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L’objectiu del present treball és estudiar l’evolució del conflicte per la terra existent entre 1931 i 

1939 i els seus punts culminants: les demandes de revisió de renda i les seves repercussions sobre 

l’àmbit judicial; la Revolució d'Octubre i les seves conseqüències més immediates sobre els 

pagesos: els diversos mètodes de recuperar les rendes retingudes i els desnonaments; el període de 

la Guerra Civil, en el qual ens centrarem principalment en la organització de les col·lectivitats i el 

canvi de tornes en quant a la relació entre pagesos i propietaris; i en la postguerra, les noves 

relacions que generà el primer franquisme, aspecte centrat sobretot en els desnonaments, que 

constituirà l’epíleg d’aquest treball1.  

Per tal d’estudiar tots aquests aspectes ens hem centrat en sis municipis penedesencs, tres de l’Alt 

Penedès i tres del Baix Penedès. Aquests són Font-rubí, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, 

per part de l’Alt Penedès; i Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys 

per part del Baix Penedès. Aquests municipis representen prop d’un 20% de l’extensió total 

d’ambdues comarques, que tenen 887,26 km², i una important i quasi exclusiva base agrària. S’ha 

intentat,a més, donar una visió del conflicte en municipis de diferent extensió però amb unes 

característiques comunes: són municipis d’interior, el seu principal conreu a l’època era la vinya i 

que abans o durant la IIª República hi trobem conflictes entre pagesos i propietaris.

                                                 
1 Fotografia de portada: Foto Report. Dipositada a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.  
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ECONOMIA I POBLACIÓ PENEDESENCA 

 

Població 

La població penedesenca al s. XIX experimentarà un creixement important, sobretot entre el 1787 i 

1887, degut a l’expansió de la vinya, que es convertí en la font de riquesa principal de la zona. 

Estem parlant de xifres d’augment de 137% al Baix Penedès i 185% a l’Alt Penedès. La crisi 

fil·loxèrica té una incidència important a l’ultima dècada del XIX, sobretot en els municipis de l'Alt 

Penedès que s’havien especialitzat més en aquest cultiu ja que tenien unes condicions del terreny 

més favorables per a fer-ho. Però a partir de 1900 l'Alt Penedès recuperà progressivament la 

població, mentre que el Baix Penedès viurà una etapa regressiva en la qual la característica principal 

serà l’abandó progressiu del camp i l’emigració cap a ciutats o capitals de comarques properes.  

Fent un balanç entre 1900 i 1940, i tenint en compte la davallada final que es donà per la Guerra 

Civil, l’èxode republicà i l'inici de la repressió franquista, l'Alt Penedès tindrà un saldo comarcal 

positiu de més del 18%. En aquest sentit destacaríem Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del 

Penedès, que superen o s’aproximen a la mitjana catalana per aquest període2. El Baix Penedès, per 

contra, experimenta una regressió intensa de quasi el 14% en aquests anys. Només tres municipis 

tenen un saldo positiu, dels quals Calafell és el més important, amb un creixement similar al de Sant 

Sadurní d'Anoia. La resta dels municipis presenta un saldo negatiu, alguns amb la disminució de 

més del 40%, com ara Albinyana i el Montmell.  

Sobre els municipis inclosos en aquest treball, s’ha realitzat un buidatge de censos i padrons entre 

els anys 1857 i 1945, extraient les següents conclusions:  

• L’anàlisi de dades de població anteriors a 1887 mostren el gran creixement que experimentà 

la població penedesenca juntament amb l’expansió de la vinya. Sant Jaume, per exemple, 

creix, en 10 anys, un 28%. Als municipis de l'Alt Penedès el creixement es donà, sobretot, a 

partir de 1860, estabilitzant-se ja a la dècada dels 70 del segle XIX. Al Baix Penedès, el 

creixement més important es presenta sobretot entre 1870 i 1880.  

• Podem classificar aquests municipis segons el seu saldo entre 1887 i 1940, tal i com hem 

analitzat de manera comarcal. Els municipis que creixen en aquest període són Sta. Mda. i 

els Monjos (38'58%), St. Jaume dels Domenys (8%) i Font-rubí (7'15%). Els municipis que 

presenten un creixement negatiu són la Bisbal (-18'8%), Olèrdola (-11%) i Banyeres (-

4,5%). 

• Creixement important experimentat per factors industrials: és el cas de Santa Margarida i els 

                                                 
2Catalunya creix un 47%; Sant Sadurní en un 55'6% i Vilafranca del Penedès ho fa en un 43%.  
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Monjos. Tal i com ens indica Arnabat3, quan al 1902 s’instal·là la fàbrica de ciment, la 

població creix, en un any, més d’un 20%, superant la crisi de la fil·loxera.   

• La tendència desprès de 1940 en la majoria de municipis és de disminució de la població, fet 

que en diversos municipis no s’aturarà fins ben entrat els anys 60.  

 

Economia penedesenca: cultius i relacions socials (XVIII-XX) 

L’especialització agrària al Penedès es va donar entre els segles XVIII i XX i és una de les 

manifestacions del canvi que provocà l’entrada a una economia capitalista. L’agricultura va haver 

d’adaptar-se a les lleis de mercat, incompatibles amb una economia de caire familiar i 

d’autoconsum o bé d’autarquia comarcal a molt estirar. Aquesta evolució, generalitzada a d’altres 

països europeus provocà, tanmateix, crisis importants de malvenda, un aspecte més del procés 

d’expansió capitalista sobre l’àmbit agrari. La conflictivitat al camp a partir de l’expansió 

vitivinícola i les crisis subsegüents estava assegurada, sobretot a partir de la modificació i 

devaluació de l'estatus jurídic del pagès, que comportà dues reaccions fonamentals: un ampli 

moviment de desnonaments per part dels propietaris, i un moviment associatiu i col·laborador entre 

la pagesia. Ambdós sectors varen fer sentir les seves veus i les seves reivindicacions en l’àmbit 

polític. La organització econòmica és, doncs, una part fonamental per a l’estudi de qualsevol 

conflicte social, fet que ens ha portat a analitzar els següents aspectes: cultius al Penedès i la seva 

evolució, propietat de la terra, i els contractes o la forma d’explotació de la terra.  

 

- Cultius al Penedès.  

A Catalunya es va produir tot un procés d’especialització en favor de la vinya, amb una 

intensificació de l’ús del sòl, mitjançant la roturació de noves terres (desforestació) i l’abandó 

progressiu de cultius menys rentables, com ara els cereals. Al segle XX, la vinya va patir una 

recessió a la majoria dels municipis, amb l’avanç dels cultius cerealístics, sobretot desprès de la 

Guerra Civil. Aquesta reducció va ser deguda a tres factors o condicionants històrics de manera 

complementària: el primer és la derivació de la crisi de la fil·loxera i el fet que moltes vinyes no es 

tornessin a replantar. L'increment inèdit venia afavorit per la gran demanda i la revalorització dels 

preus de venda, fet que feia rendible terrenys poc idonis per a la vinya (vegeu quadre 1). Quan el 

cost de producció va esdevenir superior al de venda, s’abandonaren les zones menys rendibles o 

properes als boscos. En segon lloc, l’escassetat alimentària durant la Guerra Civil, fomentà la 

                                                 
3ARNABAT I MATA, Ramon. La gent i el seu temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la fil·loxera a la 

Guerra Civil. 1890-1940. Vilafranca del Penedès: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 1993, p.84-85 
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plantació de cereals panificables i productes d’horta, amb l’arrencada de moltes vinyes4. I 

finalment, durant la  postguerra, l’autarquia econòmica i la baixada dels impostos per als cereals 

panificables, provocà també una expansió dels cereals. Molts petits propietaris abandonaren els 

conreus i els mitjans i grans propietaris practicaren l’ocultació de la producció per a vendre-la al 

mercat negre, molt més rendible que no pas els preus intervinguts del mercat legal.  
 

Quadre 1: Evolució de la vinya en els municipis (1717-1948) 
Font-rubí Olèrdola Sta. Mda i els 

Monjos 

Banyeres P. Bisbal P. St. Jaume dels 

Domenys 

Amillaraments 

% % Aug. % % Aug. % % Aug. % % Aug. % % Aug. % % Aug. 

1717 2,4 - 9,1 - 6,5 - 6 - 3,4 - 6,2 - 

1861-1864 44,7 42,3 22,5 13,4 42,7 36,2 60,1 54,1 35,4 32 45,7 39,5 

1941-1948 53,9 9,2 20,5 -2 15,8 -26,9 20,1 -40 13,7 -21,7 24,3 -21,4 

 
El percentatge correspon al total del terreny municipal. Les dades de 1711 a Emili GIRALT RAVENTÓS: “Evolució de 
l’agricultura al Penedès. Del cadastre de 1717 a l’època actual”, dins Actes de les primeres jornades d'Estudis, 
Martorell, 1952, pàgs. 166-176. Per Santa Margarida i els Monjos, a ARNABAT I MATA, op.cit., 1993, p.61. Pels 
altres municipis, amillaraments presents en els diversos arxius municipals, de diversos anys.  
 

- Propietat de la terra 

Per a avaluar aquest aspecte cal determinar el nombre de propietaris dels municipis i la seva 

residència, així com la concentració d’hectàrees que té cada  propietari5. Amb les dades obtingudes, 

es poden treure les següents conclusions6:  

1. Els propietaris forans concentren la major part de la propietat dels municipis, que oscil·la 

entre el 40 i el 80%. Banyeres, per exemple, la propietat veïnal representa el 16 %, mentre que a 

la Bisbal és de 57%.  

2. Podem dividir els propietaris en tres tipologies (vegeu quadre 2): petita propietat (- 5 

hectàrees), mitjana propietat (5 a 20 hectàrees) i gran propietat (més de 20 Ha). En tots els 

municipis hi ha un predomini absolut de la petita propietat sobre la mitjana i la gran. La gran 

majoria de pagesos d’aquestes contrades es trobaven amb que o bé tenien petites propietats que 

no els permetien l’autosuficiència, i havien de fer rabasses o treballar a jornal per d’altres 

propietaris, o bé no tenien cap tipus de propietat i el treball per altri era la única opció que els 

quedava.  

3. La gran propietat estava sobretot a mans de propietaris forans. Els propietaris forans  

                                                 
4Tenim l’exemple d'Olèrdola, a on s’arrencà el 60% de vinya del municipi, segons ens descriu la memòria de 

l'Amillarament de 1947. AHM-Olèrdola.  
5Segons la residència del propietari, podem dividir-los en tres grups: forans, que resideixen fora del municipi; limítrof, 

que resideixen en municipis que hi limiten; i veïnal, propietaris que estan domiciliats al municipi. 
6Per les fonts, vegeu fonts del quadre 2.  
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resideixen principalment a Barcelona, Vilafranca del Penedès i al Vendrell. Aquests són absents 

en l’explotació agrícola directe deixant la terra, a mans de parcers, rabassers, masovers i petits 

propietaris a jornal, aspecte que no significa un menor control per part de l'amo, que tenia el 

masover i, a vegades, un administrador per a donar comptes del treball; a més, en tots els 

contractes s’especificaven els cultius a realitzar i les tasques requerides amb tot luxe de detalls.  

 

Quadre 2: Nombre de propietaris i distribució de la propietat 

 Font-rubí Olèrdola Sta. Mda i els 

Monjos 

Banyeres P. Bisbal P. St. Jaume dels 

Domenys 

Propietats Prop. Ha/ P. Prop. Ha/ P. Prop. Ha/ P. Prop. Ha/ P. Prop. Ha/ P. Prop. Ha/ P. 

-5 Ha 415 1,1 254 1,6 195 1,1 200 1,5 347 1,7 262 1,25 

5 a 20 Ha 34 9,4 19 12,6 16 10,6 11 9 49 8,5 22 11,9 

+ 20 Ha 37 72,1 25 93 19 69,8 11 66 24 85,4 18 86,8 

 
Font: Amillaraments del municipi en qüestió entre els anys 1941 i 1948. Per a Sta. Margarida i els Monjos, vegeu: 
ARNABAT i MATA, Ramon., op.cit. 1993, p. 70. 
 

- Contractes o formes d'explotació de la terra: masoveria, rabassa morta i parceria 

Aquests contractes eren cessions del domini útil de la terra al pagès a canvi del pagament d’un cens 

d’entrada i un d’anual, que consistia generalment en la part de fruits i/o una quantitat fixa en 

metàl·lic o en espècies. El masover acostumava a actuar d’encarregat de l’amo quan ni hi era i, per 

tant, tenia una doble condició: representant de l’amo i, alhora, pagès que havia d’entregar parts de 

fruits igual que els altres treballadors del camp. Aquesta qüestió provocà nombrosos conflictes dels 

masovers amb altres pagesos i amb l’amo durant el període que estem estudiant.  

