Quin sentit tenia 
tot plegat?

Com ja s’ha indicat, als cellers 
de  can Codorníu s’hi havia instal-
lat des del mes d’abril de 1938 
una part del taller de reparacions 
aeronàutiques que l’Exèrcit repu-
blicà  tenia a Reus. Quan aquest 
va ser desmantellat, la secció de 
torns  i resta de maquinària va 
anar a raure a can Codorníu. El 
15 de gener de 1939, una nota 
dels serveis d’espionatge del 
Estado Mayor del Aire franquista 
que es pot consultar al Archivo 
Histórico del Ejército del Aire, a 
Villaviciosa de Odón (Madrid) , 
informava que els tallers encara  
hi eren. A la  Tabla de Objetivos 
de la Orden General de Operaciones 
nº 48 emesa a Mato, el 18 de 
gener, s’assenyala que “En los 
talleres de  La Mecánica Moderna 
situada al E. del pueblo  está la más 
importante fábrica de tanques de 
la zona enemiga. En las bodegas 
de la Casa Codorníu hay parte de 
los talleres de montaje evacuados 
de Reus”. Aquesta informació 
provenia dels agents franquistes  
infiltrats  i dels civils confidents 
o quintacolumnistas en territori 

republicà. 
¿Es va demuntar el taller 

mecànic de can Codorníu  
entre el 15 i el  21 de gener? 
¿Se’l van trobar els propietaris 
després de la guerra? ¿Què se’n 
va fer realment dels torns, de la 

maquinària  i les eines republicans? 
¿O va ser tot això el que es va 
voler destruir quan s’activaren 
les càrregues explosives de les 
galeries subterrànies?

Aquesta darrera hipòtesi sem-
blaria força plausible i ajudaria a 

entendre una acció que hauria 
estat programada per a evitar 
que tot aquell material tècnic 
del taller caigués en mans de 
l’enemic. Aquesta podria haver 
estat la raó de les explosions de 
can Codorníu, molt difícil de 

documentar a aquestes alçades, i 
no  l’absurda destrucció d’ampolles  
i d’unes naus  industrials sense 
cap interès estratègic. Semblaria 
no tenir massa  sentit en aquells 

Imatge 9. Part de l’esvoranc provocat per les explosions als cellers i 
caves de can Codorníu entre el 16 i el 21 de gener de 1939. Les dones 
que s’hi veuen són les tres germanes  sadurninenques Conxita, Eulàlia 
i Montserrat Santacana Oliver. El jove no ha estat identificat. Segons 
l’empresa es van trencar més de 560 mil ampolles de xampany. Foto del 
fons de l’autor, cedida per Lluís Forns i Ventura

Imatge 10. Els rabassaires i parcers  van fer torns de guàrdia permanents 
als cellers i a la fassina  de can Guineu durant els darrers mesos de la 
guerra per a evitar que requisessin el vi que s’hi conservava. Ho van 
aconseguir, però després no el van poder recuperar. Foto  inèdita del fons 
de l’autor cedida per Josep Maria Rosell Mir.

Imatge 11. Tanc republicà  de fabricació soviètica  T 26 B. Als tallers de 
can Benach els nacionals  se’n van trobar un parell d’avariats. Foto del 
fons de l’autor

(Ve de la pàgina anterior)

(Continua a la pàgina següent)
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moments de la guerra perdre el 
temps tan  inútilment i  destinar 
els escassos recursos humans dis-
ponibles i alguns milers de quilos 
de material explosiu tan neces-
saris per a altres missions més 
importants a destruir centenars 
de milers d’ampolles de xampany, 
però, vés a saber! La trencadissa  
ocasionada pel metrallament  de  
l’escamot comandat pel capità  
Acosta tampoc tenia aparentment 
cap interès estratègic i , tot i així,  
podria haver-se produït tal i com 
ell l’explica. 

Quan Manuel Raventós Fatjó 
de can Codorníu va tornar de 
l’exili,  es va realitzar un inventari 
en el qual s’indicava que s’havien 
trencat 560.744 ampolles en procés 
d’elaboració, i que s’havia robat 
maquinària i xampany a punt de 
sortir al mercat. Les pèrdues de 
Codorníu  per tots els concep-
tes es van valorar en 1.875.283 
pessetes de 1939, equivalents a 
dos milions cinquanta-tres mil 
euros actuals (uns 342 milions 
de les antigues pessetes). Malgrat 
haver-ho intentat aclarir, mai s’ha 
pogut documentar si l’empresa va 
rescabalar-se d’aquestes pèrdues 
en concepte d’indemnització.

Molt diferent va resultar el 
balanç dels perjudicis ocasionats 
a can Guineu. Quan pocs dies 
després de l’ocupació de la Vila, 
el seu propietari,  Pere Mir  Ràfols,  
va tornar a casa seva, es va sor-
prendre gratament en trobar que 
totes les tines  de la fassina eren 
plenes a vessar de vi i d’oli. El vi 
corresponia a la collita de 1938 
dels rabassaires i parcers de can 
Guineu, i l’oli l’havia traslladat 
des de La Fatarella ( Terra Alta )  
un comboi de camions cisterna de 
l’intendència de l’exèrcit republicà. 
Precisament, un dels conductors 
dels vehicles era el veí de Torrelavit, 
Cristóbal Florido Serrano. Pere 
Mir sempre va negar que les tines 
fossin plenes  a finals de gener de 
1939 malgrat les indicacions i la 
insistència  dels seus rabassaires 
i parcers que havien fet torns de 
guàrdia dia i nit per a protegir-
les els darrers mesos de guerra 
(imatge 10),  i els anys següents  
va repercutir-los-hi  íntegrament 
les parts de les collites de raïm  de  
1932, 1933, 1934, 1936, 1937 i 
també de 1938  que li corresponien 
segons els pactes anteriors al 14 
d’abril de 1931.  De l’oli mai se’n 
havia parlat, fins que ja a princi-
pis del segle XXI es va conèixer 
la circumstància  del  comboi 
militar que el va descarregar a 
la fassina. I com que ningú no 
el va reclamar, doncs Pere Mir 
se’l  devia apropiar.  

