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1. INTRODUCCIÓ 

El tema del qual parlarem al present treball d'investigació històrica, es 

centra en els primers anys del franquisme, concretament entre 1939 fins a 

1945 i a la població de Vilafranca del Penedès (Barcelona).  

Aquests primers anys de postguerra, força ben estudiats a nivell 

general i que es presenten dins grans manuals de la història d'Espanya i de 

Catalunya, com és el cas de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar o 

la Història de la Catalunya contemporània dirigida per Manel Risques.  

Per centrar-nos més en el tema de treball, existeixen diverses 

publicacions i articles que en parlen del tema a nivell de Catalunya. És el cas 

de l'obra de l'historiador Martí Marín Corbera que va treballar la seva tesi 

doctoral sobre el tema del franquisme a nivell local i que es troba publicat sota 

el títol de Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administració 

municipal, 1938-1979, publicat a l'any 2000; del mateix autor hi ha diversos 

articles a revistes especialitzades com L'Avenç o Recerques. A nivell de 

Vilafranca del Penedès i de la seva comarca, trobem el llibre coordinat per 

Ramon Arnabat Mata titulat Història de l'Alt i Baix Penedès SXX editat a l'any 

2000; una sèrie d'articles de diversos autors publicats al setmanari 

penedesenc de La Fura sota el títol de Franquisme o passat immediat; i el 

                                                 
1 Tots els drets reservats. La difusió d’aquest article per mitjà de la pàgina web “Tots els Noms” ha estat 
autoritzada pel titular del drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en 
activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva 
difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè a “Tots els Noms”. 
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vídeo editat per Vilafranca Televisió i l'Ajuntament de Vilafranca titulat El 

franquisme de la col·lecció de vídeos sobre la Història de Vilafranca.   

 Les fonts emprades per a la realització de la investigació han sigut fonts 

directes i indirectes. Les fonts directes han sigut dues, el fons de l'Arxiu 

Municipal de Vilafranca del Penedès dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de 

Vilafranca del Penedès; i fons d'hemeroteca emprant premsa local de l'època 

que són Panadés i Acción Católica i que es poden consultar a la Biblioteca 

Popular Torras i Bages de Vilafranca. Les fonts indirectes han sigut 

bibliografia de caire general per a contextualitzar i bibliografia local que per el 

tema que en tractava s'ha pogut incloure alguna part al treball.  

 La recopilació documental de les fonts directes s'ha efectuat de dues 

maneres diferents, en el cas de les fonts d'arxiu el buidatge s'ha efectuat 

mitjançant fitxes de cartolina (20 x 12,5 cm), on a la primera línia superior es 

posava el nom de la font i les dades relacionades amb la seva identificació 

com la data de realització del document o la numeració d'identificació que 

segueix l'arxiu per a la seva localització. En el cas de les fonts d'hemeroteca, 

el buidatge s'ha efectuat mitjançant fotocòpies de les planes dels diaris que 

interessaven i inserint al full fotocopiat diverses dades com el número de diari i 

la seva data. Algun cop s'han emprat fitxes per el buidatge, degut a la dificultat 

de poder realitzar les fotocòpies de Panadés ja que malauradament per culpa 

de l'enquadernació es veritablement dificultosa la seva manipulació a sobre de 

la fotocopiadora perquè el diari presenta unes mides desorbitades, cada fulla 

té mides superiors a un full de Din A-3, una nefasta enquadernació de set 

anys consecutius i el gran pes que fa tot plegat.     

 Per tal de completar el treball, s'ha cregut convenient utilitzar notes a 

peu de pàgina per tal d'identificar en quin lloc es pot trobar la documentació 

utilitzada tant d'arxiu com de bibliografia. 

 Es va voler veure el que succeí a Vilafranca del Penedès entre els anys 

1939 i 1945 i com va ésser la situació de l'esmentada població en aquests 

anys i com es va formar i desenvolupar el nou sistema polític i les seves 

actuacions polítiques, econòmiques, socials i culturals.  
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2. ELS AJUNTAMENTS DURANT EL FRANQUISME 

Els ajuntaments durant el franquisme van jugar un paper important ja 

que era l'administració més propera a la gent i per tant el paper de control de 

la població era més efectiu, sobretot si es tracta de poblacions de petita i 

mitjana densitat com és el cas de Vilafranca del Penedès.  

 

El nou règim franquista va basar la seva política en el centralisme, va 

eliminar les autonomies i les institucions democràtiques i les llibertats. Va 

restablir l'organització provincial i la figura del governador civil que 

representarà la autoritat provincial.2  

 

El Governador Civil era la persona que exercia el control dels 

ajuntaments i de les diputacions provincials. Una vegada la població era 

controlada militarment, eren les comissions gestores que començaven a 

treballar. Els governadors civils nomenaven i  cessaven als alcaldes i als 

membres de les comissions, és a dir, els regidors, de manera directa. Les 

gestores eren formades per l'alcalde, el secretari i els regidors, el número 

d'aquests últims depenia de l'extensió de la població. Les comissions gestores 

foren renovades total o parcialment al poc temps perquè els seus membres 

eren incapaços de portar la vida municipal. Aquest sistema funcionà fins al 

1948 quan entrà en funcionament la Llei de les Bases del Règim local on es 

configurava l'ajuntament segons els terços familiars.3 

  

 Les comissions gestores, nomenades pel Governador Civil, eren 

integrades per membres de la Falange Española Tradicionalista y de la Juntas 

de Ofensiva Nacional Sindicalista, monàrquics anticatalanistes, antics lligaires 

i les elits locals. Aquest panorama canvià una mica arran de la nova Llei de 

Bases de Règim Local on els ajuntaments eren escollits per representants de 

les famílies, dels sindicats i de les entitats econòmiques i socials. I aquest nou 

sistema es posà en marxa a les eleccions de l'any 1948. Els regidors del terç 

                                                 
2 MOLINERO, Carme - YSÀS, Pere. Catalunya durant el franquisme. Editorial Empúries. 
Barcelona, 1999. Pàg. 19. 
3 DE RIQUER, Borja - CULLA, Joan B.: El franquisme i la transició democràtica 1939-1988. 
Història de Catalunya. Dirigida per Pierre Vilar. Volum VII. Edicions 62. Barcelona, 1989. 
Pàgs. 47 i 48. 
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familiar eren escollits pels caps de família, el terç sindical per l'Organització 

Sindical i el terç corporatiu eren escollits pels dos terços anteriors mitjançant 

una llista de persones escollides pel Governador Civil.4 

 

Tal i com diu Martí Marín Corbera5, el règim franquista va continuar 

amb les mateixes institucions i organismes existents durant la República, però 

adaptant-les al nou sistema polític dictatorial on tots els càrrecs eren escollits 

des d'amunt, creant-ne una jerarquia. 

Continua dient Martí Marín que per a fer efectiu el nou sistema político-

administratiu el règim va seguir tres eixos: nomenaments de càrrecs, 

depuració dels funcionaris i debilitament dels ajuntaments i diputacions.  

El primer eix va consistir en designar per a l'ocupació de càrrecs públics 

a gent de confiança amb el règim i que durant la Guerra Civil haguessin 

col·laborat d'una manera o altra en el bàndol nacional; també s'inclogué a gent 

que militessin al partit únic Falange Española Tradicionalista y de las Juntas 

de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET-JONS) on els militants d'aquest partit 

va ser gent que havien contret mèrits de guerra, orfes i vídues d'aquests i altra 

gent que en donés suport a Franco.    

 El segon eix fa referència als funcionaris públics on s'assegurava la 

total adhesió al nou règim i per aquest motiu es va aplicar les depuracions. La 

depuració va consistir en fer fóra de l'aparell de l'administració a tothom que 

fos considerat desafecte i vigilar als que no van ésser sancionats.   

 I el tercer eix va consistir en el debilitament dels ajuntaments i de les 

diputacions per considerar-se properes a la població i negar la total autonomia 

de decisió i d'acció d'aquests organismes i també es limità les hisendes locals 

per evitar endeutar-se. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 MOLINERO, Carme - YSÀS, Pere. Catalunya durant el franquisme. Editorial Empúries. 
Barcelona, 1999. Pàg. 21. 
5 MARÍN CORBERA, Martí. "Institucions i càrrecs territorials franquistes: una refundació". 
L'Avenç nº197. Desembre 1995.  Pàgs. 19-21. 



 5 

3. EL SUPORT DE LA DICTADURA: L'EXÈRCIT, 

L'ESGLÉSIA I LA FALANGE 

El suport de la dictadura del General Franco es basava en tres pilars 

bàsics: l'Exèrcit, l'Església i la Falange. Breument parlarem en aquest apartat 

de cadascun d'ells i del seu paper en els primers anys del franquisme o també 

anomenada postguerra.  

