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INTRODUCCIÓ   

 

El passat 4 d’octubre era el 71è aniversari d’un dels fets culturals més interessants del segle 

XX ocorreguts a Sant Martí: el canvi de nom dels carrers i del mateix poble. Doncs bé: cap 

mot, cap persona, cap comentari, cap record. Certament,  això no atreia en absolut ni a l’adult 

de “ui no! millor no parlar-ne d’aquests anys!  ni a l’adolescent (jo, per exemple) de “Anem a 

algun lloc avui a la nit?”. Així, la nostra indiferència reflectia quelcom: tothom desconeixia 

aquest fet. I encara diria més: refermava la destrucció del passat. A propòsit d’això, Eric 

Hobsbawm – un dels historiadors més prestigiosos del segle XX- comenta que l’extermini del 

passat és un fenomen latent en l’actualitat (com veieu, ha assolit fins els racons més 

insignificants de la Catalunya central). Estic d’acord, doncs,  amb Hobsbawm en que 

l’historiador del segle XX s’ha convertit en aquella persona que recorda el que altres obliden. 

Ara bé, jo només recordo que aquest estiu, mentre em passava hores i hores viatjant per l’Arxiu 

Municipal de Sant Martí, la gent em preguntava: “Estudiant documents eh! Ets historiador?”  i 

jo havia de respondre que tan sols estava investigant l’arxiu perquè feia el Treball de Recerca 

sobre la història del meu poble. En efecte, aquesta història, aquesta temàtica, suscitava certs 

problemes. Per a mi,  que el meu coneixement sobre el tema era superficial, boirós, fraccionat, 

mínim.  Per a Sant Martí, que la Guerra Civil era (i encara és) la música que ningú volia 

escoltar: semblava indegut recobrar-ne les notes.  

El cert és que, clandestinament, jo havia escoltat aquesta melodia. Sens dubte, les riques i 

sensibles converses amb el meu avi - com em penedeixo ara que no fossin més!- van desvetllar 

en mi un estima personal, per ell i per la temàtica. De no haver estat així, segurament això no 

existiria. Per tant, la motivació és clara. El primer motiu, fruit del desig, de l’eros per conèixer 

millor el període estudiat i analitzar-lo amb rigor. El segon – i no menys important- per 

rebel·lar-me contra l’oblit.   

 Tot seguit,  només faltaria l’empenta del meu germà i el consell de tres professors (Josep 

Maria Solà, Jordi Nadal i Salvador Oliva). Tots, havien aconseguit d’orientar la meva utopia.  

 

Per principi general, allò que un estudiós ha de reflectir és coneixement i rigor.  Si algú no en 

té, ni que tracti un tema tan particular com Sant Martí, serà discutit. I la qüestió és que jo no en 

tenia. Per aquest motiu vaig esmerçar, abans de tot, el màxim d’esforç en familiaritzar-me amb 

el tema. Ni la meitat de la bibliografia sobre la Guerra Civil Espanyola es podia llegir amb 

només un estiu. Però, per dues raons,  era imprescindible: primer, per veure el que realment 
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estudiaria; segon, per poder compondre el significat de tots els documents. El primer element 

em va evidenciar que l’elecció era la més adequada: anava a investigar un dels temes més 

investigats de la història de la humanitat i, d’endemés, sobre el meu poble. Perfecte. El segon 

factor, em va confirmar que la informació general era fonamental per entendre a la perfecció el 

que els documents particulars realment volen dir.  

A partir d’aquí, el meu entusiasme sobre Sant Martí, sobre la Guerra Civil, sobre, - al 

capdavall- la feina d’investigador, seria incessant. Progressivament vaig veure que aquest 

estudi era indispensable, tant per mi com pel poble: un compte pendent.  Per què? Hi ha 

objectius molt diversos, però la majoria d’aquests juguen amb els tres punts que observem a 

continuació.  

Primer, per derrotar el desinterès: ¿com és possible que un noi de setze anys sigui de les 

persones que més ha analitzat documents sobre aquesta dècada? Segon, per treure del calaix de 

l’oblit les arrels particulars, els panorames dels nostres carrers i la seva gent.  