Finalment, a cal Benach, on 
s’havia instal·lat  el 1936 un  taller 
de construcció i reparació  de tancs 
i carros d’assalt per a l’exèrcit repu-
blicà,  els nacionals van trobar-hi 
només quatre blindats  avariats , 
dos d’ells del model  soviètic T 26 
B que s’estaven intentant reparar 
(imatge 11 ). La  maquinària ja 
s’havia evacuat   poques setmanes  
abans, els camions disponibles  van 
ser aprofitats pels darrers civils 
i militars que es retiraven, i les 
eines  i peces de recanvi van ser 
saquejades per alguns treballa-
dors del taller que van aprofitar 

(Ve de la pàgina anterior)

(Continua a la pàgina següent)

la  confusió d’aquelles darreres 
hores per a apropiar-se’n.

Els avions de la Legió 
Cóndor llencen llurs bom-
bes sobre Sant Sadurní

Segons el resum de les opera-

Imatge 12. Gairebé tots els tripulants alemanys dels tres Junker (Ju 87 Stuka) de l’aeròdrom de La Sènia, 
operatius el 22 de gener de 1939. D’esquerra a dreta, el Unteroffizier ( sergent ) Fleisch, ràdio operador;  l’altre 
Unteroffizier Ernst Bartels, pilot de l’aparell  29.2;  el Feldwebel ( brigada ) Emil Kramer , ràdio operador del 29.4; 
el Major (comandant) Graf Fugger ; el pilot de l’aparell 29.3, el Leutnant ( alferes ) Gerhard Weyert; i l’altre 
Leutnant Hermann Haas, pilot del 29.4. Dos d’aquests tres pilots van tripular els avions Ju 87 Stuka de la Legió 
Cóndor que van bombardejar Sant Sadurní. Foto cedida per Heribert  Garcia Esteller

Imatge 13. Curiosa fotografia dels tripulants dels Heinkel (He 45) de l’aeròdrom de La Sènia. Que entre els 
deu personatges  s’estiguin bevent quatre ampolles de xampany (d’una marca no identificada procedent, 
probablement, d’Alemanya) i que no hi hagi aliments ni plats sobre la taula  podria indicar que estaven celebrant 
l’èxit d’alguna missió o una efemèride. Presidí la festa  el Major (comandant) Graf Fugger, dret al fons de la 
fotografia.  Foto cedida per  Heribert Garcia, del  Archivo Canario Azaola

Imatge 14.  Els pilots alemanys dels avions Junker (Ju 87 Stuka) , dels Heinkel (He 45) i dels Henschel (Hs 126) van 
rebre l’ordre de metrallar i bombardejar el trànsit al Nord-Est i a l’Est de la Vila per on fugien els darrers soldats i 
civils republicans. Foto Bundesarchiv

cions de la 3ª Sección del Estado 
Mayor del Aire franquista del 22 de 
gener, dos aparells nazis Junker 
(Ju 87 Stuka)   van bombardejar 
aquell dia  la sortida Nord-Est de 
San Saturnino de Noya [no caldria 
aclarir-ho, però es tracta de Sant 
Sadurní d’Anoia, com el lector 

segur que ja ho ha deduït] per 
a foragitar els darrers efectius 
republicans i preparar el camí 
a les tropes ocupants. Aquests dos 
aparells pertanyien a  l’esquadrilla 
5 del grup  J 88 (Jagdgruppe – 88) 
de la Legió Cóndor amb base a 
l’aeròdrom de La Sènia (Montsià),  

comandada pel Hauptman (capità) 
Walter Grabmann. 

Aquella primera quinzena 
del mes de gener a l’aeròdrom 
de  La Sènia ( imatge 12 )  només  
hi havia tres aparells Junker  (Ju 
87 Stuka)  operatius; el 29.2 a 
càrrec  del Unteroffizier (sergent) 
Ernst Bartels , el  29.3 pilotat  
pel Leutnant (alferes) Gerhard 
Weyert; i el 29.4 atribuït al  
també Leutnant  Hermann Haas. 
No s’ha pogut determinar quins 
dos  d’aquests tres van ser els 
que es van  enlairar  a mig matí  
en direcció a Sant Sadurní i que 
van arribar  a  destinació  mitja 
hora més tard.

Simultàniament, dues 
esquadrilles més d’aparells nazis 
Heinkel (He 45)  més coneguts 
com la Pava, i Henschel (Hs 126), 
identificats popularment  com 
Superpava, van sortir també a la 
mateixa hora del mateix aerò-
drom, amb idèntica destinació i  
amb l’objectiu de bombardejar 
el tràfec a l’Est de San Saturnino 
de Noya. ( Imatges 13 i 14 ) 

De les tres esquadrilles de 
Junker 87 (Ju 87) , Heinkel (He 
45) i Henschel (Hs 126)  ( imatges 
15,16 i 17 respectivament), la 
primera era la més moderna i la 
més precisa per a bombardejar 
objectius urbans. Si en aquesta 
ocasió la divisió de funcions  
entre les tres esquadrilles nazis 
va seguir la mateixa estratègia 
d’altres operacions similars, tot fa 
suposar que després de sobrevolar 
la Vila, cadascun dels dos Junker 
87 ( imatges 18 i 19) van llençar-hi 
al menys una bomba, amb tota 
probabilitat de 50 quilos. (Vistos 
els danys ocasionats, els experts 
es decanten més per la hipòtesi 
de bombes de 50 quilos,  que  de 
250. No s’ha pogut  documentar 
als arxius on en conserven les 
ordres d’operacions  de la Legió 
Cóndor ni el nombre de bombes  
que es van llençar en aquesta 
operació, ni quantes eren de 50  i 
quantes de 250 quilos , i tampoc 
sobre quins objectius van caure). 
(Imatges  20 i 21) 

La primera  bomba va impac-
tar contra un dels immobles del  
carrer Marc Mir (imatge 22), 
exactament al costat d’on ara 
hi ha la Fonda Neus ( també va 
afectar la fusteria Cuscó, a l’altra 
banda del carrer). Allí hi vivia 
amagat el convilatà Pere Mata 
Romeu, pintor de professió i 
simpatitzant dels nacionals,  el 
qual, en produir-se l’explosió i 
ensorrar-se l’edifici es refugià 
immediatament en un segon 
amagatall dins mateix del pou de 
l’eixida. D’allí va sortir  il·lès  tres 
hores després  per  a vitorejar les 
tropes franquistes  que van ocupar 
la Vila.  El seu germà  Venanci , 
un soldat de la 38 ª Brigada de 
l’Exèrcit de la República,  havia 
mort al front. 

