
La República: una esperança desfeta 

El Pla del Penedès 

 

 
 
LES FONTS 
 
Les documentals de l’Arxiu Municipal i de l’Arxiu Parroquial. 
 
Malauradament els darrer cremats durant la guerra, i els municipals disponibles fins el 
2003, s’han perdut els més importants d’aquest període, llibres d’actes  de1931 a 
1941. Ens hem quedat quasi a les fosques sobre les qüestions municipals politiques i 
de realitzacions. 
 
Les orals.  
En principi complementàries, però que han estat bàsiques. També són les més 
entranyables. 
 
Aquesta primavera no va durar gaire. “No va durar res”, diuen la gent que queda. 
 
14 D’ABRIL DE 1931 
 
Quan es va declarar la república el retrato del rei de l’ajuntament va anar daltabaix del 
balcó. Després el van penjar a un arbre de la plaça de l’església i li van tirar uns 
quants trets d’escopeta.  
 
Moltes esperances   Cansats de reis i capellans    Solucions màgiques 
 
Deien “Ara que no hi ha el rei no hi haurà misèria.. Aquí hi havia un pare que tenia un 
fill d’escolà i el mateix dia el va esborrar..., perquè ara no havent-hi el rei..., mira s’ho 
agafar així; ni pagar impostos ni re de missa”. 
 
A tenir en compte. Els més revolucionaris, els que menaven eren a les institucions, 
però els poders fàctics continuaven manant. Sobre tot intrigant. 
 
POLÍTICA MUNICIPAL 
 
Eleccions el 12 d’abril de 1931   
El 14 d’abril d’aquell any fou proclamada, a Barcelona, la república catalana per 
Francesc Macià, que solament va durar tres dies i es convertí en Generalitat de 
Catalunya, dins la segona república espanyola. Al Pla, la victòria va ser per les forces 
d’esquerra i va sortir nomenat alcalde, Jaume Boada, de la Unió de Rabassaires, dins 
l’agrupació política de l’ERC, pagès del barri de les Tarumbes.  
 
El nou ajuntament va fer un estat de comptes sense cap ànim de revenja, sense exigir 
responsabilitats. Diu que no hi ha malversació i carrega contra el “govern despòtic”. 
Crèdits, 7.265’38 pessetes ; Deutes, 15.090’40 pessetes. Però sí que es proclama: “(...) 
farem que les groixudes parets de Cala Vila, siguin des d’ara clares i transparents com 
un cristall”. 30-08-1931. Es reparteix per les cases. 
 
L’any 1934, la victòria a les eleccions municipals va ser pel també membre de la Unió de 



Rabassaires, per les llistes d’ERC, Josep Boada, del barri del Maset. Per donar-nos una 
idea podem afirmar que, en les eleccions del gener de 1934, l’Esquerra Republicana de 
Catalunya va obtenir 411 vots i la Lliga Catalana, 203 vots, a la demarcació del Pla del 
Penedès, és a dir, que les esquerres doblaren, amb escreix de vots, a les dretes, el que 
confirma el que anem indicant de la gran implantació que va tenir-hi la Unió de 
rabassaires. 
 
ELS FETS DEL 6  D’OCTUBRE DE 1934 
 
“Cada  qual que volia Catalunya independent, van començar Estat Català!, Estat 
Català!. El President Companys..., un dia va i pel seu compte declara Catalunya 
independent, ’Estat Català”.  
 
Tots els alcaldes de poble van cridar a la gent, aquí el Pla també. 
Moments de forta angoixa i eufòria per part dels dos bàndols que hi havia al poble des 
de feia anys, amb una clara majoria de les esquerres; però la tònica regnant fou de 
calma. 
 
“Aquí al Pla no va passar res, només surt l’alcalde –i el Secretari, el Mateu- a 
l’ajuntament van fer un crida al Sometent i que l’endemà al dematí tothom cap a 
Barcelona; i...bé, al dematí la cosa es va refredar... i ja no va marxar ningú”.  
 
Tots els alcaldes de poble que havien declarat a la independència els van detenir. A 
falta de presons van agafar un “barco”..., el Uruguai i va servir de presó flotant. Els van 
tenir uns quants dies (a l’aigua): 
 
El Josep Boada, l’alcalde 
El Rosich, l’agutzil. 
El Mateu, el Secretari. A la Model 
El de cal Lel, del Maset. Orpí. A Montjuic . 
... 
 