  

L'Exèrcit, primer pilar del que parlarem, serà un element clau en el 

franquisme. Els capitans generals de cada regió militar eren els caps de tots 

els militars d'aquella zona i eren fidels a les ordres del General Franco. Encara 

que alguns alts comandaments de l'exèrcit, degut a la gran amistat amb el 

dictador, podien fer i desfer sense consultar-li. Els capitans generals eren la 

primera autoritat del règim, per sobre de les polítiques, i que sovint intervenien 

per resoldre conflictes. L'exèrcit franquista actuà com a força d'ocupació, de 

control i de mantenir l'ordre públic. L'estament militar fou qui exercí la 

repressió a tots els nivells i, d'entre altres coses, organitzà els consells de 

guerra i els capitans generals foren els que dictaren les sentències. Els 

militars, a mida que anaven fent les ocupacions de les poblacions, eren ells 

els que organitzaren de nou  els municipis. Per exemple, el 26 de gener de 

1939, l'exèrcit creà un règim especial que incloïa a tota la província de 

Barcelona, dirigit per la Jefatura de las Fuerzas y Servicios de Ocupación de 

Barcelona sota la direcció de Eliseo Álvarez Arenas.6       

 

 L'Església Catòlica va jugar un paper molt important durant el 

franquisme ja que va ser una peça clau en el suport donat al General Franco. 

L'Església, des del Vaticà, que durant la Guerra Civil va ser una mica reticent 

en les maniobres de Franco i dels seus col·laboradors; des d'Espanya, la 

majoria dels bisbes realitzaren la carta col·lectiva on l'episcopat espanyol 

estava a favor de la insurrecció, però que en cap frase de la carta es fa 

referència a la "cruzada" que Franco tant va mencionar i popularitzar.  

Un cop acabada la guerra, el Papa Pius XII va emetre un telegrama de 

felicitació al dictador per la seva victòria on el felicitava per la victòria catòlica 

                                                 
6 DE RIQUER, Borja - CULLA, Joan B.: El franquisme i la transició... Pàgs. 39-41. 
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d'Espanya i desitjava que es retorni a les antigues tradicions cristianes. 

Després del context anti-catòlic que es vivia a Espanya des de la República i 

de la Guerra Civil, les jerarquies de l'Església van començar a viure en la 

glòria. Per algunes persones la guerra havia sigut per voluntat divina perquè 

significava la recristianització d'Espanya.7         

L'Església catòlica va intentar aconseguir amb el franquisme tenir una 

important influència social on, amb els actes religiosos de diversos tipus, el 

control moral de la població i la recuperació de poder donar l'ensenyament 

escolar amb moral catòlica, foren alguns dels punts claus de la presència de 

l'Església. A més a més, cal dir que Franco podia escollir les persones que 

ocuparien les seus episcopals, així podia controlar els bisbats i les diòcesis.8  

 

 La Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista  (FET - JONS) era el partit únic i va ser creat a l'abril de 

1937 mitjançant la unificació de la Falange, dels carlins, monàrquics, catòlics i 

conservadors.  

A Catalunya, la gent de dretes, les oligarquies locals ho feren per 

conveniència política, social i econòmica. Al partit s'afiliaren els ex–

combatents, ex–captius, treballadors i funcionaris públics, antics carlins, de la 

Lliga i algun que altre republicà. La Falange es realitzà per a controlar tots els 

organismes polítics i administratius com ajuntaments, diputacions, sindicats, 

associacions econòmiques i gremials, premsa, associacions esportives, 

culturals, juvenils, etc. La FET - JONS, tenia una estructura jeràrquica i els 

seus membres eren nomenats des de dalt. Feia el control polític amb un òrgan 

d'Informació i investigació que vigilava a la població, per tal de que aquesta 

fos sotmesa a les directrius franquistes i falangistes.9  

El falangistes eren els que més havien demostrat públicament el seu 

suport a Franco i des de l'exterior rebien l'acusació d'ésser els responsables 

directes de la repressió. A més eren una organització amb una àmplia xarxa 

organitzativa i eren capaços de mobilitzar a gran quantitat de gent ja que 

                                                 
7 RAGUER SUÑER, Hilari. La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española 
(1936-1939). Ediciones Península. Barcelona, 2001. Pàgs. 393 i 402. 
8 RISQUES, Manel (dir.) - DUARTE, Àngel - DE RIQUER, Borja - ROIG ROSICH, Josep M. 
Historia de la Catalunya Contemporània. Pòrtic. Barcelona, 1999. Pàg. 367. 
9 DE RIQUER, Borja - CULLA, Joan B. El franquisme i la transició... Pàgs. 65-67. 
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rebien grans partides econòmiques provingudes dels pressupostos generals 

de l'Estat.10  

 

4. LA FORMACIÓ DEL PRIMER AJUNTAMENT 

FRANQUISTA (1939-1941) 

EL FI DE LA GUERRA CIVIL A VILAFRANCA 

La Guerra Civil a Vilafranca del Penedès va arribar al seu final el 21 de 

gener de 1939, a les 14 hores i 40 minuts de la tarda, va fer entrada a la vila la 

5a Divisió de Navarra comandada per Sánchez Bautista i Solchaga. El "Parte 

Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo" diu així sobre 

l'ocupació de les tropes franquistes sobre Vilafranca: "AVANCE DEL PARTE 

DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY. -Ha continuado 

el avance de nuestras tropas en Cataluña, venciéndose todas las resistencias 

que el enemigo intentó oponer a la progresión de nuestro Ejército. El avance 

medio logrado en el día de hoy rebasa ya los nueve kilómetros. A media tarde 

se había ocupado la importante ciudad de Villafranca del Panadés, capital de 

región del mismo nombre e importante nudo de comunicaciones. Se ha 

rebasado ampliamente, por el Norte y Sur, la importante población de 

Igualada, que queda, a la hora de dar este Parte completamente rodeada por 

nuestras tropas... Salamanca, 21 de enero de 1939. III Año Triunfal. -De orden 

de S.E.- El general Jefe de E.M. Francisco Martín Moreno" (Panadés nº8, 20 

de gener de 1942).  

 

Segons el diari Panadés diu que per la carretera de Tarragona anava 

un oficial amb una pistola a la mà i un grup de soldats, van sonar uns himnes i 

al arribar a l'edifici de l'Ajuntament  van posar la bandera espanyola mentre 

arribaven a la vila els soldats procedents de la carretera de Sant Jaume dels 

Domenys. Al balcó de l'Ajuntament uns vilafranquins van treure un quadre de 

la Mare Maria Ràfols. I al matí del següent dia a la Rambla de Sant Francesc 

van fer la primera missa i al finalitzar, els soldats van cantar el "Cara al Sol" 

(Panadés nº8, 20 de gener de 1942). El diari Acción Católica no es queda 

                                                 
10 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis. Historia de Falange Española de las JONS. Alianza 
Editorial. Madrid, 2000. Pàgs. 472-474. 
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enrera amb les seves declaracions que aclamen l'entrada de les tropes 

franquistes:"Esta semana va a cumplirse el tercer aniversario de la liberación 

de nuestra villa por el glorioso Ejército Nacional. Otro jalón histórico para 

Villafranca que desgraciadamente para muchos desmemoriados es preciso 

recordar, aunque lo que significó para nosotros aquella fecha -despertar de la 

trágica pesadilla de zona roja y aspirar a pleno pulmón la fresca aroma de paz 

que nos traían las armas victoriosas- no se borrará nunca de la mente de los 

que vivimos aquellos días grávidos de emoción" (Acción Católica nº37, 18 de 

gener de1942). 

 

LA PRIMERA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DESPRÉS DE LA 

GUERRA CIVIL 

 En aquest apartat es parlarà de les primeres passes de la Comissió 

Gestora de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès, de com es va formar i 

quines va ser les primeres ordenances i disposicions a realitzar per part de 

l'administració local.  

 

Tot just dos dies després de l'entrada de les tropes de Franco a 

Vilafranca del Penedès, va tenir lloc el dia 23 de gener el primer ple municipal. 

El Tinent auditor de 2a del Cos Jurídic Militar, Tomás Garicano Goñi, va 

nomenar al nou personal polític de la nova situació. L'Alcalde va ser Joan 

Francesc Sabaté i els regidors van ser Ramon Rius, Francesc Garriga, Antoni 

Puig, Aureli Doroteo, Josep Senabre, Josep Ignasi Melo i Ramon Serdà; i com 

a secretari Alexandre Borruel.11      

 La sessió plenària12 va tractar quatre punts sobre la situació actual de 

l'Ajuntament i de la vila. El primer punt consistia en informar de l'estat actual 

de l'administració i de l'edifici de l'ajuntament; el segon punt feia referència a 

l'economia ja que en caixa no existia paper moneda nacional; el següent punt 

parlava dels problemes generals de la vila com els abasts, l'aigua, la sanitat i 

l'enllumenat públic; i el darrer i quart punt feia referència al restabliment de la 

                                                 
11 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 23 de gener de 
1939. 
12 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 23 de gener de 
1939. 
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vida civil local i que incloïa a tres punts on es demanava nomenar a quatre 

regidors més "que por sus condiciones personales y reconocida adhesión a la 

gloriosa causa de la España Nacional merezcan el honor de ostentar todos 

cargos", demanar ajuda econòmica als vilatans que degut a la seva condició 

social i econòmica poguessin contribuir a ressorgir la hisenda municipal i 

demanar al consistori que normalitzin la vida ciutadana "cruelmente 

perturbada por las bordas safomarxistas y felizmente liberada des de el día 

veinte y uno de los corrientes por las victoriosas tropas del insigne caudillo y 

nuestro Generalísimo".  