L’altra bomba va caure entre 
les cases de cal Montardit al car-
rer de Montserrat i els darreres 
de les de Cal Sol i Cal Rigol del 
carrer Cavallers  que donen al 
carrer Sant Pere. No hi va haver 
víctimes personals tot i que una 
dona va resultar  ferida lleu, 
però sí que van morir totes les 
vaques de la lleteria de Cal Sol. 
L’immoble més afectat va ser 
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Imatges 15,16 i 17.  D’esquerra a dreta, els tres models d’avions nazis  de la Legió Cóndor que van actuar el 22 de gener de 1939 a la zona de San Saturnino de Noya:  un modern Junker (Ju 87 
Stuka), tripulat pel Leutnant (alferes)  Hermann Haas; un vetust  Heinkel (He 45) , més conegut com el Pavo o la Pava;i un  Henschel (Hs 126), identificat com Superpava el qual a la fase final 
de la guerra va substituir  el model  Heinkel 45 que havia quedat obsolet. Les corresponents esquadrilles  tenien la base a l’aeròdrom de La Sènia. Al fons de la imatge 15 es pot veure la part 
posterior d’un altre Junker, el 29.3,  que anava tripulat pel Leutnant (alferes) Gerhard Weyert. Fotos cedides per Heribert Garcia, Germans Cid i  Archivo Canario Azaola 

Imatge 18. Vista aèria de l’aeròdrom  de  La Sènia (Montsià),  que la Legió Cóndor va ocupar 
des del 14 d’abril de 1938 fins gairebé el final de la guerra a Catalunya.  Quan  s’hi va establir  
l’aviació republicana a mitjans de 1937 es van arrencar 9.000 oliveres. Tenia tres pistes creuades 
de 1.200,1.100 i 900 metres. Malgrat les deficiències de la imatge, es poden apreciar disset 
aparells alemanys de models diferents en diversos indrets  de la gran superfície blanca de terra 
de l’aeròdrom. La resta del material i de les instal·lacions de l’aeròdrom, així com les bateries 
antiaèries,  es trobaven camuflats sota els camps d’oliveres circumdants. Foto d’època cedida 
per J.M.Montesino, Raül Arias i Heribert García

Imatge 19. Un dels  tres avions de caça Junker (Ju 87 Stuka) de la Legió Cóndor que tenia 
la base a La Sènia ( Montsià ). Per la compra de cada Junker (Ju 87 Stuka)  Franco va 
pagar a Hitler 159.567’33 RM, marcs alemanys,  ( 548.911’61 pessetes de 1939 ), és a dir, 
604.000 euros de 2007 ( uns cent milions de les antigues pessetes ). L’import total de la 
factura nazi  en concepte de la participació  de la Legió Cóndor a la Guerra Civil espanyola 
va ser de 325.000.730’9 RM ( marcs alemanys), l’equivalent a 1.118.005.514 pessetes de 
1939. Aquesta xifra,  correspon a 1.258.767.120 euros de  2007 ( uns 200 mil milions de les 
antigues pessetes). Només una petita part d’aquest deute ( 347 milions de pessetes  de 
1939) es va compensar amb el pagament dels sous dels soldats voluntaris espanyols  de 
la División Azul que el règim franquista va enviar el 1941 en ajuda de Hitler a la Segona 
Guerra Mundial. La resta de l’amortització no ha estat possible de documentar. El Junker  
87  de la imatge porta pintada una truja sobre un parafang d’una de les rodes davanteres, 
l’emblema que identificava l’esquadrilla  dels Stuka de La Sènia. Es tractava d’un logotip 
que reproduïa la truja Jolanthe, un popular dibuix animat de l’època a l’Alemanya nazi.  
Foto Die Werhmacht

Imatges  20 i 21. El Junker (Ju 87 Stuka A.1)  anava  equipat amb dues metralladores de 7’92 
mm , una per cada tripulant i   carregava a més una bomba de 250 quilos que s’ancorava a la 
panxa de l’aparell, ben bé entre les dues rodes davanteres. El model Junker ( Ju 87 Stuka  B.1)  
en portava quatre més de 50 quilos penjades sota les ales.  Les  de 50 quilos que es veuen a les 

imatges son idèntiques a les que probablement es van llençar sobre Sant Sadurní el 22 de 
gener de 1939. Cada bomba de 50 quilos va costar als nacionals  122’8 RM ( 422’70 pessetes 
de 1939 ) , l’equivalent a 476 euros actuals ( aproximadament , unes vuitanta mil de les 
antigues  pessetes), espoleta a part. Fotos cedides per Heribert García i J.M.Montesinos
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el  de cal Montardit i  s’hagué 
d’enrunar totalment  per a poder 
reconstruir-lo ( imatge 23 ) .

¿Quina podria ser l’explicació 
versemblant de què les bombes es 
llencessin precisament en aquests 
dos indrets a l’interior del nucli 
urbà, sobre immobles sense cap 
interès estratègic,  i no al Nord-Est 
o a l’Est de la població, per on 
fugien les tropes republicanes,  
seguint les  ordres rebudes? 

Durant la nit del 21 al 22 
de gener  s’havia produït la 
retirada dels darrers refugiats 
civils i, sobretot, dels militars 
que retrocedien en desbandada 
davant l’imparable avenç de les 
tropes de la 4ª i  5ª División de 
Navarra. Probablement els pilots 
alemanys dels Junker 87 es van 
adonar que tant als Quatre 
Cantons com al carrer Marc 
Mir  s’hi trobava encara  algun  
comboi o vehicle militar que pre-
tenia emprendre la fugida per la 
carretera de Gelida en direcció 
a Martorell, i van creure que 
aquells eren els objectius més 
adequats. Si aquesta va ser la 
circumstància, en el primer cas 
la bomba s’hauria desviat uns vint 
o trenta metres i, en el segon, 
escassament quatre o cinc. Per 
tant, no va  ser l’aviació republi-
cana la que bombardejà la Vila 
sinó  avions nazis de la Legió 
Cóndor al servei de Franco, els 
mateixos que havien destruït la 
població basca de Guernica,  el 
26 d’abril de 1937. 