El sistema de Rabassa Morta, predominant en els segles XVIII i XIX, havia possibilitat la gran 

expansió de la vinya. Consistia en la cessió del domini útil d’una peça de terra, generalment erma, 

per tal que el pagès la rabassés i hi plantés vinya. El contracte durava fins que una part dels ceps 

moria i el cens a pagar era anual, generalment una part dels fruits.  

La parceria, sistema més emprat en el període que tractem en aquest treball, també consistia en la 

cessió del domini útil, del qual no hi havia un període de temps fix, sinó que es renovava 

automàticament, a canvi del pagament d’una part dels fruits. Venia regulat pel Codi Civil de 1889 i 

va créixer espectacularment alhora que provocà nombrosos conflictes entre pagesos i propietaris. 

Per una banda, els pagesos consideraven que el contracte no es podia desfer si no era per mutu 

acord (de societat); per l'altra, els propietaris consideraven que era com un arrendament i, per tant, 

només calia avisar amb un any d'antelació al pagès per tal que abandonés la terra. A més, al ser la 

majoria de paraula, podien endegar fàcilment judicis de desnonament per fer deixar lliures les terres 
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amb qualsevol excusa. Aquests desnonaments es troben circumscrits en determinats períodes molt 

conflictius: 1890-1900, 1919-1920 i 1935. En aquest treball estudiem els de 1935.  

La diferència entre el contracte de Rabassa Morta i el de parceria o arrendament comú radicava en 

pocs aspectes, tot i que d’aquesta mínima diferència se’n deriva una degradació del rabasser a 

efectes jurídics: reducció dels drets del pagès sobre la vinya, canvis més fàcils de conreador, 

pujades de la renda, o canvis contractuals depenent de la conjuntura econòmica i/o política, etc. El 

fet és que desprès de la fil·loxera pocs propietaris s’aventuraven a signar contractes amb el nom de 

“Rabassa” per estalviar-se problemes futurs derivats del dret que tenien els rabassers sobre la terra i 

els ceps.  

 

L’ANYELL S’HA TORNAT TIGRE: LA REVISIÓ DELS CONTRACTES DE CONREU 

 

A principis dels anys 30, el camp estava vivint una important crisi tant per part dels propietaris com 

dels agricultors. Els propietaris rebien un interès molt migrat que no els permetia l’acumulació de 

capital, i la terra, abans símptoma de riquesa, resultava ara un pes a mantenir; per als pagesos, les 

parts de fruits que els corresponien no els permetien unes condicions de vida gaire dignes. El jornal 

d’una fàbrica era superior al del camp, però la crisi derivada del Crack de 1929, deixà una gran 

bossa d’atur que feia inviable aquesta opció. Mentre el cost de producció de vi era de 30 ptes, el 

preu de venda era de 20 ptes.  

Al 1931, quan el Govern Republicà feu possible algun tipus de revisió dels contractes, es 

presentaren  quasi 30.000 demandes a tota Catalunya7. I davant d’aquestes, els propietaris, alarmats, 

acceptaren el l'anomenat Pacte de la Generalitat de 21 de setembre de 1931: en una reunió entre 

delegats dels propietaris i una comissió de rabassaires, s’acordà reduir un graó les entregues: els que 

pagaven la meitat, pagarien el terç; els que pagaven el terç, pagarien al quart; etc. El 31 d’octubre 

del mateix any, el Govern de Madrid decretà la pròrroga d'un any dels contractes i la revisió del 

preu d’arrendament. Per tal de revisar les demandes, es crearien uns Jurats Mixtes o, mentre no 

estiguessin constituïts, es tramitaria en els Jutjats de Primera Instància. El termini de 60 dies 

estipulat en el Decret de 31 d’octubre resultà, doncs, completament insuficient, sobretot al Penedès:  

 

“Es suficiente una simple ojeada al mapa de Cataluña para determinar la situación real del problema 

revisionista. Un núcleo central de actividad manifiesta: Villafranca del Panadés con sus 9334 revisiones; la 

acción de Villafranca irradia a los partidos limítrofes: Vendrell, de la provincia de Tarragona, que forma, con el 

                                                 
7Podria ascendir a les 34.000 ja que no estan comptabilitzades les que es varen resoldre pels Jutjat de Primera Instància. 

El nombre de 30.000 correspon als casos tramitats pels Jutges especials.  
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de Villafranca y parte de Igualada, una sola comarca vitícola con 2952.8” 

 

Els pagesos que havien presentat demanda, i mentre el jutge no dictés sentència, satisfarien el 50% 

de la collita estipulada per contracte. Al 1932, els parcers es presentaren davant del jutge, tal i com 

estipulava el decret, per consignar el 50% de la collita, constituint-se com a dipositaris interins. A 

Sant Jaume dels Domenys es presentaren 106 escrits judicials per part de 40 parcers, que es 

constituïren com a dipositaris de 39.128 kg de raïm i 1.032 de garrofes, un cop constatat el rebuig 

del propietari al 50% de la renda (vegeu fotografia nº 1). 

Per altra banda, els propietaris contraatacaren presentant denúncies al jutjat contra els parcers, 

al·legant que aquella retenció de fruits podia considerar-se un estafa. En aquest municipi se'n 

presentaren un total de 21. En 18 d’aquestes els parcers no havien presentat demandes prèvies de 

revisió sinó que, aconsellats per Benjamí 

Jané Jané, que pertanyia a la Unió de 

Rabassaires, i per tal de fer més pressió sobre 

els propietaris, tampoc entregaren el 50% del 

fruits. D’altra banda, molts propietaris, 

aconsellats per l'IACSI es negaren a rebre 

l’altre 50% ja que, pensaven, significava 

l’acceptació de la revisió i la impossibilitat de 

denunciar la presumpta estafa.  Així, 

l’estament judicial es va veure desbordat 

davant les demandes de revisió i els 

formularis de consignació de collites per part 

dels pagesos, i les demandes per estafa i 

judicis de desnonament per part dels 

propietaris. 
Fotografia nº1: Formulari de Consignació de renda i constitució com a dipositari interí de Josep Llagostera, 
parcer de Rafael Giró Batlle, per una terra de Sant Jaume dels Domenys. AHM-SJD. Fons del Jutjat de Pau.  

 
 

Durant el 1932, el 90% de dels demandes de revisió varen ser considerades improcedents i 

l’agitació ressorgí al Penedès ja que, sota els auspicis de la Unió de Rabassaires, els pagesos varen 

continuar retenint les collites com a element de pressió, tanmateix l’únic del qual disposaven.  
                                                 
8“Informe donat al Govern per la Sala de Govern de l’audiència Territorial de Barcelona, el 18 de juliol de 1932”. Dins: 

GENERALITAT DE CATALUNYA.: Els contractes de conreu a Catalunya. Documents per al seu estudi. 
Barcelona: 1933, p.131.   
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- Cap a la Llei de Contractes de Conreu 

El projecte definitiu de Llei de contractes de conreu, que va venir precedida per la Llei per la 

solució dels conflictes derivats dels contractes de conreu, es presentà el 20 d’abril de 1933 i el 

mateix novembre ja es discutia al Parlament.  

La Llei responia a un dels problemes socials més greus i que afectaven al sector tradicionalment 

més maltractat. La baixada continuada de preus feia que cada vegada el camp estes més arruïnat i 

que els propietaris intentessin manegar més estratègies per a tenir la pagesia més acollada. Els 

contractes de parceria i arrendament tenien un mal per se: la poca durada del contracte, que era 

renovable cada any, i que generava una inestabilitat absoluta, donat que un parcer que treballava la 

mateixa terra des de feia 50 anys tenia les mateixes condicions que un que ho feia des de l’any 

anterior. La Llei establia que la durada mínima del contracte havia de ser de 6 anys i que es podria 

renovar a voluntat del pagès a excepció que el propietari hi volgués edificar o conrear-la per compte 

propi. El límit d’arrendament seria del 4% del valor de la terra i es donava al conreador la 

possibilitat d’adquirir-la si portava més de 18 anys treballant-la en un termini màxim de 15 

anualitats. Amb tot, i a pesar del que es volia fer creure des del sector propietari, la Llei de 

Contractes de Conreu era moderada, ja que estipulava un accés a la terra amb indemnització pel 

propietari i no pas una expropiació forçosa; individualista i no pas col·lectivista; i gradual en el 

temps. La seva finalitat: “convertir en propietari, dintre els límits d’un patrimoni familiar, però 

econòmicament suficient, la totalitat dels pagesos de Catalunya i constituir d’aquesta manera una 

societat força estable, formada per homes lliures gràcies al fet de ser econòmicament 

independents”. La pagesia, encara que no culminés del tot les seves aspiracions, l’acceptava de 

manera general; el propietaris, en canvi, s’hi oposaren frontalment considerant-la abusiva contra els 

drets de la propietat.  

La Llei s’aprovà el 21 de març de 1934 amb tots els vots a favor per l’abandó voluntari de la Lliga 

Catalana i seria promulgada el 12 d'abril, tercer aniversari de les eleccions que dugueren a la 

proclamació de la IIª República.  Però el context a nivell espanyol no era pas el més favorable. Les 

eleccions de novembre de 1933 havien donat com a resultat una victòria de les dretes a Espanya, 

mentre a Catalunya el govern de la Generalitat era d’esquerres. El Govern espanyol, amb el 

patrocini de la Lliga i de l'IACSI, presentà un recurs davant el Tribunal de Garanties 

Constitucionals, el qual, el 12 de juny, falla que la Llei queda anul·lada completament al·legant que 

era de caire social i que, per tant, la Generalitat no podia legislar sobre aquesta matèria. 

 El fet que s’anul·li tota la Llei i no pas uns quants articles, fa pensar a la Generalitat que la 

sentència va més enllà de negar el dret a legislar sobre temes agraris sinó que aquesta atempta 

contra l’autonomia legislativa del Parlament i, de retruc, de tota la Generalitat.  
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Fotografia 2: Formulari per demanar la revisió dels contractes de 

Conreu. Fons del ACBP (Jutjat del Vendrell), 1934.  
 

El mateix 12 de juny, el Parlament aprovà per majoria 

absoluta una Llei idèntica, sense tocar un punt i una coma 

i el 25 de juny el Consejo de Ministros la torna a anul·lar.  

Amb tot, les negociacions es portaven en secret i a finals 

de juliol ja s’havia arribat a un acord, mitjançant l’afegitó 

d’un article addicional pel qual en el reglament es podrien 

afegir les esmenes necessàries per a evitar la promulgació 

d’una nova Llei que faria, de nou, encendre els ànims. 

Però ni la pagesia entenia les negociacions de “passadís” 

ni als propietaris els interessava que la Llei, modificada 

però similar, continués endavant.  

La Llei de contractes  de conreu als municipis Baixpenedesencs de Banyeres, la Bisbal i Sant Jaume 

es farà a partir de dos models diferents de demandes, l'un per a les denúncies que implicaven cens o 

arrendament en efectiu i, la majoria, les que representaven parts de fruits (vegeu fotografia nº 2). En 

primer lloc, s’exposava el nom i dades personals del demandant i nom i dades dels demandats. Tot 

seguit, s’especificaven les característiques del contracte que regia i l’any d’inici i es feia la petició 

formal al jutjat per a la revisió de la renda segons la Llei de Contractes de Conreu. S’han 

comptabilitzat un total de 750 demandes en aquest municipis, per part de 307 demandants. El tipus 

de contracte més freqüent era el verbal i l'inici del treball sobre la terra era immemorial.  

 

LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE I LES SEVES REPERCUSSIONS 

Tal i com hem dit, les eleccions de novembre de 1933 varen donar una majoria a les dretes i les 

esquerres tingueren una gran derrota. La CEDA era el primer grup parlamentari, tot i que no se’ls 

deixà formar govern a causa, entre d’altres, que encara no havien donat vot de fidelitat a la 

República. La crisi del govern de Samper i els aires de canvi governamental desprès de l’estiu de 

1934 fa encendre els ànims entre uns i altres sectors. La CEDA, que reclamava insistentment el seu 

paper com a partit més votat, havia votat en contra de la Constitució i l'Estatut de Catalunya. 