  

El segon ple municipal13 va tenir lloc el 25 de gener, dos dies després 

de l'anterior i no va tenir molta transcendència, el ple va constar de dos punts, 

la presa de possessió dels quatre nous regidors de l'ajuntament franquista 

vilafranquí, Domènec Olivella Campamà, Pere Mitjans Carbonell, Julià Baltà 

Solé i Josep Baqués Rafecas. El segon punt va consistir en la designació de 

Pere Torres Montané i Ramon Rius Pagès com a vocals de la Comissió 

Dipositària Municipal de Recuperació Agrícola. 

 

 La tercera sessió plenària14 de la Comissió Gestora, va tenir lloc per al 

nomenament dels tres tinents d'alcalde, Josep Baqués Rafecas com a primer 

tinent d'alcalde, Domènec Olivella Campamà com a segon i Josep Senabre 

Giralt com a tercer tinent. Van designar les diferents comissions per al 

funcionament de l'ens local, de governació, hisenda, foment, abasts i cultura i 

les respectives funcions de cadascuna d'elles; també van fer el mateix amb la 

Comissió d'Allotjaments i administració de finques abandonades; la designació 

dels representants de la Junta de l'Hospital i de la Beneficència Vilafranquina, 

que eren els organismes de cura i caritat a la vila; nomenar delegat regidor de 

Places i mercats per a regular la vida econòmica dels mercats que era centre 

de venda dels productes del camp; i que la Comissió Permanent es reuniria 

dos cops per setmana. Finalment, un punt també molt important i alhora 

                                                 
13 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 25 de gener de 1939 
14 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 28 de gener de 
1939. 
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delicat, fa referència a la depuració dels empleats públics de l'ajuntament, 

tema que tractarem en el pròxim apartat.  

  

 El 30 de gener, es celebrà el quart ple municipal,15 on l'ajuntament rep 

un préstec de l'empresa "Viuda de Antonio Insenser e Hijos" per valor de 

25.000 pessetes de l'època (150.25 euros) on acordaren el interès al 4 per 

cent anual i com a garantia l'ajuntament cedia el rendiment de la cessió del 20 

per cent de la contribució urbana, el préstec tenia una duració de 90 dies, 

prorrogables, a partir del dia de recepció de la quantitat. La Comissió 

d'Hisenda va fixar els sous dels empleats i funcionaris municipals i va finalitzar 

el ple amb un minut de silenci per les víctimes i els caiguts.  

 

 La cinquena  i última sessió plenària16 a comentar, va tenir lloc el 9 de 

febrer i la Comissió Gestora acordà retolar de nou els carrers; fer complir el 

dictamen del tercer ple relacionat amb els cessaments, ingressos i reingressos 

de treballadors i funcionaris municipals; el reingrés d'un empleat públic que no 

va passar cap investigació de la seva activitat per haver sofert "los atropellos 

de los que fue víctima por parte de los anteriores Ayuntamientos", el 

treballador que es deia Antonio Duboy serà al 1944 regidor de l'Ajuntament de 

Vilafranca; van decretar la desmunicipalització del servei funerari i la devolució 

de la Granja Agrícola a Joan Suriol Canals; aprovació de factures, estudi 

d'obres a realitzar, la construcció de 42 nínxols, donar permisos d'obres, 

designar la nova junta provisional del Museu, nomenar a personal dels 

col·legis, desestimació d'instàncies, aspectes relacionats amb la Granja 

Agrícola i la creació d'un cens d'obrers sense treball, van ser els altres temes 

a tractar.  

 

 Cal esmentar, que el Governador Civil de Barcelona renovarà a l'agost 

de 1940 la Comissió Gestora "en uso de las facultades que mes están 

conferidas he acordado renovación Comisión Gestora de ese Ayuntamiento". 

Com a alcalde va continuar Joan Francesc Sabaté, el primer tinent d'alcalde 

                                                 
15 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 30 de gener de 
1939. 
16 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 9 de febrer de 1939. 
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fou Joan Ribera Ribera, com a segon tinent Pau Cerdà Rovira, i com a 

regidors Joan Vallés Soler, Josep Rosell Salló, Domènech Montserrat Caraltó, 

Isidoro Montenegro Garcia, Joan Miret Soler, Josep Maria Insenser Gili, Antoni 

Puig Florit i Pere Mitjans Carbonell.17  

 

LA DEPURACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL DE 

L'AJUNTAMENT 

 La depuració és una acció política dirigida a garantir que unes persones 

siguin fidels a un règim que les considera perilloses, desafectes i en el cas de 

les depuracions després de la Guerra Civil, també als que van tenir una 

actitud passiva envers a l'alçament franquista. És a dir, eliminar a les persones 

que no eren favorables al règim franquista. Aquest, va declarar com a 

desafectes a les persones que no es presentaren a les declaracions ni 

aquelles que havien obtingut un lloc de treball durant la República. La 

depuració va iniciar-se en el moment en que es produí l'aixecament militar del 

general Franco i tots els funcionaris públics van ésser investigats.18 

 

Tal i com hem comentat abans, la depuració dels funcionaris en les 

administracions es va fer per a que aquests fossin de total adhesió al règim. A 

Vilafranca del Penedès es van realitzar dues tongades de depuració del 

personal que treballava a l'ajuntament. La primera es va fer al 1939 i la 

segona al 1940. 

 

 La primera depuració del  personal municipal va ser al 1939, on s'insta 

als empleats municipals que deixin el seu càrrec i que hauran de demanar-lo 

per a veure si són acceptats, això sí, són cessats del seus càrrecs però han 

de continuar treballant, la Comissió Gestora diu així: "que queden cesantes 

todos los funcionarios y empleados municipales, pero continuando en sus 

puestos, para que no queden desatendidos los servicios, al objeto de aquilatar 

su conducta con relación al Glorioso Movimiento Nacional, y seleccionar en 

definitiva cuales sean los que deban continuar en sus empleos, concediendo a 

                                                 
17 AMVP - AHCVP, K-18/1531, Actes municipals de la Comisión Gestora., 1 d'agost de 1940. 
18 SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria. La repressió franquista a Catalunya 1938-1953. Edicions 62. 
Barcelona, 1985. Pàgs. 247 i 250. 
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todos un término de tres días para que puedan solicitar su reingreso los que lo 

deseen".19   

 Els empleats municipals devien escriure una instància demanant la 

petició del lloc de treball. Trobem tres tipus diferents d'expedients: al primer hi 

ha la instància demanant el lloc de treball i al mateix full hi ha un signe positiu 

(+) o negatiu (-), que això ja ens indica si va ésser admès o no; un segon tipus 

d'expedient correspon a la instància de demanda, un full d'ampliació de petició 

i en el primer full ja consta amb un signe positiu o negatiu el veredicte; i un 

darrer tipus d'expedient inclou el segon tipus i a més un petit full timbrat per 

l'ajuntament on consta per escrit si és admesa o denegada la petició. En el full 

d'ampliació de petició consta el tipus de càrrec que exercia, la data de 

nomenament i cessament del càrrec, el sou, els familiars a càrrec exclusiu del 

funcionari, el procediment d'ingrés com a treballador municipal (concurs, 

oposició o nomenament), partits polítics o sindicats abans del 18 de juliol de 

1936, quins foren els cercles d'esbarjo i les associacions polítiques a que la 

persona anava, les persecucions sofertes durant la República i el nom d'algú 

que pogués, en declaració, contrastar si això es cert o no.20  

 A les actes municipals21 consta la relació dels noms dels empleats que 

van ésser reposats com a funcionaris, el nomenament de nous treballadors 

municipals i el empleats que van seguir el procés de depuració. En el primer 

cas són 2 treballadors, en el segon cas són 9 treballadors i en el darrer cas hi 

surten 24 persones. Totes aquestes persones van haver de presentar una 

instància de demanda d'ocupació a l'ajuntament. Si ens centrem en el cas de 

les depuracions, a les actes municipals surten els noms de 24 persones, de 

les quals un no té expedient. Es interessant comentar que dels 24 expedients, 

16 estaven afiliats al sindicat CNT i 1 al sindicat UGT. Del 16 afiliats a la CNT, 

10 diuen que estaven afiliats per obligació, on fins i tot, un va declarar que per 

aconseguir el treball havia d'afiliar-se.22  

De les persones depurades, no hi ha cap que sigui treballador de 

l'administració municipal, tots corresponen a personal com serens, personal 
                                                 
19 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 28 de gener de 
1939. 
20 AMVP - AHCVP, O-8-1493, Admissions, cessaments i denegacions de personal, 1939. 
21 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 23 de febrer de 
1939. 
22 AMVP - AHCVP, O-8-1493, Admissions, cessaments i denegacions de personal, 1939. 
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de les escoles, personal de l'institut de segon ensenyament, personal 

d'escorxador, personal dels mercats, de la funerària i de la Granja Agrícola.23 

Aquestes dues darreres, la funerària i la Granja Agrícola eren empreses 

col·lectivitzades que retornaren als seus propietaris. Un d'aquests treballadors 

de la Granja Agrícola depurat correspon al propietari, que després la empresa 

tornarà a mans seves.   