Tercer, per començar-nos a alliberar de tots els tòpics i mites que al llarg dels anys (la 

influència del franquisme i el desencert de la memòria pactat durant la transició democràtica) 

s’han anat imposant  i, amb ells, la por i la prohibició. El poble serà perdurable i el passat 

també ho hauria de ser. Principalment, perquè avui (igual que ahir) la nostra vida gira al voltant 

dels mateixos carrers i ambients que fa setanta anys. I això ha marcat a tothom. Als qui han 

viscut els esdeveniments del passat i quan passen pel Carrer del Pont diuen: aquí hi havia un 

Comitè de la CNT. Però també als qui hem nascut més tard i, malgrat no entendre la frase 

inscrita a un mur de la Plaça Emili Donadeu: España, hoy sangras y sufres, mañana serás 

alegre y feliz, hem estat influenciats per ella.   

Bàsicament, doncs, per  recordar el que un oblida, per refinar el que un recorda sota la vella 

propaganda franquista i per  fer-ho recordar tot als altres.  

El problema és que la metodologia requeria un tasca complicada: tornar als documents de 

l’època (però no s’havien cremat?).Tornar a les fonts històriques significaria trencar amb els 

mites i llegendes, i vet aquí la meva metodologia. Trencar amb les faules, les famoses  

intrigues, ambicions i drames familiars. A la vegada, obrir les ferides, sí, però per intentar 

guarir-les completament: el pecat és oblidar sense haver comprès. Molta gent encara es deu 

pensar que a mi m’interessaven les tragèdies sensacionalistes del poble. Realment, la tesi 

d’aquest treball no vol furgar les trames més brutes i  injustes dels santmartinencs durant 

aquells anys trenta. La nostra hipòtesi suggereix quelcom històricament més important. I dos 

dubtes la sostenen: Els elements característics de la Guerra Civil Espanyola es reprodueixen 
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de la mateixa manera a escala local? I, a més: De quina manera i fins a quin punt la història 

oral és una metodologia útil a nivell local? 

En efecte, la qüestió que obra a aquest treball ens porta de bell nou al debat sobre els orígens i 

els processos de la Guerra Civil Espanyola (i especialment, República i Revolució). Ara bé, 

hem optat per centrar la tasca d’investigació al voltant de tres territoris relacionats. El primer 

consisteix en encaixar el poble de Sant Martí en el seu context històric. O sigui, situar-lo en els 

anys trenta - sense tenir en consideració el lloc que ocupa en el present- i recobrar els seus 

caràcters materials (economia, treball, estructura de la població, etc) i socials (grau 

d’analfabetització, espais de sociabilitat, etc). La meva segona intenció té per finalitat 

d’explicar per què els esdeveniments de Sesgueioles es produeixen d’una manera determinada  

i no d’una altra. Finalment - i mútuament relacionat amb les altres premisses- s’ha intentat de 

comprendre els nexes que existeixen entre aquests esdeveniments i el context general. 

Fins i tot s’ha reflexionat entorn la complexa i relativa font històrica oral, amb què hem 

sovintejat per fer alguns capítols. A priori, la història oral havia d’ésser especialment important 

en aquest estudi. Sobretot, perquè la població afirmava que hi havia pocs (o cap) document. I, 

d’afegit,  per tal d’entendre l’experiència viscuda dels supervivents i explorar el paper de la 

subjectivitat, l’opinió i la consciència de cadascú. En tot cas,  discutirem, a la fi,  tot tenint com 

a punt de referència la Guerra Civil, sobre aquestes i altres funcions - i dificultats- del 

testimoniatge oral.   

És evident que per solucionar dubtes d’aquest tipus cal una anàlisi acurada i constant. La 

qüestió de l’estudi historiogràfic – una de les qüestions- és precisament  que no tot allò 

aconseguit correspon amb tot allò fet. Aquí no hi ha lloc ni per la meva passió històrica ni per a 

la incomprensió i la histèria de l’investigador. I parlo de la meva incomprensió i histèria perquè 

tan sols aquells que han remogut de dalt a baix els arxius històrics coneixen el temps que 

comporta trobar un mínim de resultats. Malgrat això, el camí que hem fet - des del mes 

ininterromput cercant documents fins als diàlegs amb testimonis, la interpretació i redacció- 

són plasmats en aquestes pàgines de la millor manera possible.  

Així doncs, la hipòtesi es perfila en cinc apartats, amb un total d’onze capítols, que formen el 

treball. La primera secció, Sant Martí en la dècada dels anys trenta,  analitza en quins aspectes 

el Sant Martí dels anys trenta, és, com la resta del territori espanyol, un model de societat on 

conviuen desfasaments econòmics, polítics, ideològics i culturals; o sigui,  elements arcaics i 

trets moderns. Siguin quines siguin les condicions, aquest extens estudi sobre l’entramat social 

i econòmic de Sant Martí serà imprescindible per interpretar els esdeveniments posteriors. En 
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efecte,  la Guerra Civil va ser consegüent a totes aquestes crisis (regionals, socials, 

econòmiques, espirituals), per això no s’han de menystenir. 