Aleshores, fins a quin punt podia aspirar un partit contrari a la República a entrar dins el Govern 

d’aquest un cop guanyades les eleccions? I, fins a quin punt uns partits republicans, que creien en la 

democràcia, podien aspirar a apartar del govern indefinidament a un partit legítimament escollit pel 

mateix poble que els havia nomenat rectors de la vida política en unes altres eleccions? 
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La Revolució d'Octubre representà el punt culminant i d’inflexió contra les contínues retallades de 

Madrid a l'Autonomia. El detonant: l’entrada de la CEDA al govern. A les comarques del Penedès, 

la revolta significava el rebuig cap a una política que protegia als propietaris, malgrat semblar en un 

primer moment favorable als pagesos. El sector clerical, protector per excel·lència dels propietaris, 

és el que va sortir més malparat, sobretot a Vilafranca, amb la crema de diverses esglésies. A més 

s’assaltaren locals dels partits i organitzacions de dretes. Al Vendrell, la vaga va ser absoluta durant 

el 6 d’octubre, parant-se inclús dos trens de passatgers i un de mercaderies. A Sant Jaume dels 

Domenys, un dels municipis estudiats amb major activitat durant aquells dies, es procedí contra 

l’estament eclesiàstic, cremant l’església  un cop aconseguiren d’obrir-la (vegeu fotografia nº 3). 

També intentaren forçar l’entrada de la rectoria amb una barra de premsa, però no els resultà 

possible9. Al diumenge, tots els homes es congregaren a la 

plaça i es manà l’entrega de totes les armes, llargues i curtes. 

Els mossens Lluís Mas i Joan Gili que havien fugit a la nit i, ja 

localitzats, els varen fer vestir de paisà. Segons el Sr.Carbó, 

testimoni directe d’aquells fets, algun home del barri de Lletger 

cridà “mateu-los”, però ningú hi està d’acord. Amb aquestes, 

es va saber que la Revolució havia fracassat, i la plaça va 

quedar deserta en pocs moments. Els que havien cremat 

l’església fugiren ràpidament, i per tant quan, al dia següent, 

arribaren els militars al municipi, empresonà tot el govern 

municipal però no els causants directes de la crema.  
 
Fotografia 3: L’església de Sant Jaume dels Domenys després del 6 
d'Octubre de 1934. Fotografia cedida per Josep Roig Sonet.  
 

Amb el fracàs de la Revolució, s'inicià una nova etapa repressiva en la qual molts propietaris 

aprofitaren per revenjar-se dels pagesos que havien reclamat modificacions en els contractes. 

Alguns optaren per exigir el pagament del 50% retingut o el desnonament directe sota presència de 

la Guàrdia Civil;  d’altres optaren per a exigir el desnonament i les collites endarrerides via judicial; 

i finalment alguns optaren per a fer ús de l’ordre militar de Jiménez Arenas i procurar una mínima 

“concòrdia” per a reclamar les collites de 1934. Una opció no excloïa l’altre, i un mateix propietari 

optava segons el que més li convingués i segons el comportament previ del parcer en qüestió.  

 Segons Arnabat10, entre els Monjos i la Ràpita s’exigí mitjançant la Guàrdia Civil un total de 

                                                 
9 Font Oral: testimoni del Sr. Joan Carbó, de Sant Jaume dels Domenys.  
10 ARNABAT i MATA, Ramon. “La gent i el seu temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la fil·loxera a la 
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112.695 ptes als 381 pagesos que havien presentat demanda de revisió. La Unió de Rabassaires 

constata que a l'Alt Penedès es produïren 68 desnonaments a pesar de que, oficialment, sols se'n 

produïren 4. Amb tot, l’estudi de la documentació del Jutjat de Pau de Font-rubí ens mostra com la 

llista de desnonats de la UdR encara es quedà curta. Finalment, en quant a les conciliacions 

esmentades, només n'hem pogut localitzar en els municipis del Baix Penedès estudiats, així com a 

Bonastre  a l'Arboç i a Masllorenç. En aquest estudi incloem també les actes realitzades en el 

municipi de Bonastre.  

 

- Conciliacions entre parcers i propietaris 

 Desprès de la Revolució d'Octubre de 1934, el President accidental de la Generalitat designat 

per la Autoritat militar, Francisco Jiménez Arenas, dictà una ordre11 per la qual s'establia el 

pagament de les quantitats retingudes de la collita de 193412 segons el contracte primigeni existent 

entre propietaris i parcers, mentre s’esperava una legislació definitiva del Parlament espanyol. 

Succintament, es tractava de que “los Agentes de la Autoridad” fessin complir els contractes 

estipulats, propiciant l’avinença entre les dues parts. Aquests “Agentes”, que a la província de 

Tarragona resultarien ser els alcaldes, haurien d’apel·lar, per una banda, a l’ànim de convivència i a 

l’abandó de les idees de venjança del sector propietari; però per l’altre s’exigia un estricte 

compliment dels contractes i que, per tant, s’anul·lés qualsevol intent de resistència a complir els 

contractes per part dels parcers. Així doncs, els propietaris anirien a les conciliacions amb les cartes 

marcades prèviament i els parcers, malgrat intentessin negociar per a no sortir tant perjudicats, en 

cap cas podrien modificar els contractes. Malgrat tot, mentre a uns se'ls demanava una renúncia 

total davant als propietaris, aquests incomplien de forma fefaent i reiterada el mateix contracte per 

tal de fer xantatge els seus treballadors ja que, des de 1932, la majoria d’aquests havia deixat de 

donar la part que els pertocava en productes d’ensulfatar i adobs; així, els pagesos encara veien més 

justificada la retenció del 50% que, per llei, practicaven des de 1931-1932.  La ordre pretenia la 

pacificació al camp, sí... però a quin preu? Al de la renúncia per part d’un dels dos sectors de tot el 

que havien estat lluitant i dels minsos progressos que havien aconseguit.         

Hem localitzat aquestes conciliacions als municipis del Baix Penedès presents en aquest treball, així 

com també a l'Arboç i a Bonastre, l'últim dels quals hem inclòs en l'anàlisi d'aquest apartat. En els 

                                                                                                                                                                  
Guerra Civil: 1890-1940”. Vilafranca del Penedès: Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos, 1993, p.274.  

11Decret-ordre publicada al BOGC el 26 d'octubre de 1934. Dictada el 23 d'octubre amb quatre epígrafs aclaridors de la 
odre afegits el 25 pel General de la 4ª regió militar.  

12La ordre inicial deixa, però, una mica en dubte a quin any en concret es referia, ja que exigeix la entrega de les rentes 
“tanto por lo que se refiere a los frutos y rentas pendientes, como a los del total o parcialmente hubieran retenido 
en el corriente año”. Amb tot, en una carta posterior s’aclareix que serà “en todos los casos, exclusivamente, por lo 
que se refiere al año actual (1934)”. AM-BP Correspondència.  
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municipis de l'Alt Penedès -Font-rubí, per exemple- trobem una gran presència de judicis del 

Tribunal Especial per Assumptes agraris, sobretot de 1935 i principis del 36. En aquests es 

reclamen les parts de la collita d’anys enrere -1931-1933-, però en cap cas de 1934. Així doncs, 

també aquí es varen fer entregues de les collites retingudes del 1934, tot i que sembla que es 

prengueren mesures més dràstiques (amb la intervenció de la Guàrdia Civil). Recordem que les 

instruccions d’aplicació de la ordre (Fotografia 4) provenien de la Delegació militar de Tarragona i 

allí s’especificava que l’autoritat competent per a realitzar-ho era l'Alcalde de la població, aspecte 

que en cap cas es menciona a la ordre inicial; per tant, no sabem si a l'Alt Penedès se’n va fer càrrec 

el mateix comandament militar i/o delegar en la Guàrdia Civil13. 
Fotografia 4: Instruccions enviades als Ajuntaments 
de la província de Tarragona per a l’aplicació de la 

ordre. AHM-Banyeres 
 

 

Mecànica de les conciliacions 

La qüestió s’iniciava amb una denúncia per 

part del propietari/a el qual, prèviament, 

podria haver reclamat als parcers la part de la 

collita que els devia de 1934, i que es 

negaren a assumir14. Aleshores l’alcalde 

convocava a l'Ajuntament les dues parts en 

litigi per tal de realitzar les esmentades 

conciliacions. Aquestes es realitzaren entre 

finals d’octubre i desembre de 1934, de 

manera individual a excepció del cas de la 

Bisbal (un mateix propietari amb diversos 

dels seus parcers). En tots els casos es 

segueix el mateix model protocol·lari, a on es 

presenta l'Alcalde, el propietari i el parcer, s’avisa sobre els perills d’incompliment i es descriuen 

els pactes a que s’arriben. 

                                                 
13Amb tot, una carta rebuda el 22 d'octubre, present al fons de l'Ajuntament del Vendrell (ACBP - Correspondència), 

ens indica que a Vilafranca el comandament militar, delegant possiblement en la Guàrdia Civil, ja havia pres 
mesures per a la recuperació de les parts de fruits abans de dictar-se la ordre.  

14GAVALDÀ TORRENTS, A.: “Aspectes de la vida al món rural: canvis i continuïtats en confrontació – sobretot 
l’apartat 3- , dins: BOLÓS, J.; JARNÉ, J.; VICEDO, E.: Condicions de vida al món rural. Cinquè congrés sobre 
sistemes agraris, organització social i poder local. Editorial Institut d’Estudis Ilerdencs, fundació pública de la 
Diputació de Lleida, 2006, p.255-284. 
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Quadre 3: Convenint rendes - 1934  

Banyeres P. Bisbal P. St. Jaume D. Bonastre Total  
Nº Preu Nº Preu Nº Preu Nº Preu Nº Preu 

Pessetes 7801,25 2092 3264,57 1282,5 14440,32 

Avellanes 701 kg. - - 285 kg, 10 sacs 986 kg, 10 sacs 

Garrofes         . 160 kg.            . 16 sacs              . 2,5 sacs               .
3 quintars       

. 

160 kg, 18,5 sacs, 

3 quintars 

Concilia-

cions 

Càrregues vi 

57 

8 

36 

- 

52 

4,5 

18 

- 

164 

12,5 

Acords arribats sobre 

deutes dels propietaris 

- - 

24 

683,2 ptes., i  p. 

d’ensulfatar de 

1934 3 

48,7 ptes., i 400 

càrregues de fems
- 18,5 ptes 

27 

750,4 ptes., 400 

cgs. fems i p. 

ensulfatar. 

Deutes cobrats a l'acte 7 403 ptes. - - - - - - 7 403 ptes. 

Deutes impagats15 7 2190 ptes. - - - - - - 7 2190 ptes. 
 

Nombre parcers 50 35 51 15 151 

Nombre propietaris 5 8 14 8 35 

 

Tot seguit, es fixa la data d’entrega i el lloc a on es realitzarà i l'alcalde avisa al propietari per a que 

el posi al corrent del pagament quan aquest es realitzi. No totes aquestes conciliacions, malgrat 

s’arribés a acord, acabaven fent-se efectives. Sabem almenys de 7 parcers que treballaven terres de 

Maria Carvajal Hurtado de Mendoza (Heretat Sabartés), que no pagaren el deute en el termini 

estipulat (31 de desembre).  

En primer lloc, anotem la voluntat d’arribar a acords que s’hi manifesta inicialment en tots els 

casos, i en la particularitat que tan sols en alguns de Bonastre no se’n arriba a cap. Creiem que la 

majoria dels parcers ja havien pactat prèviament a l’acte el que haurien de pagar, de manera que 

alguns es presentaren amb els diners en efectiu i en feren entrega en el mateix moment. El termini 

era també un punt a negociar, malgrat s’havia estipulat que el termini màxim havia de ser de 8 dies, 

així com els deutes que tenien els propietaris amb els parcers en fems i adobs. 

 

Resultats del seu anàlisi 

Els parcers, malgrat la diferència de criteris en que es tractaven ambdós sectors, varen poder 

negociar alguns aspectes claus de les conciliacions: la data d’entrega de les collites, els deutes que 

tenien els propietaris en adobs i productes d’ensulfatar o el preu que els corresponia pagar pels 

productes del camp segons la cotització de l’any (vegeu quadre 3).  

La data d’entrega de les collites, estipulada en 8 dies per la carta ordre, es negocia en la majoria dels 

municipis i només a Sant Jaume dels Domenys s’estipula en totes les conciliacions que s’haurà de 
                                                 
15Sabem que són impagats en tant que el propietari va fer una denúncia en aquest sentit, però no podem descartar que 

n’hi haguessin d’altres que no ho haguessin denunciat amb la promesa d’un futur pagament.  
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realitzar en el termini establert per l’autoritat militar. En els altres municipis, la varietat és 

important, i podem trobar des del pagament en el mateix acte fins a pactar que la meitat d’aquest es 

realitzaria durant el 1935, o bé deixat per una negociació posterior. 

El contracte era qüestionat tant pels parcers com pels mateixos propietaris, ja que tant uns com 

altres feien el possible per a incomplir-lo i per a que l’altra part el complís al peu de la lletra. 