A la caixa on es troben les depuracions hi ha també expedients d'altres 

persones que van cursar instància per a demanar un lloc de treball, encara 

que el seus noms no surten a cap acta municipal. Són en total 51 persones, 

de les quals 40 tenen l'expedient aprovat, 2 el resultat es negatiu i 10 no diu 

res. Aquests expedients correspondria a la gent que va demanar lloc de treball 

per a ocupar-ne un si el titular havia de ser depurat. Aquestes noves 

instàncies serien de gent que havien treballat abans de la República, abans de 

la Guerra Civil o simplement no havien treballat mai a l'ajuntament24, ja que 

ara havia la possibilitat de tenir un treball més o menys segur i que es tindria 

un sou que tant necessitava la gent en aquells anys de penúria econòmica.       

  

Les depuracions del 1940 es van realitzar mitjançant una ordenança 

municipal del 30 de novembre de 1939 que feia referència a una ordre del 

Ministeri de Governació: "se acuerda por unanimidad proceder 

inmediatamente a la depuración de todos los funcionarios, digo, empleados de 

este Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones y normas 

contenidas en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 12 de Marzo de 

este año; y nombrar como Instructores a los señores Concejales Gestores 

Don Aurelio Doroteo Hugo y Don Pedro Mitjans Carbonell, para que 

practiquen loas diligencias de Depuración que estimen oportunas y formulen 

las propuestas procedentes".25  Dels 43 expedients de depuració d'empleats 

municipals, els podem dividir en dos blocs, incoació d'expedient per a imposar 

la sanció que es cregui convenient i admissió sense sanció. En el primer cas 

hi ha 9 persones en aquesta situació i que van ser depurats del seu lloc de 

                                                 
23 AMVP - AHCVP, O-8-1493, Admissions, cessaments i denegacions de personal, 1939. 
24 AMVP - AHCVP, O-8-1493, Admissions, cessaments i denegacions de personal, 1939. 
25 AMVP - AHCVP, K-18/1530, Actes municipals de la Comisión Gestora, 30 de novembre de 
1939. 



 14

treball, on 5 foren admesos amb posterioritat. Del segon bloc, 34 treballadors 

municipals foren admesos sense cap sanció.26 

 Aquests expedients incloïen una declaració per a la depuració on s'hi 

feia constar el nom i els cognoms de la persona; el cos o servei que feia; la 

categoria administrativa; la situació en que es trobava en aquell moment; quin 

treball feia el 18 de juliol de 1936; si va prestar la seva adhesió al Moviment, 

quan i com ho va fer (si ho va fer); si es va adherir al govern republicà, quan i 

com ho va fer, i si va ser espontània o coaccionat; els serveis prestats des del 

18 de juliol de 1936 indicant la feina, els ascensos obtinguts i si va ésser per 

antiguitat, serveis prestats al Moviment; sou des de la fi de la guerra; partits 

polítics i sindicats afiliats; si pertanyia a la maçoneria, grau i càrrecs; 

testimonis i documents que poguessin afirmar si això es cert o no; i llocs de 

residència durant els darrers 5 anys.27  

 Dels 43 expedients de depuració dels empleats subalterns i dels 

funcionaris, 21 treballadors estaven afiliats a la CNT, on alguns expressaven 

que havien ingressat per obligació, 8 eren de la UGT, 12 declaraven que no 

estaven afiliats a cap sindicat, 1 que va estar-ho a la Unión Patriótica i un altre 

al Partido de la Comunión Tradicionalista. Tres dels afiliats a la CNT van ser-

ho de la Unión Patriótica. Alguns van declarar que havien ajudat al Movimiento 

i altres que ho havien fet amb la República. Cap va declarar tenir relacions 

amb la maçoneria.  

 

EL MUNICIPI DURANT ELS PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME 

 Durant aquest primers anys, Vilafranca del Penedès va haver d'adaptar-

se a un nou règim polític, social i econòmic.  

 

 La política d'autarquia del règim franquista va provocar una depressió 

econòmica, sense comerç exterior i causà una disminució dels nivells de 

producció i de consum, això provocà una minva de la capacitat adquisitiva de 

la població.28  

 
                                                 
26 AMVP - AHCVP, O-8-1495, Depuració de 1940. 
27 AMVP - AHCVP, O-8-1495, Depuració de 1940. 
28 RISQUES, Manel (dir.) - DUARTE, Àngel - DE RIQUER, Borja - ROIG ROSICH, Josep M. 
Historia de la Catalunya... Pàg. 350. 
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Durant aquest temps de postguerra, l'economia local, influenciada per 

la situació general, va patir serioses restriccions econòmiques. Aquestes 

restriccions, no solament afectaren directament l'economia local sinó que 

també ho feu a l'economia familiar. La manca de productes de primera 

necessitat va fer que des de l'administració es repartissin igualitàriament els 

productes.  

Els productes eren adquirits per l'ajuntament i venuts a les botigues de 

comestibles controlant-ne els preus. L'ajuntament registrava botiga per botiga, 

el total del producte que entrava, el producte venut i el sobrant. A Vilafranca 

del Penedès hi havia 69 botigues, de les quals es dividien en tres categories i 

que depenent de la categoria que pertanyés rebia més o menys quilograms 

per cada producte, si és de primera, segona o tercera categoria. Els aliments 

que requeien en el control de l'administració municipal foren l'arròs, l'oli, els 

cigrons, les patates, la carn, les pastes de sopa, el sucre, el sabó, la llet, la 

sosa, les llenties, la farina, la sal, les galetes, la xocolata, els fesols, el pa i el 

peix. Com a tall d'exemple, a l'any 1939, l'arròs costava 1,40 pta./kg, el bacallà 

3,50 pta./kg, la llet 1 pta./kg, el pa 0,65 cèntims la barra, el vi 0,65 pta./litre i la 

vedella i el moltó a 8,25 pta./kg. Segons quin tipus de llibreta de racionament 

es tenia corresponia a una quantitat o a una altra. A la llibreta d'una o dues 

persones corresponia 200 grams, per a tres o quatre persones era de 500 

grams i de cinc a vuit persones la quantitat era d'un quilogram.29    

 

 A Vilafranca del Penedès va ser important la presència de la caserna 

militar on albergà durant el franquisme a tropes de l'exèrcit. Durant la Guerra 

Civil, la caserna militar de Vilafranca va restar buida degut a que l'edifici 

s'emprà per a hospital. Al ésser alliberada Vilafranca al gener de 1939, s'hi 

establiren a la caserna el Batallón de Flechas Verdes i una part del 

Regimiento de San Quintín. El general Moscardó va treure aquestes dues 

formacions i instaurà el Regimiento Mixto de Infantería nº84. Després a 

l'octubre de 1943 ocupà la caserna la IV Agrupación de Sanidad Militar, 

Cuerpo de Ejército de Urgel on van restar fins al 1960. Els soldats de la 

                                                 
29 AMVP - AHCVP, R-16-6350, Abasts 1939. 
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caserna vilafranquina es van integrar completament a la vida social de 

Vilafranca on participaren en actes festius i lúdics.30  

 

 Un dels fets  que van provocar un canvi va ésser una nova 

nomenclatura dels noms dels carrers de la vila. Es van esborrar tots els noms 

que feien referència a la República i que el govern municipal republicà havia 

canviat. La majoria dels noms van tornar a ser els mateixos que hi havia 

abans de la República i a més se'n posarien de nous d'acord al nou règim. 

Aquests són els nous noms dels carrers i entre parèntesi el nom que tenia el 

vial durant el període republicà: Plaza de Santa Maria (Plaça de la Revolució), 

calle de Santa Maria (carrer Lluís Companys), calle Santa Clara (carrer 

Manuel Azaña), calle Obispo Morgades (carrer Francesc Ascaso), calle 

General Cortijo (carrer Francesc Layret), calle Santa Digna (carrer Joan 

Maragall), calle Duque de la Victoria (carrer Ferrer i Guàrdia), calle San 

Ramon de Penyafort (carrer Jaume Carner), calle San Julián (carrer Lluís 

Bello), calle San Sebastián (carrer Lluís Sirval), calle San Jocundo (carrer 1r 

de maig), calle San Cristóbal (carrer de Rafael de Casanova), calle Muralla de 

San Magín (carrer dels Almogàvers), calle San Pablo (carrer Jaume Compte), 

calle San Jaime (carrer Manuel Barba), calle San Antonio (carrer de Pere 

Alegret), calle San Jorge (carrer Valentí Almirall), calle San Félix (carrer 

Ramon Llull), calle Madre Ràfols (carrer Dr. Robert), calle General Mola 

(carrer Mestre Recasens), calle Obispo Estalella (carrer 19 de juliol), calle 

Trinitarios (carrer J. Alujas), calle Herreros (carrer Bonaventura Durruti), calle 

de La Palma (carrer Joaquim Maurín), calle de La Fuente (carrer A. Sesé), 

calle José Antonio Primo de Rivera (carrer Àngel Guimerà), calle San Pedro 

(carrer 14 d'abril), Rambla de Nuestra Señora (Rambla Francesc Macià), calle 

San Juan (carrer García Hernández), calle Santa Magdalena (carrer Isidre 

Rius), calle 18 de julio de 1936 (carrer Ferrer i Cabra), calle General Sanjurjo 

(carrer Pep Ventura), Rambla de San Francisco (Rambla de Pi i Margall), 

plaza del Sagrado Corazón (plaça de la República), calle Oviedo (carrer 

Salvador Seguí), calle San Bernardo (carrer Pau Casals), plaza Juan Álvarez 

(plaça de la Constitució), plaza del Generalísimo (plaça de la Vila), calle Calvo 
                                                 