En segon lloc, la descoberta de les Actes Municipals dels anys trenta i del diari calafí la Veu de 

la Segarra havien de concretar l’apartat de la Segona República. La intenció inicial era de 

traçar una breu aproximació als esdeveniments generals i particulars d’aquesta etapa. A 

posteriori, m’ha semblat idoni dividir la secció en quatre capítols bastant extensos. Dubto que a 

aquestes alçades sigui necessari d’explicar que el cop militar fou el detonant de la Guerra Civil. 

Més aviat, em qüestiono el motiu pel qual  el cop militar de 1923 no va trobar resistència i el 

cop d’estat de 1936 sí. Tal vegada la resposta estigui en que entre un i altre va passar la 

República, que, malgrat no engegar els seus recursos polítics, va obrir la possibilitat de resoldre 

molts problemes. Per aquesta raó cal analitzar el període republicà amb  molta cura.  

En aquest sentit, el primer capítol traça una visió particular de la proclamació de la República a 

Sant Martí. És, però, d’extensió breu,  ja que el llibre d’Actes Municipals comença l’any 1932 i 

solament s’ha pogut extreure informació del setmanari independent de la Veu de la Segarra.  

Segueix immediatament, sota el títol L’Obra legislativa de la Segona República, un sumari de 

les reformes republicanes que tenen una forta influència a Sesgueioles. Així, la qualitat dels 

documents investigats ha permès d’analitzar l’impacte a Sant Martí de cinc mesures. Sota els  

títols de la Laicització de l’Estat, la Llei de Contractes de Conreu, l’Obra Educativa i Altres 

Reformes es comenten aquests cinc apartats, aquestes cinc mesures republicanes. El següent 

punt investiga, possiblement, un dels temes més interessants per als santmartinencs. En un 

poble de dimensions reduïdes els espais col·lectius (cafès, seus d’organitzacions sindicals) i 

d’opinió pública (diaris, revistes, publicacions) sempre prenen especial protagonisme perquè 

són el veritable ens social del municipi: marquen el comportament del poble. Sens dubte, és 

això el que s’intenta d’explicar al capítol Espais de sociabilitat, opinió pública i sindicalisme. 

S’agraeix des d’aquí l’ajuda, els records i les opinions de Josep Boladeras i Joan Borràs: aquest 

capítol i jo estem en deute amb ells. Finalment, llegireu per la vintena de pàgines el el darrer 

capítol de l’època republicana. Són els importants Fets d’Octubre. Aquí, les Actes Municipals 

de l’etapa republicana han servit de molt suport. Al capdavall, representen la fi del segon 

apartat però alhora l’inici del tercer: la Catalunya revolucionària.  

El meu primer desig era basar el treball al voltant d’un tema: la Revolució. Potser aquesta era 

la meva primera ambició perquè mai n’havia parlat  i ja se sap: volem allò que no tenim. La 

qüestió és que finalment sí que tenim documents sobre la revolució i; per tant, l’apartat 

existeix. Encara diria més: és el més transcendental. 
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La tercera part del treball, doncs, se centra en la Revolució (títol que enceta l’apartat i alhora, 

esdeveniment que impregna tot Catalunya durant els primers mesos de guerra). Així les coses, 

no podia faltar - i menys amb la informació escrita en les Actes Municipals- el capítol de 

Somni revolucionari?. Els esdeveniments demostraran si la zona republicana no solament 

pugnava per guanyar la guerra sinó que també desitjava  la llibertat i la instauració d’un nou 

ordre revolucionari.  

Seguidament he escrit un capítol que es mereix un interpretació a part. Si l’investigador ha de 

demostrar quelcom sobre un personatge, aquest quelcom ha de ser sinònim de rigor, 

objectivitat i coneixement. I precisament la falta d’objectivitat sembla que manqui en aquesta 

anàlisi. Al capítol Llarga vida al Camarada Durruti  i a les conclusions, veureu (o això 

espero), que en cap moment m’he deixat incitar per l’afecció o exaltació que podria tenir 

Durruti. El capítol, per contra, és fruit d’un matís impossible de menystenir.   