Al fons de les caves del nucli 
urbà, entre d’altres, els sadurni-
nencs que s’hi havien refugiat 
van passar tot el matí d’aquell 
22 de gener. Molts ja hi eren des 
de la nit anterior en previsió que 
aquelles darreres hores podrien 
ser especialment violentes i peri-
lloses, com efectivament  així 
va esdevenir.

Imatge 22. Recreació virtual del bombardeig de Sant Sadurní el 22 de gener de 1939, a mig matí. Probablement van llençar les bombes  dos aparells  
nazis Junker ( Ju 87 Stuka)  pertanyents a la flota d’avions  de la Legió Cóndor que Hitler havia facilitat a Franco.  Les  bombes van caure, una en un  
xamfrà dels  carrers Montserrat i Sant Pere,  i l’altra al carrer  Marc Mir. La perspectiva de la fotografia original és una mica esbiaixada i dificulta la 
localització precisa dels llocs on van impactar. Imatge recreada per Pere Cantons a partir d’una foto  d’època del fons de l’autor

S’enderroquen cinc  ponts 
de la Vila i rodalies

Ara sabem del cert que el 
sadurninenc Josep Carbó,  cone-
gut popularment com  el Pau 
Batista, no va actuar sol quan a  
les onze  del matí  del 22 de gener 
de 1939 va activar les càrregues 
explosives que ell  mateix havia 
situat als fonaments dels quatre 
pilars del pont de l’estació, sobre 
la riera Lavernó (imatge 24 ).  

L’acompanyava , al menys,  un 
altre veí de Sant Sadurní, exi-
liat el 1939,   Josep Fabregat i 
Segarra,  segons va explicar ell 
mateix  la darrera vegada que va 
estar a Sant Sadurní, poc  abans 
de morir a l’exili. 

    Al llarg d’aquelles hores 
del migdia  es van destruir tres 
ponts més al terme municipal 
de Sant Sadurní. A més del de 
l’estació van ser enderrocats el 
del capdavall de la Vila,  sobre el 

Imatge 23. Així va quedar l’immoble de cal Montardit, al carrer de 
Montserrat, després de retirar la runa provocada  per l’explosió de la 
bomba. S’hagué d’enderrocar completament i reconstruir-lo. Fotos del 
fons de l’autor, cedida per Lluís Forns i Ventura

Torrent de la Canaleta, conegut 
erròniament com a pont romà; 
el que hi havia sobre la línia del 
ferrocarril a la carretera de Sant 
Sadurní a l’Ordal; i  el pont sobre 
el Riudebitlles a la carretera de La 
Fortesa i Sant Jaume Sesoliveres. 
El darrer, ja al terme municipal 
de Subirats, va ser l’altre pont 
sobre la riera Lavernó a l’alçada 
de cal Fermí Font, a la carretera 
de Gelida, just on ara hi ha la 

depuradora i el nou pont que 
substituí el que va ser destruït. 

Acabada la guerra, tots aquests 
ponts van ser reconstruïts pel 
Servicio Militar de Puentes y 
Caminos en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, i amb 
la participació de presos repu-
blicans  que van ser destinats a 
treballs forçats per tal de redimir 
una part de les condemnes. El 
més important, al capdavall del 

carrer Diputació, sobre la riera 
Lavernó,  es va inaugurar per la 
Festa Major de 1941. L’acte fou 
presidit pel Capità General de 
Catalunya, Antonio Kindelán, pel 
Governador Civil de Barcelona, 
Antonio  Correa Véglison, i pel 
Governador Militar, Salvador 
Múgica. ( Imatge 25 ) 

     És gairebé segur que els 
autors materials de les explosions 
de can Codorníu i dels cinc ponts  
de les rodalies de la Vila fossin 
sapadors d’una Divisió del V o 
del  XV Cos d’Exèrcit. 

Ocupació sense resis-
tència

La 5a División de Navarra 
va entrar a la Vila pel carrer 
de Vilafranca entre les onze i 
les dotze del migdia (imatge 
26) , i tot seguit ho va fer la 
4a  División que procedia de 
Sant Pere. Ben bé al davant de 
les tropes hi anaven dos tancs 
nacionals  que van travessar el 
Raval a escassa velocitat. En 
arribar als Quatre Cantons, un 
va continuar pel carrer Cavallers 
i Hospital  i l’altre es desvià pel 
carrer Sant Antoni en  direcció 

Imatge 24. Recreació virtual del moment en què van explotar les 
càrregues col·locades als quatre pilars del pont de l’estació, sobre la riera 
Lavernó. De les explosions se’n van fer responsables dos veïns de Sant 
Sadurní, els sapadors Josep Carbó i Josep Fabregat i Segarra. Imatge del 
fons de l’autor
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al de la  Diputació. El primer 
va  haver de retrocedir en ado-
nar-se que havia passat de llarg 
l’Ajuntament i el segon s’aturà 
a l’alçada del pont  de l’estació 
que ja havia estat destruït. Ningú 
no els oferia resistència.

     Immediatament els carrers 
es van emplenar de centenars 
i centenars de veïns que van 
envoltar els camions d’Auxilio 
Social carregats de queviures, els 
quals distribuïren gratuïtament  
pa, llet  i patates ( imatge 27 
). Els balcons i finestres es van 
guarnir amb domassos i bande-
res. S’hissà l’ensenya nacional 
al balcó de l’Ajuntament i es va 
ordenar que les campanes del 
temple parroquial toquessin 
sense parar. Impossible. Feia ja 
mesos que havien estat despen-
jades i enviades a una foneria 
per aprofitar-ne el bronze i 
fer-ne projectils. A Monistrol,  

una nena s’enfilà al campanar 
de l’església i, saludant amb el 
braç dret  estès a l’estil feixista, 
entonà “ Por Dios, por la Patria 
y el Rey lucharon nuestros padres, 
por Dios, por la Patria y el Rey, 
lucharemos nosotros también. 
Lucharemos todos juntos[...]”. El 
seu pare havia mort en aquella 
guerra. 