30 UDINA CASTELL, Lluís Maria: La caserna de Vilafranca. Penedès Edicions 
SL Vilafranca del Penedès, 1994. Pàgs. 31-34. 
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Sotelo (carrer Prat de la Riba), plaza Mártires de Vilafranca (plaça Anselm 

Clavé), calle Alcázar de Toledo (carrer Germanor) i calle Pedro Alegret (carrer 

Llibertat).31 Acabada la dictadura franquista, l'ajuntament democràtic va 

canviar els noms que feien referència al període anterior i van mantenir els 

altres a excepció d'alguns com la plaza Sagrado Corazón que va rebre el nom 

popular de l'Estació.  

 

5. L'ESTABILITZACIÓ DEL RÈGIM FRANQUISTA A 

VILAFRANCA (1941-1945) 

EL SEGON ALCALDE I EL SEU PERSONAL POLÍTIC 

 El Governador Civil de Barcelona va decidir renovar la Comissió 

Gestora. Va nomenar com a nou alcalde a Manuel Benach Torrents; a Martí 

Güell Cortina per a primer tinent d'alcalde, com a segon tinent a Domènech 

Via Trabal, a Joan Miret Soler com a tercer tinent i com a quart a Joan Ribera 

Ribera; i com a regidors o gestors a Pere Regull Pagès, Lluís Piñana Castell, 

Josep Rosell Saltó, Casimir Saumell Vallès, Román Castell Mestre, Gabriel 

Via Boada, Tomàs Berdier Montserrat i Lluís Melo Garcia.32     

 La política realitzada per aquest nou consistori la veurem reflectida en 

els següents apartats d'aquest capítol de manera àmplia. Ja que durant 

aquests anys la política local no tindrà gaire potencialitat perquè el règim 

franquista no volgué pas donar obertura a la iniciativa local. És per això que la 

situació vilafranquina vindrà marcada per unes línies generals, i que només, 

en el  cas de les activitats realitzades per Acció Catòlica i la celebració de la 

Exposición y Feria Oficial de la Viña y del Vino a l'any 1943, per a reactivar la 

producció i la comercialització dels productes fruits de la viticultura, seran 

tolerats pel franquisme.  

 

L'INTENT DE REFERMAR EL RÈGIM A LA VILA 

 Tot règim dictatorial necessita crear uns elements necessaris per tal de 

refermar el seu poder, no tant sols a nivells generals sinó també a nivell local. 

                                                 
31 AMVP - AHCVP, K-18/1529, Actes municipals de la Comisión Gestora, 9 de febrer de 1939.    
32 AMVP - AHCVP, K-18/1532, Actes municipals de la Comisión Gestora, 17 d'octubre de 
1941. 
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És en aquest nivell local el que ens interessa parlar. Per tal de que la gent 

pogués identificar-se amb el règim d'una manera o altra i veiés el "poder" que 

aquest tenia, l'Ajuntament com a organitzador, en la majoria dels casos va 

crear i participar de diferents actes que es movien en dos eixos, la Falange i 

l'Església.       

 Un dels sistemes per tal d'assolir aquesta consolidació, fou 

l'organització per part de l'ajuntament d'actes per tal de demostrar la 

grandiositat del règim i per veure qui era qui tenia el poder. És per això que se 

celebrà a la vila festivitats amb grans actes com la celebració de l'alliberament 

de la vila el 21 de gener, el dia de la raça, de l'apòstol Sant Jaume, etc.  

 

 Per tal d'exemplificar les commemoracions d'algunes festivitats, veurem 

a continuació en que consistia la festa de l'alliberament, que es celebrava el 

21 de gener per commemorar l'entrada a la vila de les tropes franquistes. 

  

 Per tal d'analitzar en profunditat en què consistí tal festivitat, emprarem 

premsa, en concret el diari Panadés. En el número anterior a tal festivitat, el 

setmanari informa del programa d'actes per a celebrar en tal commemoració 

tres anys després de tal fet. El programa es troba acompanyat per unes 

fotografies recordant commemoracions d'anys anteriors i un peu de foto que 

diu: "Notas gráficas de los diversos actos que después de la gloriosa 

liberación, tuvieron lugar en nuestra villa. Desde las magnas concentraciones 

en las Ramblas y lucidos desfiles femeninos hasta las marciales revistas 

militares y espontáneas manifestaciones callejeras, culminadas en la 

liberación de la capital de España, se han sucedido una gama inenarrable de 

vida local y patriótica que no podrán borrar ni el transcurso de los años ni la 

vertiginosa marcha de la historia". A la columna de l'esquerra del programa hi 

ha una columna dividida en dues parts. Una fa una crida per part del Frente de 

Juventudes, tant la secció masculina com la femenina, per a que s'uniformin i 

siguin puntuals als locals del Frente de Juventudes per tal de que participin 

amb puntualitat als actes. A la segona part de la columna i amb el títol de 

Molino de Rovira hi ha escrit unes línies de les profecies de la Mare Ràfols i 

manipula les seves paraules per a justificar la mort dels republicans morts 

durant la guerra i de l'alliberament de Vilafranca. A la columna de la dreta del 
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programa hi ha un article que fa referència a la segona guerra mundial. Ja en 

el programa, els actes comencen el 20 de gener on durant tota la tarda fan un 

repartiment de bons per a les famílies necessitades i a les entitats benèfiques, 

una cercavila amb la banda del Frente de Juventudes i per la nit cinema al 

Casal La Principal i al teatre Principal. El dia 21 els actes s'inicien a les deu 

del matí a la plaça del Generalísimo (plaça de la vila) les autoritats locals 

reben als ex–combatents i al regiment militar que hi ha a la caserna de la vila. 

Allà el delegat local d'ex–combatents i el de ex–captius "cambiarán entre ellos 

el abrazo simbólico". I el delegat d'ex–combatents aixecarà les banderes 

nacionals i la del Moviment. Els delegats faran lectura un del "Parte Oficial de 

Guerra del Cuartel General del Generalísimo" i unes paraules de José Antonio 

Primo de Rivera. Després la banda de música va fer sonar l'himne nacional i el 

del Moviment i tocaran totes les campanes de totes les esglésies de la vila. A 

les onze, a la Basílica de Santa Maria va haver una missa solemne i tedeum. I 

al finalitzar, el Cap del Moviment va donar la "Medalla de Vilafranca" als ex–

combatents. A les dotze del matí, les autoritats feren un vi d'honor, van dirigir-

se cap a la caserna i les autoritats van fer donació d'un paquet de llibres a la 

biblioteca del "Hogar del soldado" i dinaren tots plegats a la caserna. A les 

dues i quaranta, "HORA EXACTA DE LA ENTRADA EN VILLAFRANCA DE 

LAS GLORIOSAS FUERZAS LIBERADORAS será señalada con un disparo 

de morteros y repique general de campanas y la Banda de tambores del 

Frente de Juventudes, situada en la Plaza del Generalísimo, hará sentir un 

redoble rápido". A la tarda tingué lloc un partit de bàsquet, una traca, una 

desfilada del Frente de Juventudes, cinema, un festival i ball i a la nit, ball i 

cinema (Panadés nº8, 20 de gener de 1942).  

  En el número de Panadés posterior a la celebració de tal dia de 

l'alliberament, hi ha unes fotografies i un article a tres columnes on a mode de 

crònica relata els fets ocorreguts, es de ressaltar el parlament del Governador 

Civil i Cap Provincial del Moviment, Correa Veglison, que féu des del balcó de 

l'ajuntament. Panadés (Panadés nº9, 24 de gener de 1942) diu així: Señaló 

las enormes dificultades con que lucha el Gobierno de España para traer a 

nuestro país, los víveres y primeras materias que nos precisan. Después de 

nuestra Cruzada, las cosechas han sido reducidas y no sobra de nada y por 

otra parte la guerra actual, la más importante que han visto los tiempos, ha 
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venido a dificultar estos tres años de postguerra, en la forma que todos vemos 

y debemos comprender. Es posible - siguió diciendo- que el entusiasmo de 

hoy en Villafranca, no sea el mismo que el del día de la liberación. Entonces 

estarían presentes en este acto, los rojos por miedo y las derechas por creer 

que la Falange que llegaba iba a darles ocasión de satisfacer en un mes todo 

su gran egoísmo. Hoy, aquellos han perdido el miedo y éstas han visto que el 

Movimiento no les permitía llevar a cabo sus desmedidas ambiciones". Cal 

acabar dient que la pel·lícula projectada per la nit del 21 de gener era "Raza". 