Posteriorment examinem la revolució però des d’un punt de vista econòmic. Dit d’una altra 

manera, l’actuació i adaptació de la societat catalana a una economia revolucionària. 

Precisament per això, el tercer capítol de l’apartat s’anomena  Economia Revolucionària. A 

primer cop d’ull, les mesures econòmiques només tenen importància a les grans ciutats. Així i 

tot, cal investigar si Sesgueioles (el canvi del nom és més que formal) es veu marcat per les 

condicions de guerra o les influències econòmiques de l’entorn. A la fi, establim en el capítol 

de Noves organitzacions sindicals: CNT i PSUC. Fi del Comitè una comparació entre la 

política de la Generalitat i la de Sesgueioles, tot especificant l’existència (o no) d’algun comitè 

local, les difuses interpretacions polítiques entre  fer la guerra o la revolució  i la recuperació 

del poder per part de la Generalitat.  

A mesura que el lector es mou per les pàgines, també avança en el temps; cada cop és més 

pròxim al món actual. S’ha intentat de reproduir en el treball un equilibri entre cronologia i 

temàtica. Els apartats estan dividits per temes i en ordre temporal. Val a dir, tanmateix,  que en 

certs moments fem  retrospectives necessàries. És el cas del quart apartat, on elaborem un petit 

acostament al poble de Sesgueioles durant la Guerra Civil (n’és el títol), però sense tenir en 

consideració la Revolució. En altres paraules: com Sesgueioles veu alterada la seva situació per 

la guerra? Cal dir que els documents sobre aquesta secció han sigut minoritaris. D’aquí que 

només hi hagi tres capítols. El primer aprofundeix un tema molt present en la reraguarda 

catalana: l’arribada de refugiats. Així, en el capítol de Sesgueioles: terra de refugiats,  fem un 

estudi dels nouvinguts (per tant, això suposa de situar-nos en els inicis de la guerra, el període 

en què arribaren).  El segon capítol de la quarta secció retrata el poble de Sesgueioles durant la 

Guerra. La raó és que hem fet, en una imatge, la reconstrucció de l’entramat urbà de 
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Sesgueioles amb tots els matisos geogràfics possibles. S’hi poden percebre els carrers, els 

comitès, les comandàncies, etc. El tercer capítol de l’apartat, estudia la incorporació 

sesgueiolenca al front. La quantitat de targetes d’allistaments inèdites han forçat l’extensa 

explicació dels reclutaments de Sesgueioles al front d’Aragó. Tot això s’amaga sota el títol: 

Exèrcit de la República, sesgueiolencs al front.  

Per acabar, no ens hem pogut estar de retratar el quòrum de documents relatius a la repressió 

franquista. Ha determinat, efectivament, que introduíssim un cinquè apartat en forma d’Epíleg, 

que descriu dos fets íntimament relacionats amb Sesgueioles: la repressió i l’exili. Amb el títol 

Temps de silenci: els inicis de la repressió franquista, analitzem les represàlies que succeeixen 

a Sant Martí i a Catalunya. Per acabar,  Exili: camps de refugiats, obra les portes a un nou 

tema: els camps de refugiats, els camps d’extermini nazi i la Segona Guerra Mundial. Tot i que 

no és el treball idoni per tractar-ne,  m’he vist obligat sensiblement ( i en un altre sentit que ja 

veureu) a dedicar unes darreres pàgines al que fou un dels esdeveniments més terribles del 

segle XX.  

Tanmateix, és una llàstima no poder tractar tots els temes amb l’entusiasme que un desitjaria. 

Sense límit de pàgines, segur que hauria analitzat tots els aspectes al més mínim detall i hauria 

introduït referències del context general del conflicte per facilitar la comparació entre l’àmbit 

local i l’àmbit general. Per altra part, té també mèrit saber escollir el més adequat i; per tant, 

plasmar en el treball els aspectes més representatius. A fi que no es repeteixin.   