   El parte de guerra del dia 22 
de l’Exèrcit rebel ( veure requadre 
adjunt)  recull l’incident de la 
banda militar de música d’El 
Campesino que s’havia refugiat 
en un immoble de la Vila la nit 
anterior i que va aprofitar la con-
fusió per  a passar-se en bloc al 
bàndol nacional. ( El Campesino era 
el malnom de Valentín González, 
el cap de la Divisió 46 del V Cos 
d’Exèrcit republicà comandat per 
Enrique Líster). En qüestió d’unes 
hores, van passar d’interpretar 
La Internacional i  El Himno de 
Riego a tocar el Himno Nacional 
franquista. I no tan sols això, sinó 

Imatge 25. Inauguració oficial del  nou pont de l’estació, reconstruït al mateix indret on hi 
havia el que es va dinamitar el 22 de gener de 1939. L’exèrcit franquista a banda i banda de la 
Avenida de los Mártires ( carrer Diputació, abans i després de la dictadura ), el 29 de novembre 
de 1941.  Foto del fons de l’autor Imatge 26. Les tropes franquistes  de  5ª División de Navarra van ocupar la Vila a dos quarts de 

dues de la tarda del 22 de gener de 1939. Eren  les mateixes que pocs dies abans havien entrat 
triomfalment a Tarragona, el Vendrell i Vilafranca. Foto del fons de l’autor

Imatge 27. Camions franquistes  de Auxilio Social repartint queviures just després d’ocupar 
una població catalana el gener de 1939. Foto del fons de l’autor

Imatge 28. Un aparell  republicà Polikarpov  I 15 de fabricació soviètica, idèntic al que les 
bateries antiaèries franquistes van abatre a les quatre de la tarda del dilluns 23 de gener  ,  a 
l’Est de Sant Sadurní. Se’l coneixia amb els noms populars de Chato i Curtis. El Polikarpov  I 
15 , monohèlix i monoplaça, tenia la part davantera completament aplanada, i per això se 
l’identificava com Chato. El  segon malnom se li va atorgar donada la seva semblança amb el 
llegendari avió Curtis Helldiver, que va metrallar King Kong enfilat dalt l’Empire State Building 
de Nova York,  a la primera pel·lícula rodada sobre el mític goril·la gegant el 1933. Foto  
captada en vol des d’un altre Polikarpov I 15, del fons de l’autor

que a la tarda va amenitzar un 
ball popular al mig del Raval. 

L’endemà, 23 de gener, a les 
quatre de la tarda, una esquadri-
lla integrada per quatre aparells 
republicans Polikarpov I 15 (cone-
guts popularment com Chato o 
Curtis ) va sobrevolar l’Est de la 
Vila. Immediatament les bateries 
antiaèries nacionals van metra-
llar-los i van aconseguir abatre’n 
un. ( Imatge 28 ) 

Malgrat que el citat parte 
de guerra es fa ressò que hi va 
haver centenars de morts entre 
els soldats del bàndol republicà, 
la xifra podria  correspondre a 
les baixes d’aquella jornada a 
tots els fronts de guerra i no 
només als que efectivament 
van morir  al terme municipal 
de Sant Sadurní. De la mateixa 
manera cal interpretar la xifra 
de presoners. 

El dia 25 es va inscriure al 
registre del jutjat sadurninenc 
l’enterrament al cementiri muni-

cipal dels cadàvers de sis soldats 
republicans morts  aquells dies a 
l’Hospital de campanya número 
3: César Blanc ( 37 Brigada, 146 
Batalló, 2a Companyia ), a causa 
de ferides de metralla al crani 
i a la cara; Conrad Fontserè ( 9 
Brigada , 3r Batalló del  V Cos 
d’Exèrcit), per una bala al front;  
David García Costa (9 Brigada , 
3r Batalló, Segona companyia, 
també del V Cos d’Exèrcit), 
ferit per metralla a les cames; 
Francisco Martos Montoya ( 
37 Brigada,145 Batalló, Segona 
Companyia), amb múltiples 
ferides de metralla a tot el cos;  
Antoni Montoliu Montoliu ( 100 
Brigada, 4t Batalló, Companyia 
de metralladores), ferit de bala 
a  l’abdomen,  i Ramon Teixidó 
Arqué ( 178-710 PM),  amb ferides 
de metralla  també a l’abdomen 
(imatge 29).

Dos dies després de l’en-
trada de les tropes franquistes 
s’hi van enterrar els soldats  

nacionals Antonio Muñoz 
Carballo  i José Vázquez Vigo 
de la Tercera  Compañía de  Lugo  
de la 4ª División de Navarra.     

Constitució del primer 
ajuntament de la dicta-
dura 

Amb la designació dels membres 
del primer ajuntament franquista 
es va culminar el capítol de l’ocu-
pació de la Vila. Reunits el 25 de 
gener a l’Ajuntament,  sota la 
presidència de l’Alférez provisional 
José Maria García Delgado, que 
actuava en nom del General Jefe 
del Cuerpo de Ejército de Navarra, 
es va constituir una comissió 
gestora integrada per  Antoni 
Llopart Rovira,  alcalde; Joan 
Moliner Salvador, Joan Carbó 
Esteva, Ildefons Solà Esteva 
i  Eugeni Gual Oliver, que des 
d’aquell moment van actuar de  
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Imatge 29. Les tombes dels sis soldats republicans enterrats al cementiri de Sant Sadurní el 25 de gener de 1939. 
La mort s’ha contagiat als xipresos propers. Foto del fons de l’autor

regidors;  i Jaume Guix Ballvé  
que fou nomenat  secretari.

De seguida van anar per 
feina. Just una setmana després 
l’alcalde instà el president de 
l’Ateneu que li lliurés les claus 
de l’immoble de la seu social,  
inaugurat  precisament aviat farà 
un segle, i els llibres de l’entitat . 
L’endemà, el vicepresident Josep 
Curulla i Bernadí va portar la clau 
a l’Ajuntament.

Amb la confiscació de l’Ate-
neu, els vencedors deixaven 
clar que aquella societat que 
aplegava centenars de famílies, 
on es celebraven abans de la 
guerra tota mena d’activitats 
culturals, esportives i de lleure 
sense més significació que la 
identificació amb la llengua i la 
cultura catalana, era considerada 
contrària al nou règim. A causa 
de l’acusació injusta de marxista, 
els socis de l’entitat perderen la 
propietat de l’immoble, que es 
traspassà a la Delegación Nacional 
de Sindicatos de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Més 
endavant, sota el paraigua de la 
Falange i amb la denominació de 
Hogar del Productor de Educación  y 
Descanso, es reprengué l’activitat 
lúdica i esportiva. Malgrat els intents 
incansables per recuperar el seu 
patrimoni, els socis de l’Ateneu 
van haver d’esperar que el 1982 
la democràcia resolgués el greuge 
que ocasionà la dictadura. 