 A l'Arxiu Municipal, existeix una caixa titulada "Dia de la Liberación 

1941 y 1943" on hi apareixen factures, les llistes de les donacions 

econòmiques de la gent, i la utilitat que se li donà al diner excedent una 

vegada pagades les despeses dels actes, que va a parar a la Beneficència i a 

l'Hospital.33 

 

 Per tal de que la gent estigués a prop de l'administració local i no la 

veiés com a una eina ferotge del franquisme, va celebrar-se a Barcelona  la 

"Semana de Administración local", on convidava el setmanari Panadés, 

mitjançant un article en portada, no signat, a realitzar una reflexió sobre 

l'administració local. Diu que el municipi és on "de un modo más directo e 

inmediato, se efectúa el contacto de la acción de gobierno con su objeto 

peculiar: la multitud de los gobernados". L'article esmenta que els municipis 

són la base de l'Estat. I defineix la "Semana de Administración local" com a  

reflexió i estudi sobre la "capital e irrenunciable tarea de reconstrucción 

revolucionaria de que todos los españoles de este tiempo estamos 

emplazados a llevar a cabo si no queremos frustrar una coyuntura histórica 

excepcional y no hacer estériles torrentes de sangre humana" (Panadés nº32, 

4 de juliol de 1942). 

 

 Per tal de demostrar a la població de que l'ajuntament vilafranquí 

veritablement funcionava i no era pas un òrgan dominat per altes instàncies, el 

setmanari Panadés, publicà el 20 de gener de 1944 un resum de les obres 

municipals efectuades entre el 21 de gener de 1942 al 21 de gener de 1944; 

                                                 
33 AMVP - AHCVP, R-18-5278, Día de la liberación 1941 y 1943.  
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tal i com diu Panadés: "son en definitiva en donde se ha podido columbrar la 

marcha ascendente de Vilafranca, para colocarla en el lugar que le 

corresponde en el movimiento nacional". Aquestes obres i millores van 

consistir en la pavimentació d'alguns carrers amb asfalt (1231m²); construcció 

de voreres (4976m²); pavimentació amb llambordes a la zona de la carretera 

nacional 340 amb la Rambla de Sant Francesc (1231m²); millorament de 

l'avinguda de Tarragona; compra de terrenys per a la construcció de pisos de 

protecció oficial; construcció de clavegueram (376m); col·locació de 

passarel·les a diversos carrers a l'espera de la pavimentació; compra del solar 

de l'antic convent de clausura de les Carmelites; construcció al solar del 

Teatre Tívoli d'un parc públic; col·locació d'una font en un solar al carrer de 

Galceran; adaptació de la capella de Sant Pelegrí per a posar la creu 

commemorativa "de nuestros muertos en la Cruzada"; col·locació d'una placa 

commemorativa a l'avinguda de Tarragona d'un fet de la guerra del Francès; 

reconstrucció de la Creu de Sant Salvador (creu de Terme); trasllat del dipòsit 

municipal de detinguts a les dependències del jutjat; construcció d'un obelisc 

per a suport de les banderes, dirigir el trànsit i il·luminació de la cruïlla de 

carrers; construcció d'un Centre d'Higiene; construcció d'un alberg nocturn; 

reconstrucció d'una part del cementiri; augment del patrimoni municipal 

(8000m²); retorn de l'Arxiu Notarial de Vilafranca; patrocini de diverses 

activitats culturals; publicació de diversos llibres d'història de Vilafranca; retolar 

alguns carrers amb explicació històrica del fet; i les primeres passes per a la 

construcció de les Escoles Nacionals (Panadés nº113, 20 de gener de 1944). 

Tal i com es pot veure, la majoria de millores son obres públiques, millores en 

alguns serveis com el dipòsit de detinguts o la construcció del centre de salut; 

algunes obres de caire propagandístic franquista com la Creu als Caiguts, 

l'obelisc o les plaques dels carrers; impuls de l'activitat cultural a Vilafranca 

amb la publicació de diversos llibres; i es important veure que el patrimoni 

municipal ha sigut ampliat en 8000m², això seria degut a les expropiacions 

efectuades amb posterioritat a la Guerra Civil on les autoritats del novell 

ajuntament s'apropiaren d'edificis, pisos i terrenys de gent i partits polítics que 

tingueren un compromís fort durant la Segona República.     

A l'any 1941, tingué lloc un fet important per a la vida catòlica de la 

població, no tant sols de Vilafranca i de la comarca de l'Alt Penedès, sinó que 
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va moure també gran quantitat de gent de la resta de Catalunya i de l'Estat. 

Aquest fet va tenir lloc al Molí d'en Rovira, a les afores de Vilafranca en 

aquells anys i ara ja pràcticament integrat a l'àrea urbanitzada. En el Molí d'en 

Rovira va néixer Maria Ràfols i Bruna, religiosa, i que en aquest lloc acollia i 

acull una comunitat religiosa femenina. Aquest acte va consistir en la 

inauguració de l'església del Pilar que va iniciar la construcció en temps de la 

República i que degut a la Guerra Civil es van aturar les obres i els seus 

edificis van ésser Hospital de Sang durant la guerra i allà acudien nombrosos 

ferits en el front. Durant varis dies va tenir lloc a Vilafranca gran quantitats 

d'actes religiosos. Aquests actes tingueren la presència de gran quantitat 

d'autoritats civils i eclesiàstiques, que apart de les autoritats locals, va comptar 

d'entre altres amb el Governador Militar general Cremades, el Governador 

Civil el baró Benasques i els bisbes de Barcelona, Saragossa, Sevilla, 

Tarazona, Osca i Vic. Aquesta celebració va consistir en la benedicció del nou 

temple, l'església del Pilar i un seguit d'actes magnànims relacionats amb el 

Sant Crist dels Desemparats, que va aparèixer a prop de la casa natal de la 

Mare Maria Ràfols a l'any 1929 i que fou trobat per uns obrers i va ésser 

considerat com a un acte providencial i fet miraculós. Aquesta imatge del Crist 

va ser portada a Saragossa i allà benaurada amb gran devoció durant la 

Guerra Civil, a la Casa General de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, 

situada al costat de l'Hospital de Gràcia. Els actes religiosos van consistit en 

misses multitudinàries, processons i Tedeum (Acción Católica nº27, 26 

d'octubre de 1941). 

 

LA FALANGE I ACCIÓ CATÒLICA I ELS SEUS ÒRGANS 

D'EXPRESSIÓ I PROPAGANDA 

El partit únic de la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (FET - JONS), del qual ja n'hem parlat amb 

anterioritat, va començar arrelar a Vilafranca del Penedès a partir de l'entrada 

de les tropes franquistes a la vila, al 21 de gener de 1939, i la seva relativa 

influència a partir del 23 de gener quan fou nomenada la primera Junta 

Gestora destinada al consistori vilafranquí. La Falange tenia com a estatuts de 

la seva organització els "26 puntos de la Falange Española Tradicionalista y 
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de las JONS" com a mode de viure i d'organització on es reflectia el 

pensament de José Antonio Primo de Rivera. Panadés els publicà des del seu 

tercer número datat el 12 de desembre de 1941 fins al número quaranta-

quatre aparegut el 26 de setembre de 1942. La Falange incloïa el Frente de 

Juventudes i la Sección Femenina.  

 

El Frente de Juventudes, es fundà a partir de la llei fundacional 

decretada el 6 de desembre de 1940 amb la finalitat de la formació i 

enquadrament de la joventut masculina ja que n'excloïa les noies. Al Frente hi 

participaven tots els nois entre els set i els vint-i-un anys, edat en que s'havia 

de realitzar el servei militar.34 Els joves del Frente de Juventudes 

s'organitzaven en Pelayos (7-10 anys), Flechas (11-17 anys) i Cadetes (18-21 

anys). Les activitats que havien de fer els afiliats al Frente de Juventudes eren 

excursions, campaments, conferències, actes religiosos i, com no, els actes 

militars i populars del règim franquista de caire local i provincial. El Frente de 

Juventudes tenia com a base de la seva organització els "12 puntos del Frente 

de Juventudes" que són aquests i que publicà Panadés (Panadés nº17, 21 de 

març de 1942): 

1. La fe cristiana es el fundamento de mis actos. 

2. Sabemos que España es la patria más hermosa que se puede tener. 

3. La Falange que fundó José Antonio es la Guardia de España y formar en 

ella es mi afán supremo. 

4. El Caudillo es mi jefe, lo querré y obedeceré siempre. 

5. Amamos las genuinas tradiciones de nuestra Patria, substancia de nuestro 

porvenir Imperial. 

6. Nadie es pequeño en el deber de la Patria. 

7. Vivimos en el conocimiento y afición a lo campesino, de lo que huele y 

sabe a tierra madre. 

8. La vida es milicia. Mi fe, tesón y disciplina harán a España Una, Grande y 

Libre. 

9. Ser Nacional-Sindicalista significa no tener contemplaciones con 

privilegios injustos. Luchamos por la Patria, el Pan y la Justicia.  