La revolta del 6 d’octubre provocà que es produís un canvi d’Ajuntament, que consistí en nomenar 
un alcalde gestor, el 14 d’octubre, per part de les noves autoritats establertes, que fou supervisat 
per un membre de les forces de seguretat de l’estat i va recaure a Joan Respall, de clara filiació 
conservadora i membre de la Lliga 
 
EL FRONT POPULAR 
 
Les eleccions del 16 de febrer de 1936 aclaparadora victòria de l’anomenat Front Popular, que 
agrupava molts partits, i portà que l’alcaldia recaigués en un altre membre de la Unió de 
rabassaires – ERC, Jaume Figueres, que fou substituït, una vegada començat el conflicte armat, 
l’octubre  de l’esmentat any, per Ramon Tetas, de la Unió de rabassaires. Fou un període de molta 
crispació, sobretot, pel problema rabasser. Pel que fa al Pla, el comportament no fou violent per 
part de cap dels dos grups antagònics, ni abans ni després dels fets d’octubre de 1934; en part 
mercès a la visió política del secretari municipal Mateu Raventós, que va saber actuar en molta 
perspicàcia, en aquells difícils moments. 
 
El domini de la Unió de Rabassaires de les eleccions de 1931 es reprodueix en totes les eleccions 
municipals de la República. Tots els alcaldes  ho són.  
 
 
 
 
 



EL PERSONAL 
 
Alcaldes 
- 1931 Jaume Boada, de les Tarumbes UR –ERC 
- 1933 Jaume Marimon, cal Marimon  UR – ERC 
- 1934 Josep Boada, del Maset UR - ERC 
- 1934 Joan Respall, cal Respall de Renardes, Lliga Catalana 
- 1936 Jaume Figueres, cal Miquel Cerdà UR – ERC 
- 1936 Ramon Tetas, Cal Tetas UR – ERC 
 
Secretaris 
- 1930 Josep Via? 
- 1931 Eugeni Gual 
- 1933-7-XII, Mateu Raventós i Mornau            
- 1934-18-VI Mateu Raventós, en propietat.  
 
Jutges Municipals 
- 1932, Salvador Carbó i Galimany             
- 1933-III/VI, Salvador Carbó Galimany, 
- 1933-7-XII/1934-28-II, Josep Vaqués Mestres                   
- 1935-12-V, Salvador Carbó Galimany       
- 1935-12-V, suplent, Lluís Vallès Nadal          
- 1935-30-IV, Jaume Cerdà Fàbregas                
- 1936-22-II, reintegrats: Jutge Municipal, Salvador Carbó Galimany, suplent, Josep 
Vaqués i Mestres.                         
- 1936-6-VI  Jutge Popular, Salvador Carbó Galimany      
 
ACTIVITAT MUNICIPAL 
 
Actuacions 
 
Els escrits i documentació municipals i del Jutjat passen en català. 
 
Carrers  
 
PADRÓ 1924 
Igual al de 1885 excepte: 

actual 
- Prat de la Riba     Santa Magdalena 
- Isidre Rius    -Sindicalista pagès-   Sant Isidre                                                             
- Lluís de Zulueta  -Diputat del districte-  Sant Jordi              
 
PADRÓ 1936 
Igual que el de 1930 excepte: 

actual 
- Fermín Galán  -revoltat de Jaca-    de Baix          
- Avinguda de la Llibertat    de Sabadell 
- 14 d’Abril       de la Creu 
- Francesc Macià     Plaça Major 
- José Nakens      Rovira            
- Garcia Hernández   -revoltat de Jaca-   de Sant Pere      
- Francesc Layret     Anselm Clavé 
- Ferrer i Guàrdia    -Pedagog progressista-  Vallès         
            
 



Obres 
 
Tots els ponts que permeten l’accés al poble ja estaven fets i també les carreteres i fins i tot el 
Pou de Comú. 
 
Es desconeixen les gestions concretes que es van fer de cara a unes noves escoles, o altres 
actuacions com podria  ser el clavegueram...  No obstant això, sembla que es van projectar 
unes noves escoles  estàndard de la Generalitat, com les de Torrelavit. 
 
Es van fer obres a alguns carrers sobre tot per conduir les aigües de les pluges. El carrer 
Rovira no tenia sortida i és va obrir des de cal Jep Felip fins al carrer de la Creu. Eren vinyes, 
i es desvià l’aigua de pluja pel transformador. 
 
També semblà que s’urbanitzà la zona de cal Correu i començament del carrer Zulueta -St. 
Jordi-, per desviar  l’aigua de pluja que baixava pels carrers llargs avall –actuals St. Jordi i A. 
Clavé-, i que amb fortes pluges inundaven cases de la part baixa del poble –com la de cal 
Carreter. 
Van treure l’aigua del poble. 
  