L’extorsió dels propietaris al no pagar la part dels adobs i productes d’ensulfatar també es manifest 

en la majoria d’aquestes conciliacions i és, a més, un dels punts a on es demostra quina era la 

realitat: si per una banda tant parcers com propietaris estaven obligats per decret a complir el 

contracte, els primers no tenien prou força per a intentar que els propietaris paguessin el que els 

devien per raó del mateix; d’altra banda, els propietaris tenien la llei i les autoritats del seu favor i  

només movent una mica els fils farien complir la seva voluntat. Així, els parcers es veieren amb el 

deute acumulat d’adobs i productes d’ensulfatar -necessaris per al manteniment de la producció de 

la vinya i  la prevenció de les malalties de la mateixa-, amb la negativa per part dels propietaris de 

pagar-los els endarreriments (en molts casos des de 1931) i amb la obligació de liquidar els 

productes de 1934. Molts dels parcers que reunien totes aquestes condicions tenien, doncs, l’aigua 

fins el coll, sobretot si tenim en compte que, per via judicial, es podien reclamar de cop les parts 

endarrerides de 1931 a 1933 i desnonar els més conflictius de les terres, fet que deixava en la més 

absoluta misèria a qualsevol família que es trobés en aquesta situació. 

Aspectes com la millora del terreny o el preu de la liquidació també eren punts de discussió en 

algunes de les conciliacions. El fet de desentendre’s de les millores sobre un terreny sobre les quals, 

d’altra banda, es reclamaven els beneficis, al·legant que no li havia demanat permís per a fer-les, 

ens mostra com alguns dels propietaris actuaven de mala fe a pesar de l’apel·lació a la “bondat” que 

es feu a la ordre i les seves instruccions. Per altra banda, constatem la voluntat de fer avinença 

d’alguns alcaldes que es poden resseguir en algunes de les actes, intervenint per tal de fer arribar a 

un acord.  

La majoria de les conciliacions, però, no reflecteixen la realitat dels tractes i presenten unes actes 

fredes en excés i poc realistes. Els pactes als quals es varen arribar es varen donar, en la seva 

majoria, abans i fora de registre de la conciliació. El fet que alguns parcers es presentessin amb els 

diners en efectiu apunta cap a aquesta hipòtesi.  

Amb tot, que s’arribés a un acord final no significa que el propietari tingués raó ni que la liquidació 

fos justa. Recordem que per arribar a fer una conciliació calia realitzar una denúncia prèvia per part 

del propietari. Aquest, a més, i abans de portar el tema a majors, hauria intentat pressionar els 

parcers per tal que liquidessin els comptes tal i com s’estipulava al contracte i, al no aconseguir-ho, 

decidí denunciar-los. Amb tota probabilitat, i desprès de la revolució d'Octubre, molts dels parcers 
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als quals se’ls pressionà, varen liquidar conforme a les demandes sense presentar més resistències, 

ja que alguns dels propietaris que acumulaven a les seves esquenes desenes de peticions de revisió 

de rendes, només tenien conciliacions amb un o dos parcers16. 

  

Finalment, anotar que no podem precisar amb seguretat quina quantitat es liquida finalment, ja que 

no es fa un seguiment gaire eficient per part de les alcaldies. Constatem que a Banyeres del Penedès 

almenys 7 parcers no pagaren les quantitats estipulades (un total de 2415 ptes) en el termini prefixat 

i la propietària de Sabartés tornà a denunciar-los. L'Alcalde, davant la reiterada denúncia d’aquesta 

els tornà a convocar al mes d’abril de 1935. A un sol d’aquests, Magí Figueras Boldú, de Llorenç 

del Penedès, li reclamava 1.100 pessetes. Paral·lelament, i en vistes de que la conciliació no 

fructificava, li reclamà la dita quantitat per via judicial i, un cop aconseguida la liquidació, el va fer 

fora de la finca igualment sota el pretext que volia treballar-la pel seu propi compte malgrat que 

vivia a cavall entre Madrid i Barcelona i que ostentava el títol de Marquesa.  

 

- Desnonaments al 1935 

Una altra de les conseqüències de la Revolució d'Octubre que afegiria més llenya al foc a la ja 

delicada situació entre propietaris i parcers en aquest conflicte són els desnonaments. Aquest procés 

civil realitzat, en la majoria dels casos en el mateix Jutjat de Pau del municipi17, era una aplicació 

del Judici verbal i va ser molt emprat en aquest període post-revolució d'Octubre per a desprendre’s 

de parcers molestos quan els aires els eren favorables. Segons la Unió de Rabassaires, en els 

municipis estudiats en aquest treball, hi varen haver 9 desnonaments: 4 a Font-rubí, 4 a Olèrdola i 1 

a Santa Margarida i els Monjos. També podem comptar 2 parcers de Llorenç, Magí figueres Boldú 

(vegeu l’apartat anterior) i Llorenç Solé Fontanals, que treballaven terres del municipi de Banyeres 

del Penedès, el primer de Maria Carbajal, i el segon de Joan Fortuny Fàbregues.  

 

Desnonaments i reclamació de fruits a Font-rubí 

Hem documentat amb l’estudi del fons del Jutjat de Pau del municipi 9 casos de desnonament, dels 

quals només 1 fou un Judici de desnonament. Entre 1935 i febrer de 1936 podem comptabilitzar 16 

judicis contra 21 parcers, entre actes de conciliació, judicis verbals civils18 i judicis tramitats pel 

                                                 
16Tal i com apunta Gavaldà en el cas de Cèsar Martinell a Valls, que portà davant l'alcalde a 6 dels seus parcers, només 

ho va fer amb els pagesos que varen plantar cara i la resta “per amenaces, per pors, per no haver de passar per la 
justícia i entaular plets o simplement aconsellats que tenien les de perdre davant d’un potent cacic, cediren” abans 
d’arribar a les conciliacions.  

17A excepció dels que es jutjaren pel Tribunal especial d’assumptes agraris o bé les apel·lacions, que es realitzaren al 
Jutjat de Primera Instància del partit judicial corresponent. 

18Les actes de conciliació són un procediment al qual es pot recórrer per tal d’evitar l'inici d’un procés que resultarà 
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Jutjat Especial per Assumptes Agraris. Les raons per endegar-los són les següents:  reclamació per 

retenció de fruits, generalment de 1932 i 1933 (tots els judicis); voler conrear la finca per compte 

propi (5 judicis); finalització del contracte, haver abandonat la casa on era obligatori residir i haver 

arrancat vinya sense permís (1 judici cadascun). Es combinen, per tant, en un mateix judici, més 

d’una opció, tot i que el predominant és haver retingut fruits. Voler conrear la terra per compte 

propi es converteix en el segon motiu més al·legat per a desnonar els parcers19. Aquest motiu es 

trobava també recollit en la Llei de Contractes de conreu (articles 14 i 15) així com en la Llei 

d’arrendament de finques rústiques de 15 de maig de 1935 (disp. Transitòria 1ª, II, apartat D).   

 

 Desnonaments a Font-rubí 

Dels 9 casos de desnonament, només podem considerar-ne dos com a legals (vegeu quadre 4): un 

que correspon a un judici de desnonament en el qual es falla favorablement al propietari; l’altra 

mitjançant una acta de conciliació en la qual s’arriba a un acord per a que Francesca Morgades 

abandoni la finca en un període de 4 anys i amb indemnització. Dels casos localitzats en el fons del 

Jutjat de Pau del municipi, només quatre varen ser documentats per la Unió de Rabassaires i ho 

varen ser mitjançant actes de conciliació que acabaren en desacord.  

 

 

Quadre 4: Desnonaments a Font-rubí 
Tipus Propietari/a Parcer/a Doc. 

UdR 

Documentació 

judicial 

Motius 

Legal20  

 

Pere Carol Miret NO J. Desnonament i 

acta prèvia de 

conciliació  

(desacord) 

Reclama 2137,40 ptes per la meitat de les collites de 1931, 32 i 33, a 

més de voler conrear la terra per compte propi. Resolució judicial: 

que el parcer deixi les terres a disposició del propietari. 

Il·legal 

Joan Torrents 

Castelltort 

Joan Quintana Piñol NO Judici verbal civil 

(reclamació de 

quantitat) 

Reclama 997 ptes, quantitats retingudes entre 1931 i 1933. Se’l

condemna a satisfer 286,45 i el propietari la mateixa quantitat en

motiu des endarreriments d’adobs i sulfats des de 1915. En apel·lació 

es condemna a pagar les 997 ptes. reclamades inicialment. 

                                                                                                                                                                  
llarg i tindrà uns costos determinats, però que no té sentència, sinó que només pretén buscar un acord entre les parts 
i evitar un judici. Els judicis verbals civils s’inicien amb la presentació d’una demanda i són de poca transcendència 
econòmica. Tenen sentència i la seva resolució es pot apel·lar als tribunals de primera instància. Una de les 
aplicacions són els judicis de desnonament.  

19Alguns judicis d’altres municipis resulten paradoxals en aquest sentit. Per exemple a Banyeres, la viuda del Marquès 
del Asalto donava aquest com a principal motiu per a desnonar Magí Figueres Boldú, de Llorenç. Segons la 
presentació, i malgrat la propietària vivia a Madrid i a Barcelona la major part de l’any, era desig d'ella poder 
explotar aquesta parcel·la, ja que “ya viene haciéndolo con gran parte del resto de la heredad”. Es fa difícil 
d’imaginar una marquesa fent les tasques de pagès, sobretot des de Madrid estant.  

20Judici de desnonament amb sentència ferma.  
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Tipus Propietari/a Parcer/a Doc. 

UdR 

Documentació 

judicial 

Motius 

Antoni Llopart Serdà

(Can Piñol) 

 SI  Haver arrancat vinya. El parcer nega haver destruït res de la finca. 

Marià Arboç Andreu 

(Can Colomer) 

SI  Haver marxat de la casa que tenia adjudicada per contracte i haver 

retingut collites de 1932 i 33. El parcer assenyala que la casa estava 

en pèssimes condicions, veient-se obligat a marxar a casa d'uns 

familiars i que la propietària li deu adobs.   

Pere Rafecas Buxens SI 

(La Rovireta) 

  Acta de  

 conciliació  

(desacord) 

La propietària vol cultivar la finca per compte propi i reclama les 

parts de 1932 i 33. El parcer apunta que tenen un contracte de 

Rabassa morta i encara no ha passat els anys estipulats per a la 

finalització d’aquest. 

Il·legal  Carme Pinyol 

Pons 

Joan Quintana Piñol  

(Guardiola) 

NO  La propietària vol cultivar la finca per compte propi i reclama les 

parts de 1932 i 33. El parcer diu que ha retingut conforme a la Llei de 

C.C., però que la propietària encara li deu els adobs corresponents. 

Il·legal Ramon 

Mitjans Suriol 

Joan Esteve Farré SI Acta de conciliació 

(desacord) 

Finalització del contracte de Rabassa Morta (al 1931). El parcer 

demana benvolença al propietari ja que la necessita pel manteniment 

de la família.  

Legal  Joan Tarrida Francesca Morgades 

Bricullé 

NO Acta de conciliació 

(acord) 

Vol el cultiu directe de la finca. S’arriba a un acord pel qual deixaria 

2/5 parts de la finca lliure si li donava 100 ptes., i la resta en 4 anys si 

li donava 100 ptes. Més. 

Il·legal Pere Ferret 

Rius 

Pere Miralles Via NO Sense judici El parcer es va veure obligat a abandonar el conreu el 17 de 

novembre de 1934 a causa de les amenaces del propietari. 

FONT: Fons del Jutjat de Pau de Font-rubí.  

 

 

El cas de Pere Miralles, que va ser desnonat sense cap judici ni tan sols acta de conciliació, mostra 

clarament una de les conseqüències dels Fets d'Octubre, quan molts propietaris, aprofitant el canvi 

en la situació política, opten per desfer-se dels parcers més molestos o reivindicatius. Aquest  és un 

dels molts exemples d’aquest tipus d’accions que es varen donar a tot el Penedès ja que, una posició 

de força com la que tenien aleshores els propietaris, era òptima per a cometre abusos d’aquest tipus, 

sense ni tan sols passar pels jutjats.  

 

A banda dels casos que acaben amb desnonament, els propietaris reclamen també les parts 

endarrerides de 1931 a 1933, quantitats que els parcers hauran de pagar de cop i que representaran, 

en alguns casos, haver de posar els béns a subhasta pública. Les quantitats reclamades (incloent les 

dels judicis de desnonament) ascendeixen a més de 12.000 ptes., reclamades a 16 parcers; per tant, 

unes 750 ptes de mitjana per parcer. D’aquestes quantitats reclamades, algunes arriben a un acord 

més “beneficiós” per al parcer i d’altres representen l’embargament de béns al no poder fer front a 
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unes quantitats tant elevades. Tenim constància que es varen pagar 4206,47 ptes entre 8 parcers, i a 

dos se’ls hi varen embargar els béns per tal de fer front a la suma estipulada.  