10. Para servir a España mi cuerpo ha de ser fuerte y mi alma sana. 

                                                 
34 SÁEZ MARÍN, Juan. El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la 
postguerra (1937-1960). Siglo XXI editores. Madrid, 1988. Pàgs. 153-155.   
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11. Cada día he de alcanzar una nota más alta. El que no se supere en el 

servicio a España, desciende. 

12. Por tierra, mar y aire, nosotros haremos el imperio. 

 El Cap local de la Falange a Vilafranca del Penedès, Lluís Melo Garcia, 

encoratjà a la població a favor del Frente de Juventudes i que aquesta faci 

una aportació econòmica pel manteniment de l'organització i que l'aportació 

fos el més elevada possible fins arribar al sacrifici. Així diu el text: "Villafranca 

tiene jóvenes promociones encuadradas en la magnífica organización de 

Frente de Juventudes y por propia conservación. Es necesaria e 

imprescindible la ayuda monetaria para que sus aspiraciones -educación 

espiritual y física- sean una realidad, suscribiendo, generosamente hasta el 

sacrificio, un boletín de Cuota Protectora y crear con ella una juventud con 

temple y unidad, esperanza y bienestar de la Patria" (Panadés nº15, 7 de 

març de 1942). 

  

La Sección Femenina consistia en la branca femenina de la Falange i 

es dedicava a la formació de les dones en el camp de l'ensenyament, 

espiritual, moral i militar i viure i superar-se pel servei a l'home. Es regia per 

les "Normas de vida de la mujer de Falange" que eren divuit punts semblants 

als dotze que regien al Frente de Juventudes. Panadés els publicà (Panadés, 

nº10, 3 de febrer de 1942): 

1. Ofréndate abnegada a una tarea. 

2. Que tu vida sea de abnegación y sacrificio. 

3. Sé cada día más mujer. 

4. No es para ti la acción, pero sí el aliento del obrar heroico. 

5. No traiciones tu magnífico destino de mujer, entregándote a funciones 

varoniles. 

6. Pon todos tus amores bajo el amor más generoso de España. 

7. Que el hombre de tu vida sea el mejor. 

8. Busca siempre el exacto complemento del hombre. 

9. A la aurora, eleva tu corazón a Dios y piensa en un día nuevo para la 

Patria. 

10. Vive siempre para la Unidad, la Justicia y el Imperio. 

11. Tú que puedes hacerlo moldea España en el alma del hombre y del niño. 

12. Por el orden de la obra perfecta sométete a una exacta disciplina. 
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13. No busques para ti la gloria, pero merécela para España y para la 

Falange. 

14. Sé toda tú limpieza y claridad. 

15. Haz lo que tengas que hacer, bien, sencilla y alegremente. 

16. No olvides que la Falange es ante todo hermandad. 

17. Cuida tu alma y tu cuerpo para Dios y la Falange. 

18. Sé tú lo mejor de la nueva España.  

 

La Falange a Vilafranca del Penedès va tenir com a mitjà d'expressió i 

propaganda el setmanari Panadés, que va iniciar el seu camí el 29 de 

novembre de 1941 i portava per subtítol "Editado por la Delegación Local de 

Prensa y propaganda de FET y de las JONS" fins al número 98, a partir del 99 

deia "Delegación Local de la Vicesecretaría de Educación Popular" i a partir 

del número 196 digué "Semanario de información local y comarcal". El diari 

era mitjà d'expressió del pensament franquista a la comarca de l'Alt Penedès 

on abundaven articles de franquistes com Luis Fontes de Albornoz, José 

María Fontana o Martí de Riquer on analitzaven la política franquista amb un 

to divinitzant. Els articles relacionats amb Vilafranca i la comarca la majoria no 

eren signats, altres portaven inicials com G.F., J.P., A., B., o T. També 

apareixen alguns articles relacionats amb Vilafranca signats pels alcaldes, cap 

de la Falange local, Antoni Sabaté Mill, etcètera. El diari presenta diverses 

seccions com Momento Internacional on s'analitza el que succeeix a la 

Segona Guerra Mundial; Nota de Alcaldía on el batlle expressa algun afer 

relacionat amb la vila; Molino de Rovira on escriuen actes religiosos i 

espirituals relacionats amb el Molí d'En Rovira; Museo on fan un seguiment de 

les activitats del Museu de Vilafranca i dels passos per a la formació del 

Museu del Vi, futur centre dinamitzador de la cultura i de la viticultura al 

Penedès; Religiosos on posen l'horari de misses i altres activitats religioses de 

Vilafranca; o Deportes on es fa un seguiment dels equips esportius locals. 

Panadés era la referència per a les activitats de la Falange i de les seves 

seccions socials on informaven als seus afiliats de totes les activitats que es 

realitzaven. El setmanari també publicava articles relacionats amb la 

agricultura, història local, cultura, religiosos, etcètera. Panadés va arribar a 
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tenir un tiratge als voltants del miler d'exemplars i era distribuït a totes les 

poblacions de la comarca de l'Alt Penedès.      

 

 L'organització catòlica anomenada Acció Catòlica impulsada pel Papa 

Pius XI a l'any 1922, pretenia incorporar els laics a l'apostolat de la jerarquia 

eclesiàstica. La Acció Catòlica s'organitzava en diòcesis i parròquies i 

internament es dividia en branca masculina amb la subdivisió d'homes, nois i 

aspirant; i la branca femenina es subdividia en dones, noies, aspirant i 

benjamines. Al voltant d'Acció Catòlica hi havia diferents branques 

anomenades JEC (Joventut d'Estudiants Catòlica), JAC (Joventut Agrària 

Catòlica), JUC (Joventut Universitària Catòlica), entre d'altres. A Vilafranca del 

Penedès, Acció Catòlica era una organització que va acollir durant el 

franquisme a quantitat de gent que no veia amb bons ulls la Falange i 

s'afiliaven a Acció per tal de poder anar fent la seva, és el cas que molts dels 

quals en formaven part al final del franquisme eren els més fervorosos 

opositors a Franco a nivell local. Ja en les qüestions relacionades amb 

l'Església catòlica com a tal, cal esmentar que Acció Catòlica va introduir nous 

mètodes de veure i viure la fe cristiana amb l'estudi, la cultura i el lleure. 

L'entitat catòlica va ser la impulsora de la casa de colònies de Penyafort 

(Pontons, Alt Penedès) on a part de finançar la seva construcció, preparà 

convivències per als afiliats catòlics.35       

 

 Acció Catòlica va tenir entre 1941 i 1963 un diari anomenat Acción 

Católica. Va iniciar-se la publicació el 27 d'abril de 1941 i per subtítol portava 

"Suplemento de las Hojas Parroquiales". Era el portaveu del catolicisme local i 

allà s'hi publicaven les activitats d'Acció Catòlica, tant masculina com 

femenina; articles sobre la moralitat, beneficència, caritat i cultura. Es 

important per a veure la vida pastoral de Vilafranca on es fa un seguiment de 

les romeries, de les festes patronals (Sant Fèlix, Sant Ramon de Penyafort i 

Sant Jocund). El setmanari segueix el calendari litúrgic i les seves festivitats 

religioses com Advent, Pasqua, Mes de Maria... Recull diversos articles 

publicats a la revista Ecclesia i fragments de la Bíblia. També fa un recull 

                                                 
35 BERNAUS ROVIRA, Josep Antón. L'Abans. Vilafranca del Penedès. Recull Gràfic 1862-
1965. EFADÓS EDITORIAL. El Papiol, 2000. Pàg. 307-314. 
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d'articles relacionats amb la història de Vilafranca, de les seves esglésies i 

capelles. I les obres realitzades a les esglésies que havien sigut cremades a 

l'octubre del 1934 i que encara no havien pogut ésser reconstruïdes. En el seu 

primer número (Acción Católica nº1, 27 d'abril de 1941), Acción Católica porta 

a la primera plana del setmanari una frase definitòria: "Nuestro orgullo y el 

mejor blasón: ser católicos y españoles". Acción Católica definia les pel·lícules 

segons uns codis de moralitat: blanc (neta i inofensiva sota tots els aspectes, 

bona per a tots), blava (neta però amb lleugers inconvenients o defectes, 

passable), rosa (neta en el fons però amb situacions que entelen la seva 

netedat, només per a persones formades), grana (argument cru o fort, 

situacions equívoques o moralitat dubtosa, perillosa inclòs per a persones 

formades), No (no s'ha de veure, inadmissible pel seu argument o moral) i SC 

(sense crítica encara, al fitxer). L'evolució d'aquest setmanari anirà cada 

vegada més a parlar d'aspectes socials i polítics locals i serà un referent 

contra el franquisme a nivell local. A partir del 1959 el diari s'anomenarà 

Acción. A l'any 1963 el diari arribarà a la seva fi degut a un article publicat que 

portava per títol "Joves i Mili" on l'autor criticava la realització del servei militar.                  