ACTIVITAT POLÍTICA  
 
Esquerres: Predomina la de la UR – ERC, però hi ha adscripcions a altres  partits i sindicats. 
Contrastats PSUC, CNT, UGT.  
 
Dretes: LA LLIGA CATALANA, de Francesc Cambó- 
   
POLICIA - SEGURETAT RURAL 
Al carrer de Santa Magdalena, a ca l’Anna de la Casilla, hi havia a inicis del segle XX, una 
oficina de seguretat rural, que anava a cura de dos mossos d’esquadra. 
 
ESCOLA – MESTRES 
 
L’escola va continuar igual, però es feia en català –les dues llengües-, i els llibre eren 
en català: “(...) ja van posar el català, que era una cosa, doncs, que era necessària (...) 
No van tenir temps” 
 
Xicots i mosses no anaven tots plegats. Hi havia el mestres i la mestra. També és feia 
a l’ajuntament a baix i els xicots també a dalt de vegades. Dues classes de xicots i una 
de mosses. 
 
També sortien al pati separats, primer les noies i després els nois allà on hi havia 
l’escorxador Municipal. 
 
MESTRES   
 
De les nenes 
La Senyoreta Puig 
Una temporada una tal Victòria ? 
Les Matildes                                                     
 
Dels  nens 
Fulgencio Parache Canals., c/ Zulueta, 10   
Josep Llop Masqué 
 
 



SANITAT – METGES  
 
Hi havia el Dr. Ricardo  Lafitte Gatell, i visitava on viu la Maria Dolors. Diu que era molt 
bon metge. 
 
Es pagava una iguala –mensualitat- i venia a casa si l’avisaves. 
 
El Rosich, l’agutzil passava a cobrar el metge.  
 
Tenia un cotxe i anava a les masies. 
 
ACTIVITAT PRIVADA 
 
La Unió Esportiva Pla va néixer el 1932, i el 14 d’abril del mateix any es va inaugurar el 
cam. Van fer el xut inaugural noies del poble, entre les que diu que hi havia la Quimeta 
de cal Manya i la Gloria de cal Can. Van jugar el Pla i la Granada. “Van fer una 
festassa”, diu la gent  que ho recorda. El 1933 es va legalitzar els estatuts.  
 
Els cronistes ni d’abans no d’ara no en diuen res, però és probable que fos en 
commemoració del 1r aniversari de la República. 
 
UNIO DE RABASSAIRES – EL CENTRE (EL CENTRO) 
 
Segurament tots el pagesos eren de la UR. De tot el poble i de les masies, fins i tot de 
Cal Avi i el Corral. 
 
L’activitat principal era el correu de la terra, i els pagesos majoria. No és d’estranyar, 
doncs, que a l  seva seu, el Centre, muntessin les llistes electoral contra la dreta i 
tinguessin tan bons resultats com el 1934, la unió de rabassaires, per les llistes d’ERC 
amb Josep Boada al capdavant va obtenir 411 vots i la Lliga Catalana, 203 vots, és a dir, 
més dels doble de vots.  
 
La conflictivitat, com a tota la comarca i el país, era gran amb els propietaris per les 
parts. 
 
Aquesta conflictivitat, afegida per la Llei de contractes de Conreu, aprovada aquí, 
rebutja a Madrid. 
 
Els pagesos es van quedar les parts.  Després els propietaris les volien. El conflicte va 
ser gros. 
 
 El cas és que durant aquest temps la guàrdia civil es va passejar pel poble, les 
masies, les eres i les vinyes vigilant els interessos dels propietaris.  
 
Les parts les  feien a la seva manera. 
 
I algun exaltat, però, no sense raó, estava disposat a plantar-los-hi cara amb un punxó 
a la mà: “Llavors va haver-hi molts enfrontaments per les parts i tot això..., la llei de 
Contractes de Conreus...”.  
 
“(...) Rabasses molt malament: dues passades per a ells i una per a l’amo”. 
 
Com a altres llocs, també va haver-hi incidents,es van cremar garbes...       
 
El Centre va ser el niu de l’activitat política de la Unió de Rabassaires i ERC.  



 
El latent i explosiu conflicte entre rabassers i propietaris es va anar arrossegant en el 
temps amb alt i baixos, com la dictadura de Primo de Rivera,  i el Centre no havia  
aturat del tot la seva activitat sociopolítica. 
 