Alguns d’aquests casos en els quals es reclamen collites acabaren al Tribunal d'Assumptes Agraris 

de l'Audiència Territorial de Barcelona. Desprès de la victòria del Front Popular el Tribunal cessarà 

en les seves activitats i els judicis es retornaran al Jutjat de pau respectiu per a continuar el judici o 

seguir l’execució de la sentència. A Font-rubí hem localitzat 5 judicis que es varen seguir en aquest 

tribunal, dels quals 3 tenen sentència condemnatòria i dos no tenen sentència perquè no donà temps 

a dictar-la (es presentaren dins el 1936).  

Amb la victòria del Front Popular, l'Estatut tornà a recuperar la seva vigència per complet i el 

Govern de la Generalitat va ser restituït. Els Ajuntaments es tornaren a reposar tal i com estaven 

composats abans dels Fets d'Octubre. Arran d’això, es tornarà a posar en vigència la Llei de 

Contractes de conreu i es decretarà, el 15 de març, que tots els parcers, rabassers, etc., desnonats 

desprès del 6 d’octubre fossin reposats a les terres que treballaven en les mateixes condicions que 

tenien. A Font-rubí, la majoria dels parcers desnonats i els dos que els embargaren els béns i un 

tercer el qual va fer front a una elevada suma, presentaren sol·licitud de nul·litat de judici i de 

reposició de terres (un total d'11 sol·licituds).  

 

ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA REVOLUCIÓ I LA GUERRA CIVIL  

 

El fracàs del cop d'Estat de juliol de 1936 creà una revolució social i, amb ella, un nou poder polític 

i institucional amb la presència destacada 

dels popularment anomenats “Comitès”. 

En moltes poblacions, els membres 

d’aquests havien estat repressaliats a 

causa dels Fets d'Octubre, i formaven part 

de sindicals agràries. El nou ordre 

revolucionari generà un ampli moviment, 

satisfent les aspiracions més bàsiques de 

l’estament pagès: l’alliberament de pagar 

les rendes als propietaris, la incautació de 

les finques als elements facciosos i la 

utilització dels locals religiosos per a 

finalitats socials o municipals.  
Fotografia 5: Portada del Diari del Baix Penedès de 25 de juliol de 1936, a on s’anuncia la nova funció de l’església 
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Nombroses esglésies, un cop despullades d’elements simbòlics, es convertirien en garatges o en 

llocs de reparació de maquinària de guerra, com és el cas de Sant Jaume dels Domenys.  

La revolució des de baix, però, no estava exempta de confrontació entre els diferents grups 

ideològics. Pels Rabassaires, l’accés a la terra era fonamental, amb un ideari d’explotació familiar i 

per a l’enfortiment de les cooperatives. La CNT, per contra, apostava directament per l’explotació 

col·lectiva, una de les màximes aspiracions en el pensament agrari anarcosindicalista. Amb tot, el 

fracàs del reformisme impulsat per la Llei de Contractes de Conreu i la posterior repressió, varen fer 

que fins i tot la Unió de Rabassaires radicalitzés les seves posicions en el congrés de maig de 1936, 

fomentant l’explotació col·lectiva allà on fos viable, tot i que amb una preferència clara per 

l’explotació familiar, en conjunció amb el pensament d'Esquerra Republicana. I quan esclatà el 

conflicte, amb la fugida general de molts propietaris, i el predomini clar de la CNT, s’aprofità per a 

posar en pràctica la teoria col·lectivista, amb la formació d’unes 400 col·lectivitats a tota Catalunya. 

En un principi, tots els partits hi donaren suport, tot i que, un cop recuperat l’equilibri desprès del 

primer esclat revolucionari, la resta de partits i organitzacions anaven posant traves a aquesta forma 

d’explotació. Les col·lectivitzacions varen ser un dels principals motius de conflicte entre els partits, 

sobretot fins als Fets de Maig de 1937, quan el sector reformista va guanyar la partida, imposant la 

seva política al govern de la Generalitat. La creació, constitució i legalització de les col·lectivitats 

va tenir tants alts i baixos com la vida política del moment.  

Desprès del Fets de Maig de 1937, i amb el poder en mans de Generalitat i PSUC, s’intentà 

d’organitzar mínimament el camp, amb la creació de les Juntes Municipals Agràries, les quals 

havien de redistribuir de les terres incautades per la Generalitat als declarats facciosos. Depenien 

del Consell d'Agricultura i tenien quatre funcions bàsiques: exercir de pont entre el Consell 

d'Agricultura i la població en qüestió; trametre la llista de finques dels declarats facciosos per fer 

una redistribució posterior; trametre les peticions d’adjudicació de terres a la Generalitat; i fer de 

mitjancers entre conflictes que hi pogués haver entre col·lectivitats, organitzacions i particulars.  

S’obrí un procés de sol·licitud mitjançant el qual es regulava el treball dels pagesos sobre la terra 

dels declarats facciosos. A la pràctica, però, la majoria de les peticions que es realitzaren eren sobre 

terres que ja conreaven anteriorment i que els amos resultaven fugits, o bé petits i mitjans 

propietaris que, malgrat tenir les terres en propietat, se’n declaraven formalment treballadors 

d’aquestes per tal d'evitar-se futurs problemes de titularitat. El procés podia ser iniciat per un pagès 

o un grup, el qual podia sol·licitar un dels tres tipus de modalitat de conreu: l’explotació familiar, la 

copartició o l’explotació col·lectiva. L’explotació familiar era la que representava el treball 
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permanent dels membres d’una família com una unitat econòmica, en la qual només es permetien 

jornalers en èpoques de treball intens de temporada o en cas d’impossibilitat. La copartició constava 

en el treball d’una família amb la col·laboració d’un nombre de conreadors fixos que participaven 

en els rendiments d’aquesta mentre hi treballaven.  Finalment, les explotacions col·lectives eren les 

realitzades per un grup de treballadors i les respectives famílies, les quals posaven en comú tots els 

mitjans de producció per tal de redistribuir-se els rendiments obtinguts segons el treball i les 

necessitats de cadascú. La redistribució havia de servir, doncs, als treballadors del camp que no 

tinguessin terra o en tinguessin poca, així com petits propietaris que volien legalitzar una situació ja 

preexistent.  

En les peticions s’havia de consignar el nom, cognoms i lloc de residència, així com les persones  

que formaven la unitat econòmica.  Aquestes es subdividien en dos grups: persones aptes per al 

treball (membres masculins de més de 16 anys), i les que havia de mantenir (la dona, les filles i els 

fills menors de 16 anys). A continuació s’explicitava el tipus d’explotació de la terra i les terres 

sobre les quals es volia legalitzar la situació. La majoria dels pagesos ja treballaven les terres abans 

de l’esclat de la Guerra Civil, tot i que no ho feien amb un títol de propietat. S’especifica el tipus de 

contracte que regia anteriorment i si la terra ja era de propietat del pagès o no, el nombre de jornals i 

l’antic propietari d’aquesta, generalment grans propietaris que es trobaven fugits.   

 

- Font-rubí: explotació familiar i col·lectivitats 

En aquest municipi es varen presentar 235 peticions que demanaven l’adjudicació de 1098 

parcel·les. Les persones que realitzarien explotació familiar eren 234 famílies, amb un total de 1021 

persones. De col·lectivitat només una presentà formulari per la seva legalització. Seria treballada 

per 4 persones i les seves famílies, però no sabem el nombre exacte de treballadors que tindria 

finalment. Era la col·lectivitat de “La Serra”, amb una cabuda de 25 jornals (8,3 hectàrees) que era 

propietat de Remei Soler Solsona. Aquests treballadors residien al municipi de Puigdàlber, 

necessitat sens dubte de terres, ja que només té 0,40 km²., i estaven afiliats a la CNT. El total de 

jornals pels quals es fa petició d’adjudicació a Font-rubí és 3535,08 jornals o 1210 hectàrees, 

resultant una mitjana de 5,1 hectàrees per unitat familiar.  

Un aspecte remarcable en aquestes peticions és la presència de nombrosos petits i mitjans 

propietaris que es declaren treballadors de les seves terres per tal d’evitar futurs problemes en quant 

a la titularitat. Tal i com hem assenyalat en l’apartat econòmic, el propietari mitjà (que acumula 

entre 5 i 20 hectàrees) acostumava a treballar les seves terres sense necessitat de fer de jornaler o 

parcer per altri, mentre que el petit propietari (menys de 5 hectàrees) no podia viure exclusivament i 

compaginava el treball  per compte propi amb la parceria, per exemple. En aquestes peticions, es 
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consignen un total de 204 parcel·les de 102 propietaris, amb una extensió total de 1655,22 jornals o 

551'7 hectàrees. La majoria dels propietaris tenien petita propietat i combinaven el treball a les 

parcel·les de les heretats dels grans propietaris ara expulsats, fugits o morts. Amb tot, tenim alguns 

mitjans propietaris que només treballen finques de la seva propietat, com ara Josep Llopart Ferré 

que treballa 12'66 hectàrees de la seva propietat; en canvi, Josep Canals Vibó treballa 10'33 

hectàrees pròpies, 3 a rabassa i 0,3 a cens.  

 

La col·lectivitat agrícola de Mas Romaní 

A més de la col·lectivitat de “La Serra”, a Font-rubí (Guardiola del Penedès segons la denominació 

d’aquests anys) hi va haver una altra col·lectivitat, la de “Mas Romaní”, que va tenir diversos 

problemes entre els seus treballadors, fet que provocà l’escissió del que havia estat l'anterior 

masover de la finca i diversos pagesos de Guardiola que també en formaven part. El conflicte es 

donà entre els membres de la Unió de Rabassaires, majoria a la població, i els de la CNT que 

procedien del municipi de Puigdàlber21. La col·lectivitat es creà a inicis de la Guerra Civil, tot i que 

la proposta d’arranjament definitiu no quedà aprovada fins el 19 d'abril de 1938. Aquesta finca tenia 

unes 36 hectàrees i sobretot estava participada per la UGT i la CNT. La Unió de Rabassaires tenia 

un pes important a la població i el mateix Sindicat en formava part. L'exclusió de membres de la 

UdR de la col·lectivitat provocà nombrosos 

enfrontaments, i la pràctica desaparició d’aquesta.  

  
Fotografia 6: Petició de terres de Josep Ferrando Martí, en la 

qual constata que abandona la col·lectivitat de Mas Romaní, 

sol·licitant una adjudicació de terres mitjançant explotació 

familiar.  
 

Amb l’esclat revolucionari desprès de 

l’aixecament militar, diverses persones intentaren 

aprofitar de la caiguda de l’autoritat en les finques 

dels grans propietaris. En el cas de Mas Romaní, 

es varen sostreure quantitats importants de vi del 

celler i diverses partides de patates, així com 

matalassos. Quan el Comitè ja constituït té 

                                                 
21Es donà el fet que la organització CNT no estava constituïda a Guardiola i que, per tant, la Junta Municipal agrària, 

constituïda al 1937, no en tenia cap membre.  
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constància d'això, decideix posar ordre començant a administrar la finca i pagant els jornals amb 

regularitat. Ja dins el 1937, els treballadors es decidiren constituir en col·lectivitat, amb un 

predomini  de la UGT i la CNT, excloent dos treballadors d’abans del cop de 1936 que tenien el 

carnet de la Unió de Rabassaires. Això creà un gran malestar entre l'Ajuntament, el Sindicat i la 

Col·lectivitat. I més encara quan la col·lectivitat nomenà una Junta per administrar-la, excloent a la 

Unió d’aquesta, de tal forma que tots els membres pertanyien a la UGT o a la CNT.  

Un temps més tard es constituirà una nova junta sense la majoria dels conreadors de la finca, i sota 

la direcció de Manel Bancs, fuster de Puigdàlber, que tan sols en portaria la gestió del treball. La 

Junta Municipal Agrària reiteraria aleshores les seves queixes davant la Conselleria d’agricultura: 

“Aquesta nova Junta -deien- ,no ha donat compte del seu gir, des de la primeria de juliol del 

corrent any (1937) i ara en motiu de la collita, s’han venut més de 400 càrregues de raïms i no s’ha 

donat als conreadors detalls de cap mena, principalment als que són del poble nostre; I continuava: 

es lloga nou personal, puix alguns són al front i no es té en compte a  cap veí del nostre poble... [...] 