     Des d’aquell  llunyà 25 de 
gener de 1939 fins el 19 d’abril 
de 1979, quan es va constituir el 
primer ajuntament democràtic 
de la segona meitat del segle XX, 
durant més de quaranta anys, 
tots els alcaldes i regidors van 
ser designats pels governadors 
civils de torn el qual els triava 
entre aquells que s’identificaven 
o mostraven la seva fidelitat a 
los Principios Fundamentales del 
Movimiento Nacional, encara que 
ja, cap a les acaballes  de l’etapa 
franquista, d’aquest criteri de 
selecció se’n feia de més i de 
menys. El darrer alcalde nome-
nat pel governador civil de torn, 
Josep Maria Raventós i Blanc, en  
prendre possessió del càrrec el 
1971, va expressar en el seu 
discurs que “no vull exercir el 
càrrec com  el representant del 
governador davant els veïns sinó 
a l’inrevés, vull ser la veu dels 
sadurninencs davant el gover-
nador”. Una giragonsa dialèctica  
certament original i meritòria 
en aquelles circumstàncies, però 
qüestionable des del punt de 
vista democràtic ja que, ni el 
governador ni ell no havien 
estat escollits democràticament. 
Raventós va ser l’únic de tots els 
alcaldes del període 1939- 1979 
que no va ser cessat del càrrec 
per l’autoritat provincial del 
règim sinó que, simplement, 
va  esgotar el seu mandat just 
en el moment que va ser esco-
llit el primer alcalde democràtic 
després de la dictadura. 

L’espoli de la DERD,  
pendent d’aclarir

El 26 d’abril de 1938, el 
ministre d’interior franquista 

Ramón Serrano Suñer,  havia 
creat la Delegación del Estado para 
la  Recuperación de Documentos 
(DERD) que tenia per objectiu 
la recollida, custòdia i classifi-
cació de tota la documentació 
provinent dels arxius de les admi-
nistracions públiques, entitats i 
particulars “hostiles y desafectas 
al Movimiento Nacional […] y que 
sean susceptibles de suministrar 
al Estado información referente 
a la actuación del enemigo”. Tot 
aquest material serviria després 
per a organitzar la repressió i 
els judicis contra els  civils i 
militars compromesos amb la 
República.

 Quan les tropes franquistes 
ocuparen el Penedès, durant la 
segona quinzena de gener de 

1939, un zelós equip de mili-
tars de la DERD, comandats per 
Joan Queralt Oliva, entraren a 
diversos ajuntaments, entitats 
i domicilis de particulars de la 
comarca,  i després d’un minu-
ciós escorcoll requisaren diversa 
documentació corresponent al 
període republicà, la qual fou 
traslladada inicialment a la seu 
de la secció local de la Falange 
Femenina de Vilafranca.

De l’actuació  de la DERD 
a Sant Sadurní no s’ha trobat 
cap constància escrita, però 
diversos testimonis confirma-
ren els registres i la incautació 
efectiva de documents a partir 
del mateix  diumenge 22 de 
gener. Al menys dos d’ells van 
esdevenir a la plaça Nova; el 

“En Cataluña ha continuado el avance de les 
tropas españolas[...] Más al Norte nuestras 
tropas han ocupado y rebasado la importante 
población industrial de San Sadurní de Noya y la 
de San Jaume Sas Oliveras, habiendo pasado el 
rio  Noya[...] Los muertos del enemigo recogidos 
son varios centenares, entre los que figura un 
comisario político y varios oficiales. El número 
de prisioneros hechos hoy se eleva a 2.283 sin 
contar los de una de las Columnas por no haber 

pasado aún el registro. Entre los prisioneros 
figura el capitán de E.M. de la Brigada 122 
y la banda de música de la División de “ El 
Campesino” que, al llegar nuestras  tropas a 
la plaza del pueblo de Noya, tocó el Himno 
nacional”. Entre el numeroso material y efec-
tos cogidos figuran ocho locomotoras y gran 
cantidad de vagones, cuatro carros blindados, 
dos grandes depósitos de municiones de todas 
clases y uno de víveres[...]”

PARTE DE GUERRA DEL EJÉRCITO NACIONAL - 22 DE ENERO DE 1939
Campaña de Cataluña

“ [...] Durante toda la jornada los invasores y 
fuerzas españolas que le secundan han presio-
nado intensamente en los sectores de Villafranca 
e Igualada, consiguiendo, tras encarnizado com-
bate, rectificar su línea a vanguardia. La lucha 
prosigue con violencia a la hora de redactar este 
parte en la zona de San Sadurní de Noya, donde 

actúa la división italiana “Littorio”. Nuestros 
aviones bombardearon y ametrallaron impor-
tantes concentraciones de fuerzas y material 
[...] Los aparatos italo-germanos, prosiguiendo 
sus acostumbrados ataques contra las poblaciones 
civiles y retaguardia, bombardearon hoy nueve 
veces Barcelona[...]

PARTE  DE GUERRA DEL EJÉRCITO POPULAR - 22 DE ENERO DE 1939
Campaña de Cataluña

primer al domicili particular 
d’un dels  darrers secretaris 
de la Unió de Rabassaires , i 
el segon, a escassos metres,  a 
cal Milà, a l’immoble que en 
aquell moment pertanyia a 
Joan Casanovas i Maristany, 
el president del Parlament de 
Catalunya. Els encarregats dels 
escorcolls van sortir de cal Milà 
enarborant un davantal maçó 
talment com si es tractés d’un 
trofeu de caça. Podria correspon-
dre a qualssevol dels successius 
hereus  de cal Milà de la Roca, 
tots ells lliurepensadors, com 
efectivament ho era també Joan 
Casanovas.

Al marge d’aquesta interven-
ció, just set mesos després, el 22 
d’agost, l’alcalde franquista de 

la Vila va enviar una caixa, o un 
bagul, a la seu barcelonina de la 
DERD, que contenia principal-
ment “documentación marxista, 
la cual dejó abandonada en esta 
localidad el ejército rojo al huir 
de la población”. Des d’allí es 
va trametre a Salamanca, on el 
bagul en qüestió hi  va arribar 
el 5 d’octubre de 1939. 