 

LA PRIMERA FERIA DEL VINO, SIGNE DE REACTIVACIÓ 

INDUSTRIAL A LA VILA I COMARCA 

 A l'octubre de l'any 1943 va tenir lloc la primera Exposición y Feria 

Oficial de la Viña y del Vino. La fira tenia l'interès de reactivar comercial i 

industrialment Vilafranca i la comarca de l'Alt Penedès, de gran tradició 

vitivinícola. El setmanari Panadés diu així: "Esta exposición y Feria servirá 

para fomentar los intereses de la Zona  del Panadés relacionados con la 

elaboración de vino y de sus derivados, estimular la producción, apreciar los 

progresos realizados, darles un público conocimiento para que los Centros 

Directivos conozcan su importancia y puedan prestarle su debida asistencia 

como exponente de la vitalidad y categoría económica excepcional de nuestro 

comercio" (Panadés nº66, 27 de febrer de 1943). Allà s'hi podien veure, tastar 

i comprar vins i veure i comprar les últimes novetats per a la indústria en 

matèria de maquinària i de tot el relacionat amb aquesta indústria. Panadés 

diu: "el cuadro de tal exhibición es inmenso: viña, abonos, maquinaria agrícola 
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y vitivinícola, vinos en todas sus variedades, alcoholes, licores, vinagres, 

envases y sus accesorios, productos enológicos y de laboratorio, arqueología 

del vino y de la viña, etc." (Panadés nº66, 27 de febrer de 1943). 

 

 El 16 de febrer de 1943, el ministeri d'Indústria i comerç va autoritzar la 

celebració de la fira demanada per l'alcalde i el delegat comarcal de FET y de 

las JONS. La fira va ser acceptada en totes les seves condicions que 

s'expressaven a la demanda, l'única objecció va ser que havia d'ajustar-se 

entre el 10 i el 25 d'octubre (Panadés nº66, 27 de febrer de 1943).  

 

L'exposició va comptar amb gran quantitat d'actes que voltaven entorn 

de la fira. El diumenge 10 d'octubre va tenir lloc la inauguració a dos quarts de 

dotze del matí al recinte firal i va haver una concentració comarcal de FET y 

de las JONS, del Frente de Juventudes i de productors de la Central Nacional 

Sindicalista (CNS); per la tarda va tenir lloc un concert de banda. Altres dies 

van tenir diferents actes com sardanes, danses regionals, concerts, festivals 

infantils, balls de mantons, circ, atraccions, conferències tècniques, torneigs 

de ping-pong, concursos literaris i una obra de teatre escrita expressament per 

a la Feria del Vino titulada "La taberna de la Novena alma" interpretada per 

Juan Magriñá, mestre de ballet i primer ballarí del Liceu barcelonès. El dilluns 

25 d'octubre fou clausurada la fira i va finalitzar amb un castell de focs d'artifici 

a les nou de la nit (Panadés nº97, 2 d'octubre de 1943).  

 

 L'afluència de gent durant les dues setmanes de la Feria del Vino va 

ésser enorme, van visitar la fira 60.000 persones (Panadés nº100, 23 

d'octubre de 1943). Degut a la gran quantitat de gent que va anar a visitar la 

fira, l'organització va haver de prorrogar-la una setmana més i en la  darrera 

setmana va ser visitada pels ambaixadors i cònsols d'Alemanya i de Gran 

Bretanya (Panadés nº101, 30 d'octubre de 1943).  

 

 La Fira de la vinya i del vi es celebrà per segona vegada l'octubre de 

1953 i per tercera vegada a l'agost del 1963, coincidint amb la Festa Major.  
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EL TERCER CANVI DEL GOVERN MUNICIPAL 

 El dia 15 de novembre de l'any 1944, va tenir lloc la darrera renovació 

de la Comissió Gestora que no en parlarem al treball. Com a alcalde va ser 

nomenat Pau Cerdà Rovira, com a primer tinent d'alcalde Lluís Melo Garcia, 

Manuel Galimany Poch com a segon tinent, Josep Maria Fàbregues Soler va 

ser el tercer tinent d'alcalde i Lluís Mestre Comella fou el quart tinent d'alcalde. 

Ja com a regidors o gestors van ésser nomenats Robert Ventosa Domínguez, 

Antoni Güell Cortina, Mateu Ràfols Muset, Josep Esteve Rovira, Fèlix Bertran 

Massanell, Josep Saumell Vidal, Fèlix Casanovas Solà i Antoni Duboy 

Tarrada.36   

  

L'obra de govern, la situació política, econòmica, social i cultural 

d'aquesta nova Comissió Gestora no serà tractada en el treball, ja que els 

objectius del treball només es cenyien a l'època dels dos primers alcaldes 

després de la Guerra Civil.  

 

6. CONCLUSIONS 

Per tal d'anar finalitzant la investigació històrica, heus ací unes 

conclusions extretes en la realització del treball. Els tres eixos recollits de 

l'obra de Martí Marín Corbera sobre el franquisme són en el treball tractats i 

exemplificats, sobre la designació de gent de confiança del règim per a ocupar 

els llocs de direcció, això es cert i es reflexa en els nomenaments dels 

alcaldes i regidors; sobre la depuració dels funcionaris públics també es cert i 

s'especifica en un apartat del treball on es parla dels treballadors dependents 

de l'ajuntament; i el tercer eix, sobre el negar l'autonomia, les decisions i les 

accions dels ajuntaments i el limitar les hisendes locals, potser a Vilafranca no 

seria tant cert perquè veiem que el mateix ajuntament demana préstecs, 

engega obres públiques i inclòs efectua la realització de la primera Feria del 

Vino.        

 El suport del franquisme, l'Exèrcit i la Falange si que tindrien unes 

clares intencions de recolzar al franquisme, perquè de fet són fills del 

                                                 
36 AMVP - AHCVP, K-18/1536, Actes municipals de la Comisión Gestora, 15 de novembre de 
1944.    
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franquisme, però el cas de l'Església, si que estaria a favor del règim, però 

que seria un lloc de recepció de gent que al no estar a favor del franquisme i 

de les seves formes de fer, trobarien a l'Església catòlica un lloc on poder anar 

fent la seva i no estar tant controlats. És a dins de l'Església on sorgirà a 

Vilafranca l'antifranquisme on a través del setmanari Tothom editat per les 

parròquies de Vilafranca llençaran canonades contra les autoritats locals i les 

reunions clandestines antifranquistes serien en locals propietat de l'Església. 

 Quan em parlat de la Comissió Gestora hem vist que és primer un 

Tinent Auditor militar el qui nomena al primer consistori franquista i al poc 

temps es renovat pel Governador Civil de Barcelona. El nou ajuntament té 

dificultats per engegar de nou les activitats local, sobretot econòmiques, però 

mitjançant la demanda de préstecs pot anar treballant, també es veu l'evolució 

del naixement del novell consistori i els nous nomenaments de càrrecs dintre 

de les diferents comissions dependents de l'ajuntament. 

 Al tractar de les depuracions del personal de l'ajuntament vilafranquí es 

constata amb les línies generals marcades on el que es vol es assegurar que 

els treballadors seran de total adhesió al règim, però cal dir que mirant les 

poques persones depurades i tractant-se d'una població de la grandària de 

Vilafranca i que en aquells anys en que tota la gent es coneixia, difícilment es 

podia depurar a una persona, ja que tant el contacte personal i en el marc de 

ser un poble, tothom sabia de tothom, o tot es coneixia i per això de segur que 

es van passar moltes coses i a més, cal dir que la gent que tenia que amargar 

alguna cosa havia marxat.  

 La situació global econòmica d'autarquia i la manca de productes de 

primera necessitat van ser un veritable problema per a la població ja que tots 

els productes estaven fortament controlats per l'ajuntament ja que era qui 

aconseguia els aliments, encara que tothom sabia que l'estraperlo existia i era 

un secret a veus. 

 El que hi hagués una caserna militar al bell mig de Vilafranca va 

condicionar la vida de la gent ja que veia els exercicis militars que aquests 

feien pels carrers i que en el cas de les commemoracions i altres actes a nivell 

local, els militars participaven activament, inclòs alguns soldats van arrelar a la 

vila i es van casar amb noies de la vila i de la comarca. 
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 Els grans actes franquistes efectuats, com és el cas de les celebracions 

del 21 de gener, el dia de la raça, o d'altres dies, eren una gran quantitat 

d'actes públics amb desfilades militars i parlaments de les autoritats locals que 

més o menys obligava a la gent a anar, ja que participar en aquests actes, 

encara que fos de públic, significava estar a favor del règim i no ser-hi allà 

podia provocar mals parlaments. 

 En el cas dels dos diaris de l'època utilitzats en la investigació i 

analitzats ells junt amb els seus editors, reflecteixen la situació que es vivia a 

Vilafranca i en el pensament que tenien les dues entitats editores, la Falange 

en el cas de Panadés i Acció Catòlica en el setmanari del mateix nom.  

 I, en darrer lloc, parlar-ne de la primera Feria del Vino, cal dir que va ser 

sortir-se totalment de les línies i del pensament franquista de caire general ja 

que va ser pensat i realitzat per gent de Vilafranca i que els seus interessos 

eren reactivar la indústria i el comerç del vi i dels escumosos per a que els 

productors invertissin en nova maquinària i la gent consumís els seus 

productes.      
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