El masover i altres fa tres setmanes que no han cobrat encara, com igualment les dones de Mas 

Romaní que han treballat en la recollida de raïms no han cobrat encara i quan algun com el 

masover, que és de la col·lectivitat, demana comptes, se li contesta que ja els donaran el dia que lis 

dongui la gana”.   

L’antic masover, Josep Ferrando Martí juntament amb altres tres que s’uniren a la col·lectivitat, es 

queixaren de manera reiterada sobre les accions de la nova Junta, que no els tenia en compte per a 

res, llogava nou personal més afí als seus ideals i manegava els assumptes com més els convenia; a 

més, el líder d’aquesta Junta no treballava directament la terra.  

Un cop informada de tot, el 3 de gener de 1938, la Generalitat envià un ofici en el qual es donaven 

algunes pautes a seguir per a evitar més conflictes: el dret de tots els treballadors anteriors al cop de 

juliol de 1936 a decidir la forma d’organitzar-se (explotació familiar o col·lectivament); que l'ingrés 

de nous conreadors s’havia de fer de manera proporcional en ambdós municipis; i que la Junta 

Municipal hauria de vigilar el pagament dels jornals als treballadors; etc.  

La proposta final d’arranjament de la col·lectivitat, vistes les diverses opcions dels treballadors i els 

informes pertinents, queda regularitzat de la següent manera: els treballadors d’abans del 19 de 

juliol de 1936 que volien explotar les terres individualment eren 7 i conreaven inicialment 37 

jornals. Ara conrearien 75 jornals, 37 en unitat familiar i 38 de la forma que decidissin a posteriori, 

sense especificar si ho havien de fer en col·lectivitat o, per contra, decidien dividir-se els jornals 

entre els treballadors. En segon lloc, els treballadors d’abans de 19 de juliol de 1936, que no es 

varen presentar per a donar la seva opinió i, per tant, no es pot determinar en quina forma voldrien 

explotar les terres, eren 6 i treballaven 12 jornals. A aquests els concedien un total de 33 jornals, 
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sense determinar la forma d’explotació però, que amb tota probabilitat, explotarien de manera 

col·lectiva.  
Fotografia 7: Factura presentada a la 

Junta Municipal, mediadora entre la 

Col·lectivitat i els antics formants 

d’aquesta. 
 

Per tant, i segons aquest 

arranjament final, la col·lectivitat 

de Mas Romaní quedà reduïda a 

un terç des de la seva constitució 

(que no legalització), i la Junta 

Municipal agrària continuà controlant els jornals que havien de pagar als antics treballadors de la 

Col·lectivitat (vegeu fotografia 7). Així doncs, més i més control sobre les col·lectivitats. 

 

- Col·lectivitats al Penedès 

Es formaren col·lectivitats a 13 municipis de l'Alt Penedès22 i 9 del Baix Penedès. Dels municipis 

que estem estudiant se’n varen formar als Monjos, Olèrdola (Moja) i a Font-rubí, per part de l'Alt 

Penedès, i a Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès per part del Baix Penedès. Per aquest 

treball s’ha realitzat un recull d’informació i un mapa sobre les col·lectivitats i les incautacions de 

finques agràries dels municipis del Baix Penedès i els tres estudiats en aquest treball de l'Alt 

Penedès. Dels municipis del Baix Penedès hem comptabilitzat 9 amb col·lectivitat. Aquests són 

l'Arboç, Banyeres, Bellveí, Calafell, Cunit, Masllorenç, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el 

Vendrell -vegeu mapa i quadre documental a l’annex-. En el cas d'Albinyana no ho podem 

determinar amb seguretat ja que si bé s’especifica que es varen incautar diverses finques rústiques, 

no s’afirma ni es desmenteix que hi hagués alguna col·lectivitat. Sobre els tres municipis de l'Alt 

Penedès, hem constat col·lectivitats en tots tres. A Font-rubí, tal i com hem assenyalat, hi varen 

haver dues col·lectivitats, tot i que el nombre de membres i de jornals treballats va variar en aquests 

anys. Per altra banda, la de Santa Margarida i els Monjos esdevé una de les col·lectivitats amb més 

socis de tots els municipis estudiats. Sobre els membres que composaven aquestes col·lectivitats la 

informació és molt minsa; amb tot, sobre el municipi de Sant Jaume disposem de la llista completa 

de tots els socis/es. A 13 de novembre de 1938, la col·lectivitat agrícola de Domenys de la CNT 

estava composada  per 291 membres, comptabilitzant la família sencera.  
                                                 
22Segons Arnabat, op.cit., 1993, p. 290, se'n varen formar als Monjos, St. Martí, Moja, Castellví, Ferran, Moja, 

Vilafranca, Avinyonet, Sant Sadurní, les Cabanyes, Subirats, Pacs i Sant Pere de Riudebitlles. 
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Fotografia 7: Segell de la col·lectivitat de Domenys i signatura del 

secretari d’aquesta 

 

La col·lectivitat cultivava 321 jornals repartits en 19 

finques. La finca que té més jornals col·lectivitzats és el 

Gatell (58), seguida de Llobets (36) i Can Pedro (34). La 

única finca que va ser col·lectivitzada en la seva integritat va ser el Gonsé de Baix (vegeu quadre 5).  

 

Quadre 5: Treball familiar i col·lectivització a les finques de Sant Jaume dels Domenys 
Nom finca Jornals 

total 

Nº treb./s J. d'Expl. 

Familiar 

J. d'Expl. 

Col·lectiva 

Nom finca Jornals total Nº treb./s J. d'Expl. 

Familiar 

J. d'Expl. 

Col·lectiva 

Cal Pau 155,8 40 154,8 1 Can Pau 82,12 29 82,12 0

Can Pau (Hostal) 24 10 24 0 Gatell 157,1 32 99,1 58

Mestre de 

lligamosques 18,1 8 18,1 0

 Cal Porroig 

87,75 18 56,75 31

Gumila 109 21 98 11 La Carronya 57 12 34 23

Cal Torrell 39,75 14 39,75 0 Llobets 146,85 36 110,85 36

Cal Marcé 55 11 47 8 Cal Antic 51,1 16 31,1 20

Cal Palau 48,5 14 41,5 7 Cal Queralt 61,5 14 61,5 0

Can Pedro 93,5 15 59,5 34 Cal Gassó 128,5 26 105,5 23

Cal Salleres 62,4 19 62,4 0 Cal Insenser 59,25 25 52,25 7

Cal Marc 60,6 9 47,6 13 Cal Sadurní 14 3 14 0

Cal “senyor 

Palau” 27,1 9 26,1 1

 Cal Gregori Figueres

2,5 1 1 0

Cal Planes 

25,5 5 22,5 3

 Cal mestre de 

Lletger 3 2 2 0

Hisenda [...] de 

Banyeres 2 1 2 0

 Cal Ivern 

64,5 11 61,5 3

Cal Xipillo 2 1 2 0 Cal Ollé 41 2 40 1

Gonsé de Baix 15 1 0 15 Gonsé de Dalt 35,5 6 9,5 26

Hisenda “la 

Lluïsa” 3 1 1 0

 Hisenda Gran Mas 

Espígol 6 1 1 0

Plana del Nin de 

Llorenç 9,75 5 9,75 0

 Hisenda Alsinà 

3,5 2 3,5 0

Total de jornals col·lectivitzats: 321 

Total de jornals cultivats en explotació individual: 1431,17 

Total de jornals cultivats: 1752,17 

FONT: Llistes declaratòries de les parcel·les treballades. Hi consta el nom de la finca i el dels treballadors. AHM-SJD 

 

Tal i com es pot observar, la majoria de pagesos de Domenys va optar per l’explotació individual 

més que no pas per la col·lectiva, però l’afiliació a aquesta és prou important degut a l'important 
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nucli anarquista que hi havia a la població.  

Referent a l’afiliació sindical de les col·lectivitats (vegeu mapa de les col·lectivitats), la majoria 

tenia una presència única de la CNT combinada, en algun municipi, amb la Unió de Rabassaires o 

la UGT, tot i que aquesta primera anirà perdent força dins d’aquestes a mesura que la guerra anava 

avançant.  

 

EPÍLEG: REPRESSIÓ I REPRESSALIATS 

Al febrer de 1939, tant Espanya com Europa es trobaven en un punt crucial de la seva història. A 

Europa, la imminència de la IIª Guerra Mundial començava a fer-se evident. L'ombra del feixisme 

començava a allargar-se, i el panorama no era gens afalagador: una França dividia pendent d’una 

Gran Bretanya sense compromís; els Estats Units, aïllacionistes i pendents encara de la seva 

economia interna, preferien aïllar-se i deixar la “Vella Europa” a la seva sort; la URSS, exclosa de 

la conferència de Munic, viraria cap a un pacte germano-soviètic per tal d’assegurar les fronteres; la 

IIª República espanyola, ja irrecuperable amb la pèrdua de Catalunya.  

Amb la victòria militar, l’exèrcit va voler fer perdurar la seva victòria a perpetuïtat per tal que mai 

més ningú tornés a qüestionar el seu domini tal i com s’havia fet durant la República, creant una 

dictadura militar que alhora era de classe, amb la repressió com a eix central. Aquesta va ser a nivell 

econòmic, social, cultural i ideològic, exercida a partir d’una justícia militaritzada que convertí 

l'Estat Espanyol en un enorme camp de concentració tant pels que estaven dins físicament com pels 

que no. S’inicià l’anomenat període d’institucionalització del terror, el qual tenia per objecte 

dominar l’adversari polític no per la força de les idees sinó mitjançant la repressió en tots els 

aspectes possibles de la vida.  

La repressió militar, amb la reinstauració de la pena de mort (5 d'abril de 1938), era un mètode per a 

eliminar l’enemic a través dels judicis sumaríssims. La repressió econòmica, amb la Llei de 

Responsabilitats polítiques (qualificada per Serrano Súñer com “Justícia al revés” donat que els que 

s’havien mantingut fidels a la República eren els subversius per que havien posat traves al triomf 

dels Movimiento Nacional), va ser promulgada el 9 de febrer de 1939 i era retroactiva (condemnava 

aspectes que es remuntaven als Fets d'Octubre de 1934). Amb aquesta es posava fora de la Llei tots 

els partits , agrupacions i organitzacions polítiques, prenent els béns de les persones que en 

formaven part o eren sospitoses de fets contraris al Movimiento Nacional. Finalment les 

depuracions, realitzades sobre tots els professionals, que determinaven si havien col·laborat o 

participat activament en la política del Front Popular. Podien perdre la seva plaça, ser destinats a un 

lloc remot o ser objectes de repressió militar si s’esqueia.  

L’objectiu inicial de la repressió va ser contra els soldats republicans que no havien pogut fugir, 
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però ràpidament s’amplià a persones amb carnet d’un partit o sindicat, o bé que simplement fossin 

sospitoses d'haver votat a un partit del Front Popular. En quant a les xifres, es parla d’un total de 

700.000 persones recloses en camps de concentració; unes 270.000 en presons superpoblades i 

altres de provisionals (seminaris i convents). A Catalunya s’executaren 3.386 persones entre 1939 i 

1953, xifres molt altes tenint en compte que tots els càrrecs polítics significatius havien fugit abans 

de l’ocupació; per al conjunt de l'Estat, es considera que hi varen haver unes 140.000 persones 

afusellades. Els processats eren acusats de rebel·lió militar quan l'únic que havien fet era, 

contràriament, oposar-se a la rebel·lió. 

En els municipis penedesencs, els consells de Guerra sumaríssims que acabaren en pena de mort i 

es feren efectius varen afectar l'1,6 per mil a l'Alt 

Penedès i 2,8 per mil al Baix Penedès, xifres que 

superen a bastament la mitjana catalana (1,2 per 

mil). En els municipis que estem estudiant, es 

supera  també la mitjana catalana; per exemple 

Olèrdola, amb 6 afusellats (4,2 per mil) o Sant 

Jaume dels Domenys, amb 4 afusellats (2,8 per 

mil).  

Gràfic 1:Militància política dels repressaliats (Municipis)

ERC
ERC-UdR
CNT-FAI
UGT
JSU
Altres
Desconegut

La majoria dels afusellats (un total de 20 

afusellats) eren pertanyents a Esquerra 

Republicana i a la Unió de Rabassaires (10 

afusellats, 7 pertanyents a la Unió). L’altre 

grup amb prou força era  el sector de la CNT. 

Els 4 afusellats que documentem en aquests 

municipis pertanyien a Sant Jaume dels 

Domenys i a Santa Margarida i els Monjos 

(vegeu gràfic 1). Cal destacar, a més, que la majoria dels repressaliats eren pagesos o jornalers. 