Darrerament creix la sospita 
que aquells militars de la DERD 
van ser els qui van requisar també 
els llibres d’actes de les sessi-
ons de  l’Ajuntament de Sant 
Sadurní dels darrers dos anys 
i mig de guerra, desapareguts 
misteriosament aquells dies 
de l’arxiu municipal i mai no 
recuperats. (També hi ha qui 
creu que van ser els  regidors 
o alcaldes republicans els  qui 
els van fer desaparèixer, per a 
intentar esborrar els acords que 
havien pres durant aquella etapa 
de la guerra i que pensaven que 
els podrien comprometre).

Si la dictadura va començar 
amb aquella presumpta espoliació 
que tard o d’hora s’hauria de 
poder demostrar, quaranta anys 
després, al final del franquisme, 
es va repetir la mateixa història. 
Així, poc abans de la presa de 
possessió del primer consistori 
democràtic sorgit de les elecci-
ons municipals de la primavera 
de 1979, dos furtius falangistes 
locals acompanyats, dirigits i 
protegits per un parell de funci-
onaris addictes al Règim, seguint 
les indicacions del Governador 
Civil de Barcelona , Salvador 
Sánchez Terán,  van entrar a 
l’arxiu de l’Ajuntament i s’en-
dugueren els llibres d’actes de 
la Falange, fotografies, medalles 
i documents comprometedors 
de l’etapa franquista.

Tampoc no ha estat possible 
la seva recuperació i a aquestes 
alçades ja sembla impossible, 
si més no perquè els principals 
responsables i autors materials  
d’aquella espoliació  han mort 
gairebé tots sense deixar rastre 
del botí que es van endur. Si 
van seguir al peu de la lletra les 
instruccions  rebudes el devien 
destruir.

Entre els Papers de Salamanca 
ja retornats a Catalunya s’hi han 
localitzat recentment alguns 
documents  relacionats amb 
Joan Casanovas i Maristany 
(un d’ells fa referència a la seva 
condició maçònica), una carta 
del soldat republicà sadurninenc 
Sebastià Lèsera interessant-se per 
un altre company de la Vila;  i 
un escrit del Comitè local de 
Socors Roig de Catalunya , sig-
nat per Ernest Roca  Guilera, 
adreçat a la delegació del govern 
d’Euzkadi  a Barcelona, en el 
qual dos refugiats bascos  resi-
dents a Sant Sadurní, Vicenta 
Morato Gómez i Leonardo López 
Fernández, demanaven ajuda 
per a intentar localitzar els seus 
familiars desapareguts. 

El 22 de gener de 1939 repre-
senta l’inici de l’etapa més fosca 
de la història contemporània 
sadurninenca que ara, mica en 
mica, es va documentant en 
el marc de la recuperació de 
la memòria i de la dignitat de 
les víctimes de la guerra i de 
la dictadura feixista.  

SANT SADURNÍ - 22 DE GENER DE 1939
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Imatge 30. La majoria de refugiats republicans sadurninencs van travessar 
la frontera  de La Jonquera i El Portús els primers dies de febrer de 1939, 
camí de l’exili. Foto Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès.

Imatge 31. El camp de refugiats de la platja d’Argelers ( Rosselló francès) 
on van ser internats gairebé tots els exiliats de Sant Sadurní. Foto del fons 
de l’autor, cedida per Jaume Baqués i Font

Derrotats i exiliats
RESIDENTS I VEïNS  DE SANT SADURNÍ

QUE  VAN SORTIR DEL PAÍS A CAUSA DE LA GUERRA CIVIL,  A PARTIR  DE GENER DE  1939

NOTA DE L’AUTOR

Com ja s’ha indicat als peus de les imatges 22 i 24, aquelles dues 
escenes s’han recreat artificialment amb l’ajut de  tecnologia 
informàtica i digital.   L’autor creu que aquesta opció és perfec-
tament vàlida  quan no es disposa de cap imatge real de  fets 
històrics rellevants,  ja que, molt probablement, com en aquests 
dos casos, mai no han existit. Ja des l’antigor,  l’escultura, el 
dibuix i  la pintura,  i més recentment la tècnica fotogràfica i  
el  cinema, i actualment també la tecnologia digital,  ens  han 
permès  fer-nos-els reviure. 

Sembla lícit de recórrer a aquesta mena de  trucatge, a con-
dició que:  1) la intencionalitat sigui èticament irreprotxable, 
2) s’intenti ajustar el màxim  a dades objectives i precises  de 
cada esdeveniment, 3) que el resultat sigui versemblant,  i 4) que 
s’adverteixi el lector que es tracta d’una imatge  virtual, recreada  
amb posterioritat als fets. En el cas de la 24, la fotografia  base 
del pont és del gener de 1939, feta més o menys a la mateixa 
hora que es van produir les explosions i els dinamiters van 
col·locar efectivament  càrregues als quatre pilars. La imatge 
22 correspon també  a una fotografia de l’època, sobre la qual 
s’han situat  amb precisió els fumerols provocats per les  dues 
bombes, i els aparells que sobrevolen la Vila són precisament  
dos avions de caça  nazis Junker Ju 87 Stuka. 

Entre la recreació ( admetent que sempre és millorable ) i el 
buit visual, sembla preferible  arriscar-se per a intentar reconstruir 
de nou un esdeveniment i poder disposar així  d’una referència  
gràfica que ens permeti una millor aproximació al fet històric.  

Aquest reportatge és el primer d’una sèrie de quatre treballs 
del mateix autor sobre la Guerra Civil  a Sant Sadurní que s’ani-
ran publicant  properament al 3d8. El segon, amb el títol Tancs, 
tancs, tancs: la fàbrica Z, tractarà dels tallers  de cal Benach a Sant 
Sadurní destinats a la construcció de carros d’assalt;  el tercer,  
titulat El somni frustrat: l’escola de formació de  pilots republicans 
de l’Alt Penedès sobre el projecte estroncat de formar aviadors 
militars a can Maristany de Lavern (Subirats);  i el darrer,  que 
porta per títol La clau de Mauthausen: l’herència de Manuel Bonet 
Bonet,  un relat de ficció històrica escrit a partir d’una vivència 
real d’aquest sadurninenc mort en aquell camp d’extemini nazi. 
En tots els casos, com ja és habitual, els treballs s’il·lustraran 
amb fotografies d’època, algunes d’elles inèdites.