Reorganització dels estatuts que fa el Sindicat Agrícola Cooperatiu  - Unió d’Agricultors 
en l’Assemblea general del 6 de juny de 1936, per adaptar-los a la normativa del 
Parlament de Catalunya de 1934. President, Isidre Domenech. 
 
Activitat: 
 
L’esbarjo. El Ball. El cinema amb cinèfils entesos.   
 
Mutualitat, règim d’ajuda als socis en cas necessitat. 
 
Coral Sol Ixent des de 1904.  Llarg silenci de 1939 fins a 1978.   
 
ELS PROPIETARIS  -  EL CASINO 
 
Avui desaparegut 
El Casino era la seu organitzada dels propietaris i alhora del seu  esbarjo, el domicili social de 
les classes benestants, d’ideologia dretana. Als successius ocupants del local no els va 
preocupar mai, o ben poc, fer-se’l seu i sempre van anar de lloguer. 
 
La pugna entre el Casino i el Centre era també ben visible en l’aspecte lúdic. Per 
Carnestoltes cada entitat feia les seves Torrades i competien per fer la millor carrossa.   
      
Durant la República, probablement sortien d’allà les llistes de dretes a les eleccions. 
 
Els propietaris de fora, de les masies, ostentaven amb els seus grans cotxes. “(...) el 
Raspall de Nardes amb aquell cotxe...,i amb aspecte de molt bona salut (...)” 
 
EL SINDICAT  
 
Aquest sindicat del Pla era dels propietaris. 
 
Amb la República ja estava tancat. 
 
“Ja s’havien barallat..., tots miraven de qui podia fotre alguna cosa..., ja estava 
hipotecat, vaja”. 
 
En aquest sentit els propietaris van ser molt diferents dels rabassaires. A part 
d’arruïnar el seu sindicat, tampoc van tenir mai cap interès per la propietat del Casino. 
  
PERSONATGES 
 
De tot aquest temps, per mi, cal destacar dues persones. Que crec que van ser 
determinants en els fets. Dues bones persones. 
 
De vegades les persones més importants són les que resten més anònimes. 
 
Mateu Raventós i Mornau – Secretari 
Mossèn Josep Sans i Bilbeny 
 
 



MOSSÈN JOSEP 
 
-1926-1939 Josep Sans i Bilbeny, Regent. Mataró 1881-1948. 67 anys. 
 
Era al Pla des de 1926. La seva mare hi var enterrada. 
 
En general la gent d’aquell temps estaven farts de la monarquia i de l’església. 
 
Durant la República la gent va acabar per anar poc a missa. No es casaven, no es 
batejaven i el cementiri va passar a ser municipal. Tampoc calia el capellà. 
 
Aquesta dissidència de l’església va crear, potser, més conflictes a les pròpies 
famílies. Algunes es van barallar per sempre.  
 
Aquell home no hi estava d’acord, era el Rector, però no va protagonitzar cap conflicte. 
 
Ni era del morro fort com passava a altres indrets. Feia i deixava fer. 
 
”(...) no es posava amb la gent no per això ... Ell feia un sermó(...)”.  
 
Havent salvat la pell, acabada la guerra era de les “forces vives”... 
“(...)I Mn Josep que era a la reunió aquesta que havien de fer-los tornar per afusellar-
los, va dir: ‘jo no estic pas d’acord amb això. Me’n vaig, me’n vaig del Pla del Penedès, 
me’n vaig a un altra lloc..., a un altra lloc, perquè això no...’ (...) doncs va marxar Mn 
Josep perquè no estava d’acord amb lo que feien els propietaris després de la guerra“. 
 
Va tornar al Pla el gener de 1939 i se’n va anar el mes de maig.  
 
EL MATEU 
 
El Pla del Penedès 21-7-1905 - Perpinyà 1951 
 
Es podria dir que va ser el capdavanter dels revolucionaris. Cercant un canvi. Però una 
persona pacífica, artífex que ni el 6 d’octubre de 1934 ni el primers mesos de la guerra 
es produís cap conflicte greu ni cap víctima mortal. Va salvar moltes persones. 
 
Prou antagonista del capella, va ser el que el va salvar. 
 
“(...)el que puc fer és anar a veure a Mn Josep i dir-li d’amagat i de  seguida perquè 
sinó ...’,i així ho va fer. (...)” 
 
Moltes de les persones que van treballar amb ell a l’ajuntament després no el van 
deixar tornar de l’exili, ni per guarir-se de la seva malaltia i morí a Perpinyà. 
 
 

JOSEP VALLÈS.  
El Pla del Penedès, 7 de maig de 2011 

 
 
 
 
 
 
       
 