Aquests representen un 60% mentre que els ocupats en d’altres professions representen un 15% del 

total. L’altre 25% restant no es pot determinar quina professió tenien per insuficiència de dades 

(Vegeu gràfic 2).  

Gràfic 2: Professió dels repressaliats (Municipis)

Pagès
Jornaler
Paleta
Carnisser
Desconegut

Un altre aspecte de la repressió és aquella que es va desenvolupar al llarg dels anys i que va causar a 

la població civil la por a la denúncia, a l’escorcoll i a la sospita. La repressió s’expandí, ja no tan 

sols als encausats acusats d’auxili o d’adhesió a la rebel·lió, o jutjats per comunistes o maçons, sinó 

també als seus familiars. La repressió sobre la llengua catalana i basca és un tema a bastament 

estudiat, però d’altres aspectes que formen part de la vida quotidiana encara no ho han estat prou: la 
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història no escrita de les humiliacions, el menyspreu i l’exclusió social, afers amb especial 

incidència en les poblacions petites en les quals tothom es coneix; les vicissituds dels més humils 

per assegurar-se una mínima subsistència amb petits furts; suïcidis a causa de la misèria o el temor a 

una condemna; persones sotmeses a intimidació i extorsió per part dels cossos militars, Falange o 

Sometent, etc. També les dones varen ser les primeres víctimes a castigar. A part d’una violència 

que resultava humiliant i exemplificadora, eren les principals receptores de càstigs relacionats amb 

la moralitat, fet que també implicava una intervenció activa de l’església que, lluny d'acontentar-se 

amb l’emissió d’avals negatius que posaven el seu granet de sorra a les condemnes de mort o a les 

sancions econòmiques, buscava una protecció salvaguarda de la moral social: la llar i la família.  

 

Una de les conseqüències més directes de la pèrdua de la guerra al Penedès va ser l'ampli moviment 

de desnonaments que es donà en la majoria dels municipis, la majoria sense tan sols passar pels 

jutjats. Les tornes havien tornat a canviar i aquesta vegada definitivament; els propietaris 

aprofitarien l’ocasió ara per reclamar les parts de fruit del temps de guerra i anteriors, desnonar 

parcers que estaven presoners o en camps de concentració i a les seves famílies, o d’altres que 

havien plantat cara anteriorment. Molts d’aquests varen ser venjances sense més, ja que es citaven 

als judicis pagesos que estaven presoners i que no es podien defensar de les acusacions. A més, el 

fet d’haver participat d’alguna manera en reclamació de fruits ja representava de per si un motiu de 

desnonament.  

Prenent com a exemple el municipi de Font-rubí, constatem que tots els judicis de desnonament 

endegats entre 1939 i 1941 varen fallar a favor del propietari. Les causes de desnonament amb les 

quals s’iniciava el plet podien ser diverses: finalització del contracte (8 judicis), reclamació de parts 

de fruits (5 judicis), per fets ocorreguts durant la guerra civil (5 judicis) o per abandó de cultius (1 

judici). La majoria dels judicis, malgrat tenir una causa principal en els seus inicis, acostumaven a 

acumular-ne més d’una durant el seu desenvolupament. La finalització de contracte, per exemple, 

podia reclamar-se sense motius, però també al·legant fets ocorreguts durant la guerra civil, com per 

exemple haver arrancat ceps o haver reclamat quantitats diverses com a contribucions de guerra, 

etc. Els casos més flagrants, però, són aquells endegats contra presos o familiars d’aquests, que es 

veuran abocats a abandonar les terres que havien treballat tota la seva vida, sense indemnització de 

cap tipus i havent de pagar les costes de judici. A Font-rubí, destaquem 4 casos que presenten 

aquestes característiques:  

- Josep Mateu Ràfols, de Puigdàlber, que treballava la finca de Mas Romaní i estava condemnat 

pels Tribunals militars a reclusió perpètua.  

- Albert Roca Parellada, de Puigdàlber, que també treballava la finca de Mas Romaní i estava 
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condemnat a reclusió per 12 anys i 1 dia, al haver format part de l'Ajuntament en temps de Guerra.  

- Pere Gallego Ninot, que era cultivador de Mas Pareras. Condemnat a 12 anys i 1 dia per requerir 

pagaments en pro de les despeses de guerra.   

- Josep Suriol Ferré, pare de Josep Suriol Gallego. Aquest va ser condemnat a mort pel Tribunal 

Militar i afusellat l'1 de juliol de 1940 al Camp de la Bota. El pare serà desnonat de les terres que 

treballava i un dels motius principals serà ser el pare de Suriol. Conviure amb ell i saber de les 

seves activitats -segons el Tribunal militar que el va jutjar, se li imputava la crema d’algun recinte 

religiós i la incautació de béns materials diversos- era prou per a ser causa de desnonament. A més, 

Suriol Gallego pertanyia a la Unió de Rabassaires i havia format part de l'Ajuntament durant la 

Guerra Civil.  

Fotografia 8: Informe negatiu de Falange que va ser 
tramés per la Judici de desnonament de Josep Suriol Ferré, 
i que es citen els antecedents que varen servir per a 
condemnar a mort Josep Suriol Gallego i els antecedents 
de Josep Suriol Ferré. 
 

Una altra causa que demostrava l’extremisme 

del pare, segons s’afirma en el judici, és haver 

retingut fruits a partir de 1931 i haver “excitado a la masa rabassaire”. I, encara que el pare afirma 

que no sabia si el seu fill havia pres part en  l’assalt a la capella ni en les incautacions descrites, i 

havent ja pagat tots els endarreriments corresponents als anys que se li reclamen en el judici, acaba 

essent desnonat de la terra.  
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CONCLUSIÓ 

La lluita per la terra al Penedès durant la IIª República, va ser veritablement una confrontació 

violenta en determinats moments i no exempta de contradiccions. L’entrada a l’economia capitalista 

va fer que l’especialització agrària, i el contracte de Rabassa Morta que havia afavorit l’expansió de 

la vinya, ja no servia als propietaris, que els interessava un canvi ràpid de pagès per així augmentar 

el percentatge de guanys. La crisi de la fil·loxera va trencar la dinàmica expansiva i alhora va 

representar una oportunitat per als propietaris per tal de negociar els contractes de Rabassa, ja que 

els ceps havien mort, opinió que no compartien els pagesos. L'inici del conflicte es troba, doncs, en 

aquest punt, i rebrota de forma significativa als anys 20, i durant la IIª República, objecte del nostre 

estudi.  

Les oportunitats de desenvolupament d’un i altre grup -pagesos per una banda i propietaris per 

l’altre- s’anaven modificant a mesura que la política virava cap un cantó o cap un altre, un 

moviment pendular que, com més fort era cap un cantó, al girar, més avançava cap a l’altre. Un 

moviment pendular que creà, cada vegada més, una situació inestable i de difícil resolució per 

ambdós grups; una solució favorable per uns significaria, cada vegada més, la derrota pels altres. El 

que començà a finals del XIX amb tènues reivindicacions sobre els contractes, es presentarà a inicis 

de la República com un conflicte ja obert i irresoluble, i les repressions successives no afavoririen la 

reconciliació. Un punt clau va ser la traducció de tots aquests conflictes en paperassa judicial, 

envaint tant els jutjats municipals com en els Tribunals de Primera Instància o en les Audiències 

Provincials: les demandes de revisió de 1931 i 1933-34; les actes de consignació de rendes; les 

actes de conciliació, els judicis de desnonament i els judicis per estafa de 1932; els judicis especials 

per assumptes agraris; les peticions d’adjudicació de terres de 1937; etc. Tota aquesta allau de 

documentació, la qual es conserva en part per l’efecte destructiu de la Guerra, està plenament 

relacionada amb el conflicte i ens indica de forma efectiva com aquest afectà també l’estament 

judicial, a vegades prou allunyat de la societat per oblidar la seva funció i la procedència dels 

jutges. Cal dir que la sensibilitat d’un Jutjat de Pau difereix molt del d’un Tribunal de Primera 

Instància, donada la proximitat i la procedència dels seus membres. Aquests últims, en els judicis 

especials (Audiència provincial) o en les apel·lacions (Primera Instància), acostumaven a donar més 

favor als propietaris que no pas els del Jutjat de Pau, coneixedors de primera mà dels pagesos i més 

sensibles, de manera general, a les seves reivindicacions. A més, aquesta paperassa judicial era ben 

bé inútil quan, degut als canvis de govern successius, s’anul·laven sentències i tot el procés havia de 

començar de nou en base a una legislació nova o recuperada.  

Un altre aspecte important són les conciliacions que varen moderar els alcaldes de les poblacions 

del Baix Penedès entre octubre i desembre de 1934. De moment, només coneixem 6 poblacions 
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d’aquesta comarca que conserven documentació d’aquest tipus, però seria important conèixer fins 

aquest punt es varen donar en d’altres municipis de la província de Tarragona. Fins ara només hi ha 

notícia d’unes actes similars a Valls (Gavaldà, 2006), però amb tota probabilitat aquest va ser un 

fenomen més estès, sobretot en els municipis on la vinya era predominant o la Unió de Rabassaires 

hi tenia influència. La qüestió resideix en que, malgrat la impossibilitat de modificar el contracte, 

s’intentà de posar en pràctica un idea de concòrdia obligada, idea que ja era ben bé inútil de 

plantejar aleshores, mentre els mateixos propietaris endegaven judicis de desnonament, reclamaven 

fruits endarrerits des de 1931 sense abonar la seva part d’adobs i sulfats i/o enviaven senzillament a 

la Guàrdia Civil per ocupar-se dels seus assumptes.  

 

Els intents d’estabilització de la pagesia sobre la terra que intentava la Llei de contractes de conreu 

no va ser prou aprofitada pels propietaris i la Revolució d'Octubre va representar el canvi tant 

esperat per aquest sector. Tal i com hem dit, la dura repressió que es va fer sobre els pagesos i 

l'ampli moviment de desnonaments i recuperació de rendes endarrerides, va donar més arguments a 

la pagesia i els acabà de convèncer que les solucions moderades no els portarien enlloc fent pensar, 

inclús a la moderada Unió, la idoneïtat que podia significar en alguns casos la col·lectivització de 

terres.  

Malgrat que durant la Guerra Civil el camp no va estar exempt de conflictes (aquest cop sobre la 

forma d’explotació de la terra), almenys no hi va ser entre els sectors tradicionalment enfrontats. 

Alguns, però, varen aprofitar per a revenjar-se dels propietaris que els havien desnonat o arruïnat 

desprès dels Fets d'Octubre i que no havien fugit a l’estranger o a la zona nacional. Era 

l’anomenada violència a la rereguarda.   

Finalment la pèrdua de la guerra decantà definitivament la balança cap a un dels dos bàndols: la 

pagesia callada i ben callada; els contractes de parceria i Rabassa convertits en arrendament simple; 

els pagesos més molestos, desnonats o jutjats pels tribunals militars; etc. La dictadura de 40 anys va 

fer impossible un rescabalament. El pèndol es va aturar definitivament.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: mapa de les col·lectivitats al Penedès 
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Mapa de les col·lectivitats i incautacions de finques agràries1    

 

Composició Municipi Te 
col·lecti
-vitat? 

Membres Filiació Jornals 

Conreus Altres 

Dirigents de 
col·lectivitzacions i 

col·lectivitats 

Incautacions Anotacions 

Albinyana - - - - - - - Incautació de finques rústiques diverses No s'especifica si les 
finques rústiques 
incautades varen ser 
col·lectivitzades o no. 

Arboç Sí 63 CNT- 
UdR 

- Oli, blat i 
cereals, 
patates, 
verdures, 
fruita. 

30 
animals 

Salvador Sanz Freixa i 
Joan Altet Bundó 

“Hubo incautaciones y colectivizaciones” “Muchas de las fincas 
fueron incautadas por 
los elementos marxista 
que las colectivizaron2” 

Banyeres Sí  

(abans 
de XII 
de  

1936) 

 

 

70 CNT-
UdR3

27 com 
a 
mínim4

Cereals, 
vinya 

5 Joan Figueres Miret 
(CNT), Modest 
Galimany Calaf (CNT), 
Josep Rull Figueras 
(CNT), Pere Rull 
Figueras, Josep 
Montserrat Figueras i 
Cosme Farré Benach 
(CNT). 

Finques de: J. Figueras Mayner, Viuda de 
Mata i la propietat (amb casa inclosa) de 
Pau Ferrer Cañas; Viuda Nativitat Giró: 7 
jornals; Sr. Marquet de l'Arboç: totes les 
propietats; Llorenç Prats Ventura: 
incautació de “La Plana”: 20 jornals. 
Josep Maria Ventosa Oliva: incautació 
d'una casa, bodegues i collites de vi; 
Finca Sabartés.  