L’autor agrairà qualssevol informació sobre aquests  temes,  
la qual es pot enviar a carlesquerol@carlesquerol.com 

Font: Llista provisional elaborada  a partir d’informació recollida per l’autor  i complementada 

amb noms apareguts en els  treballs sobre la Guerra Civil  i l’exili publicats pels sadurninencs 

Jaume Recasens Bel i Lluís Eroles  Benabarre. Per a afegir-hi més noms o més dades, o per a rec-

tificar alguna errada,  enviar correu a carlesquerol@carlesquerol.com

1. Adell Gil, Josep
2. Amat Gibert, Joan 
3. Amigó Serrano, Lluís  ( CM )  ( ME ) 
4. Andreu Albareda, Francesc
5. Baqués Font, Jaume  ( CTE ) 
6. Baqués Font, Sadurní   ( CTE ) 
7. Barberan Segura, Frederic
8. Barberan Segura, Miquel
9. Barceló Urgell, Jaume   ( CTE )   (  MM )
10. Benaiges Pedrola, Lluís  ( ME )
11. Benaiges Pedrola, Enric  ( ME )  
12. Bladé Benaiges, Teresa
13. Blanch Cuello, Josep  ( ME ) 
14. Bonet Bonet, Manuel    ( CTE )  ( MM )
15. Borràs Soler, Josefa  (ME)
16. Borrell Pedrola, Manuel
17. Bosch Torrens, Ramon
18. Briquets Estruch, Maria Lurdes  ( ME ) 
19. Budí Salart, Eusebi  ( ME ) 
20. Carbó Serra, Francesc
21. Cardús, Josep Miquel
22. Casanovas Esteva, Jaume
23.  Catasús Parellada, Francesc ( CM ) ( ME )
24. Catasús  Masana , Eulàlia  ( ME ) 
25. Castellví Ferrando, Ramon
26. Centelles Giner, Benjamí
27. Cid Mas, Antoni   (  SM ) 
28. Corbella Solà, Pau
29. Dols Gibert, Josep    ( CTE )  ( MM)
30. Escarré Vallverdú, Josep
31. Esteve Llopart, Pere   ( CM)  ( ME ) 
32. Esteve Llopart, Joaquima
33. Esteve Rigol, Jaume
34. Estupiñà, Josep
35. Fabregat  Grange, Núria
36. Fabregat Segarra , Josep    ( CM ) ( ME ) 
37. Fabregat Guerola, Joaquim
38. Fernando Bou, Ramon
39. Ferrer Forn, Antoni   ( EW )
40. Ferrer Galofré, Jaume  
41. Figueres Manubens, Josep
42. Figueres Gibert, Josep
43. Formosa Estragués, Joan  ( CTE )
44. Gestoso Granados, Josep  ( CM ) 
45. Gil López, Dámaso
46. Girona Bel, Ramir
47. Gracia Jordà, Lluís
48. Grange Borràs, Agustina
49. Grange  Borràs, Maria  (ME)
50. Grange, Rafael
51. Gual Surroca, Josep  ( ME ) 
52. Guilera Roig, Joan 
53. Guixà Roig, Vicens
54. Huguet Carol, Antoni ( ME ) 
55. Iglesias Pérez, Raül
56. Llop Sales, Antoni    ( CM ) ( EW ) 
57. Llop Sales, Ramon
58. Llopart, Josefa   
59. Marcet Ventosa, Enric  ( CM ) ( ME ) 
60. Mas Prat, Maria  ( Exiliada el 1948 ) ( ME ) 

61. Mas Singla, Elisenda
62. Mas Singla, Francesc
63. Millanes Gallart, Josep
64. Miquel Cardús, Josep
65. Mir Mir, Teresa ( Exiliada el 1943)
66. Mir Soler, Joan
67. Moliner Miquel, Salvador 
68. Morera i Mas, Salvador  ( E W ) 
69. Olivé Vallvé, Josep
70. Omella, Manuel 
71. Orpí Casanovas, Josep Maria
72. Pallaresa, Carme
73. Parellada Martí, Enric
74. Piñol Tubella, Jaume
75. Poch Sardà, Vicenç
76. Pollanch Llop, Josep
77. Porti Bonastre, Sadurní
78. Querol Fonollosa, Josep    ( CTE ) ( MM )
79. Ràfols Ràfols, Anna    ( ME ) 
80. Ràfols Ràfols, Josep
81. Ràfols, Joan
82. Raurich Gelabertó, Leandre  ( ME ) 
83. Riambau Sogas, Josep Maria
84. Riambau Sogas, Carles
85. Ribera Samsó, Àngel
86. Rigol Roig, Josep
87. Roca Guilera, Ernest   (CM)  ( ME ) 
88. Roca Ràfols, Jeroni    ( ME ) 
89. Roca Ràfols, Joan
90. Roca Ràfols, Lina  
91. Roca Ràfols, Pelegrí  ( ME )
92. Roca Martí, Pere
93. Roig Mestres, Joan
94. Romagosa Isart, Josep 
95. Romeu Bou, Francesc
96. Roig  Ollé, Maria
97. Ros, Modest
98. Rutia Garcia, Antoni
99. Sardà Martínez, Francesc
100. Serradell Arnán, Josep Maria
101. Tarrida Capellades, Antoni    ( CTE ) ( MM ) 
102. Tena Vives, Manuel
103. Torné Bartolomé, Joan
104. Urpí Montserrat, Amadeu
105. Varias Carbó, Josep
106. Viladoms Esteve, Dionís
107. Viladoms Sabaté, Francisco ( CM ) ( ME )
108. Villagrasa Roudó, Josep 
109. Vinaixa Serra, Esteban   ( CM ) ( ME )
110. Zaragoza Verges, Valentí  ( CM ) ( ME )
111. Zaragoza Mas, Maria ( Exiliada el 1948)

CM  Membre del Comitè de Milícies Antifeixistes  
de Sant Sadurní.

CTE  Destinat a una Companyia de Treballadors 
Estrangers a França. 

MM Mort al camp  nazi de  Mauthausen 
(Àustria).

SM   Supervivent de Mauthausen. 
EW   Embarcat  a Burdeus (França) amb el vaixell    

Winnipeg en  destinació a Xile.
ME   Mort (o morta)   a l’exili. 
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