No totes aquestes 
finques varen ser d'ús de 
la col·lectivitat, sinó que 
sindicats i Ajuntament 
hi varen donar altres 
usos, sobretot en les 
finques urbanes, que 
esdevindri-en noves 
seus socials.  

Bellvei Sí - - - - - President: Fèlix Morros 
Altet; Altres dirigents: 
Antoni Juan Borrell 
(CNT), Pere Colet 
Tutusaus. 

- Municipi en el qual les 
finques varen ser 
col·lectivitzades en la 
seva major part.  

Bisbal No - - - - - - Finques de Josep Palau Badia, Maria 
Torres Huguet, Germanes Bundó i Josep 
Bundó.  

- 
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Composició Municipi Te 
col·lecti
-vitat? 

Membres Filiació Jornals 

Conreus Altres 

Dirigents de 
col·lectivitzacions i 

col·lectivitats 

Incautacions Anotacions 

Bonastre No - - - - - - Finques Satro i Malet 

 

- 

Calafell Sí 15 
famílies 

CNT 6 - - - President: Enric Dalid 
Tutusaus (CNT-FAI), 
alcalde a.p.nov.36; Joan 
Palau Papiol 

Col·lectivitat composada de les finques 
de: Cosme Mayné, Josep Romeu Mestre, 
Josep Mitjans, Rosa Altet i del Marqués 
de Alfarres (terres, bodegues i pallers) 

 

Cunit Sí - - - - - L'Ajuntament dirigia les 
col·lectivitzacions, i 
estava composat per: 
Jaume Mestre Farré, 
Josep Ferrando Pagés, 
Josep Serra Albert, Joan 
Farré Serra, Melcior 
Solé Fontanals i Benet 
Marimon Batet.  

 

“Alguna finca fue incautada por el 
Ayuntamiento” 

 

Llorenç No - - - - - Dirigents de les 
incautacions que 
desprès les exploten: 
Josep Brugal Palau, 
Josep Sicart Lluch i 
Benjamí Jané Jané, en 
nom de la UdR 

Incautacions principals: Sabartés7, 
Morgadas (de Joan Fortuny Fàbregues), 
Castell (Mercerdes Planes Codoñés), 
Garcia (Mariana Duch Garcia) i Estrella 
(Gaspar Alomar) 

Molts dels treballadors 
de Sabartés residien a 
Llorenç. Vegeu cas de 
Magí Figueres Boldú 
(conciliació i desnona-
ment posterior) 

Masllorenç Sí - - - - - Marc Garriga Ferré i 
Joan Gisbert ferré 

Incautació de les finques i la casa de 
Amparo Magriñà Rovira. 

No s'especifica quines 
finques varen ser 
col·lectivitzades 

Montmell No - - - - -  Finca Rústica de Jaume Solé Mañé, en la 
qual es varen tallar arbres i sols es reco-
lliren els fruits, quedant erma al cap d'un 
temps.  

- 
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Composició Municipi Te 
col·lecti
-vitat? 

Membres Filiació Jornals 

Conreus Altres 

Dirigents de 
col·lectivitzacions i 

col·lectivitats 

Incautacions Anotacions 

St. Jaume Sí 238 /2918 
persones 

CNT 408 Vinya, 
cereals, p. 
d'horta  

- Jaume Bartra Bartrolí 
(CNT), Salvador Olivé 
Brunet, Ignasi 
Guivernau Virgili i Pau 
Calaf Pros.  

Vegeu llistat d'incautacions adjuntat. 
També incautació d'un bosc propietat dels 
hereus de Pau Palau. 

Vegeu quadre 5 del 
treball 

St. Vicenç 
de Calders 

No - - - - - - Incautació d'algunes finques rústiques 
sense especificar 

- 

Sta. Oliva Sí Mínim 
14 
persones 
i les 
seves 
famílies 

- - - - Josep Huguet Casellas. Incautació i col·lectivització de finques de 
5 propietaris: Josep Bolet Viñas (Sta. 
Oliva), Jaume Cañís (Ven.), Joan Miret 
Ivern (Tgna), Antoni Rossell (Ven.) i 
Teresa Marimon Juliachs (Vila.). 2 febrer 
de 1937. Ho van dur a terme 14 persones 
de la col·lectivitat. Abans: incautació de 
finques de totes les persones de dretes 
sense especificar. 

- 

Vendrell Sí9      Pere Ivern, Casimiro 
Ivern, Ramon Arbós, 
Josep Caralt, Joan Ivern, 
Josep Solé Ilari, Isidre 
Trilles, Joan Claramunt 
i Francesc Porta.  

Col·lectivització de terres del Sr. Masió, 
exalcalde.  

“Requisa de todas las 
fincas rísticas de los 
elementos de 
derechas”10

6 i les 
seves 
families12

CNT 
UGT  

3313 
com a 
mínim 

Vinya 
cereals 

- Manel Banchs, de 
Puigdalba 

Col·lectivitat de Mas Romaní, finca Mas 
Romaní, propietat de Melcior Raventós 
Pometa. 

Inicialment la col·lecti-
vitat era tota la finca 
(fins la regulació de 
1938)14  

Font-rubí Sí  

(en té 
dues11) 

4 i les 
seves 
families 

CNT 
princ. 

25 - - Conreadors: Jaume i 
Josep Sala Mas, Jaume 
Sala Mir i Josep Sales 
Gustems 

 

Col·lectivitat “La Serra” de Guardiola. 
Antiga propietaria: Remei Soler Solsona. 

Els conreadors eren 
residents a Puigdalba, 
tot i que el terreny 
pertanyia a Guardiola 
del Penedès. 
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Composició Municipi Te 
col·lecti
-vitat? 

Membres Filiació Jornals 

Conreus Altres 

Dirigents de 
col·lectivitzacions i 

col·lectivitats 

Incautacions Anotacions 

Olèrdola Sí - CNT - - - Eloy Gual i Milà: 
president.15

- 

 

- 

Sta. Mda i 
Monjos 

Sí 50 
famílies 

CNT 
UGT 
UdR 16

- Vi, cereals Granja 
avícola i 
coopera
-tiva de 
consum 

Fèlix Valldosera 
Morató, Antoni 
Fontanals Sendra, 
Jaume Urgell Raventós, 
Josep Aunés Plou i 
Josep Ribas Ràfols.  

- - 

No totes aquestes finques incautades varen ser d'ús de la col·lectivitat, sinó que sindicats i Ajuntament hi varen donar altres usos, sobretot en les finques urbanes dels dits 
propietaris rurals, que esdevindrien noves seus socials per a Partits i Sindicats.  

Notes del quadre de les col·lectivitats 

1Municipis del Baix Penedès i els tres estudiats en aquest treball, de l'Alt Penedès.  

2A la Causa General, trobem informes negatius sobre els següents propietaris, i a alguns dels quals varen col·lectivitzar o almenys incautar les seves finques. Són: Joan Vives 
Mañé, Gabriel i Rafael Vidal Papiol, Josep Bertran, Joan Castellví Urpí, Ramón Mainé Vidal, Jaume Albornà Vidal, Francisco Bonsoms Julivert, Joaquim Lluc Navarro, 
Josep Romagos Rosell, Julià Borrell Rosell, Jaume Pujol Farré, Joaquim Freixas Martorell, Joan Barrens Moyes, Josep Solé Ribé, Biel Aixela Vidal, Isidre Marqués, 
Federic Albornà, Santiago Urgell Rugell i Josep Oriol Rosell.  

3Tot i la presència d'Unió de Rabassaires està clarament dominada per la CNT. Segons Carles Bertran, totes les confiscacions eren fetes a nom de la CNT. L'autor no rebutja 
la teoria de Bernecker de que hi havia membres rabassaires i pensa que quedaria demostrat en el fet que, tant la col·lectivitat de Banyeres com la de l'Arboç, es regia per 
una economia monetària. Sobre aixó vegeu: BERTRAN ÁLVAREZ, Carles. “Aproximació a les confiscacions i les col·lectivitats del Baix Penedès” . Dins: PIQUÉ 
PADRÓ, Jordi; ... “Guerra Civil a les comarques tarragonines, 1936, 1939”. Tarragona: Ajuntament de Tarragona i Cercle d'Estudis J. Olivé, 1998, p. 165-193. Sobre les 
diferències entre els salaris vegeu: BERNECKER, Walter L. “Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939”. Barcelona: 
Editorial Crítica, 1982. Edició original: Hamburgo, 1978., p.184-193. 

4Finques de Nativitat Giró i Llorenç Prats. Sobre les altres finques col·lectivitzades no sabem l'extensió exacta de les finques afectades. 

5La col·lectivitat disposaria els següents locals: el celler de Lluís Escofet, que l'emprava de magatzem de vi i de productes químics; Una Granja avícola de les filles de J. 
Torres; Unes cavalleries, instal·lades en un local de Josepa Figueres; una casa a on s'elaborava el vi de la col·lectivitat, que havia pertangut al Marqués de Grigny (marit 
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difunt de Maria Carbajal Hurtado de Mendoza) a Saifores; i una casa de J. Mata a on s'emmagatzemaven productes químics i hi havien quadras d'animals de la 
col·lectivitat.  

6CNT de manera principal, tot i que no es destarten altres participacions.  

7Incautació per Unió de Rabassaires de la finca Sabartés. Desprès, i a petició de l'Ajuntament de Banyeres (estava dins el seu municipi, tot i que més pròxima a Llorenç que a 
Banyeres), la Generalitat legalitza la incautació a favor de l'Ajuntament de Banyeres. 

8Vegeu llistats adjunts, localitzats al CAT AHM-SJD. 

9BERTRAN ÁLVAREZ, Carles., loc.cit., 1998, p. 165-193. 

10Segons Vidiella, “per les característiques de la propietat del sòl al Vendrell, no hi va haver cap explotació en règim de col·lectivitat. [...] El Sindicat Agrícola esdevindria 
el pol on giraria tota l'activitat agrícola: fixaria preus, controlaria totes les collites, subministraria adobs, llavors, etc.” VIDIELLA RAMON, Alfons. “El Vendrell, 
1936-1939). Vilafranca del Penedès: editorial Ramon Nadal, 2001, p.86. Hem localitzat una carta de 1939 (nº 264) en la qual s'informa d'un cavall abandonat per la 
col·lectivitat de Rabassaires de la població. CAT ACBP Fons 1 top.128.  

11Col·lectivitats fundades sobre un finca sensera d'un propietari o, almenys, aquesta era la idea inicial, i no pas una única composta per diverses finques. A més, cal destacar 
que també s'incautaren terres que, posteriorment, al 1937, repartirien mitjançant la Junta Municipal Agrària (sol·licituds d'adjudicació de terres). 

12Vegeu nota 14 per més detalls 

13Vegeu nota 14 per més detalls 

14Ja dins l’any 1937, es decidí de constituir una col·lectivitat, que estaria en l'òrbita de la CNT i la UGT. Així, varen excloure d’aquesta, dos treballadors que, malgrat no 
haver-ho estat abans del 19 de juliol del 36, tenien i exhibien el carnet de la Unió de Rabassaires. La Generalitat declarà que tots els conreadors que treballaven abans del 
19 de juliol la finca de Mas Romaní tenien dret a fer-ho col·lectivament o a exercir l’explotació familiar; que l’ingrés de nous conreadors havia de ser en la mateixa 
proporció en ambdós municipis; que la Junta Municipal Agrària hauria d’actuar com a mitjancera; i que tots els col·lectivistes que ingressessin com a tals, haurien 
d’incloure amb ells les seves terres –totes les cultivades, tant les pròpies com les adjudicades al 1937- , les eines i els estris de treball. I finalment, al 3 de març d’aquell 
mateix any, la dita Conselleria declarà com a única competent per resoldre el conflicte a la Junta Municipal Agrària de Guardiola del Penedès. La proposta que aquests 
feren d’arranjament de les terres –l’abril del 38- , deixaria Mas Romaní redistribuït de la següent manera: 

- Els treballadors d’abans del 19 de juliol de 1936 que volguessin explotar les terres individualment, i que s'havien presentat a l’acte, eren 7 i tenien 37 jornals. Ara conrearien 
75 jornals, 37 de manera familiar i 38 de la forma que decidissin aquests a posteriori. 

- Els treballadors d’abans del 19 de juliol de 1936, que no es varen presentar a l’acte i que volien conrear la terra en règim de col·lectivitat, eren 6 i treballaven 12 jornals. Ara 
conrearien un total de 33 jornals. 
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15President de la Col·lectivitat de St. Pere Molanta, segons FET i JONS.  

16A partir de 1937, només CNT. 
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