D’endemés, he realitzat un senzill Annex on es recopilen els documents més interessants. He 

volgut representar els documents complets, sense alteracions,  per aquest motiu les pàgines no 

estan numerades (altrament, si haguéssim reduït l’espai de les fonts documentals, les dades no 

es podrien llegir). Aquell que desitgi una lectura més rica i detallada - la qual us aconsello- pot 

complementar les interpretacions amb les dades de l’Annex. Val a dir que a peu de pàgina 

indico l’origen de la informació. Normalment les dades apareixen a l’Annex, això no obstant, 

també he recorregut a referències bibliogràfiques i, en ocasions, a breus aclariments o 

afirmacions. Afirmacions com  la que escrivia a la revista de la Festa Major de Sant Martí:  

“esporàdicament el predomini de les explicacions generals ha tancat al calaix de l’oblit les 

arrels particulars, els panorames dels nostres carrers i la seva gent”. De fet, volia dir: 

“Nosaltres hem tancat al calaix de l’oblit les arrels particulars.” I ara podem recobrar-les. És 

el moment.   
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SANT MARTÍ A LA DÈCADA DELS ANYS TRENTA 

Anàlisi Social i Econòmic de Sant Martí Sesgueioles durant els anys trenta. 

 

“ El pintoresc poble de Sant Martí de Sasgayolas” ,- tal i com l’anomena el  Setmanari 

Independent republicà número quatre de la Veu de la Segarra del 3 d’octubre de 1931- “és un 

dels mellors pobles que existeixen en tota la Segarra [...] i sigui l’enveja dels demés pobles”1. 

Passant de llarg el debat sobre la bellesa – o no- de dit municipi (sobre la qual cadascú podia 

tenir una opinió), la notícia ens dibuixa la més que encertada caricatura (ja que ha estat 

contrastada amb documents)  d’aquell territori durant l’època republicana. El fet que la datació 

d’aquest article, el Cens de la Població i el Padró d’Habitants2 trobat a l’Arxiu de Sant Martí 

Sesgueioles només tinguin un any de diferència (1931, 1930-31 respectivament) fa que la 

informació es pugui complementar, relacionar i contrastar.  L’article de la Veu de la Segarra 

comença emplaçant el municipi en el mapa, per aquesta raó explica que està situat a quatre 

quilòmetres de Calaf. Per tant, el que primer hem d’especificar és la situació geogràfica: al bell 

mig de l’Alta Segarra o l’Alta Anoia.3 

Segons la Veu de la Segarra, Sant Martí és un “poble modernitzat de 603 habitants”4, amb un 

entramat urbà en el qual els carrers són “amples i nets i bastant cases estan construïdes a la 

moderna” . És interessant intentar interpretar aquesta  informació que, si bé pot ser totalment 

subjectiva, plasma les impressions i les opinions de la gent de l’època que no figuren en els 

documents. 

El que sí que figura en els documents – i més exactament en el Padró d’Habitants de 1930 – és 

el Cens de la Població5. D’aquesta manera, trobem un total de Població de Fet6 de 564 

habitants, el 48,31% del qual (273 persones) són dones i el 51,69%(298 persones) són homes. 

                                                 
1 Les cites que apareixen a continuació són extretes de La Veu de la Segarra, “El pintoresc poble de Sant Martí de 
Sasgayolas” dins el setmanari independent núm. 4,  3 d’octubre de 1931.  En aquesta notícia, hi apareix una breu 
descripció del municipi, una entrevista a l’Alcalde republicà Josep Canela Miserachs i el programa de la Festa 
Major d’aquell any amb tots els negocis que hi col·laboren.  Vegeu  l’Annex.  
2 Dins aquesta relació entre la població de Sant Martí,  trobem dades sobre el nom, el domicili, el sexe, la data i el 
nom de naixement, el temps de residència al municipi, la nacionalitat, l’estat civil, el nivell d’instrucció, la 
professió i el parentiu amb el cap de família de cada habitant del municipi.    
3 Val a dir que actualment Sant Martí està a la comarca de l’Anoia. No obstant, es pot agafar com a referència el 
Setmanari Independent calafí que emplaça, ja en el seu títol (la Veu de la Segarra), Calaf i rodalies dins la 
comarca de la Segarra.   
4 Val a dir que l’anàlisi social i econòmic s’ha traçat mitjançant l’amplia informació del Padró d’Habitants. Això 
suposa una breu diferència en la població que conformava el municipi que, en un any, ha augmentat en dotze 
persones.  
5 Censo de la Población. Resumen de los habitantes de Hecho y Derecho, clasificados por sexo, que forma la 
Comisión permanente municipal con los resultados de la inscripción verificada el dia 31 de diciembre de 1930.  
Mireu l’Annex.  
6 És la suma de les persones residents presents (561 habitants)  i dels transeüents ( 4 persones) del municipi en el 
moment censal.  
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Amb petites diferències, el total de Població de Dret7 és de 581 habitants  (282 dones o un 

47,77%  i 309 homes o un 52,23%). Cal recalcar, però, un fet: d’aquesta població de dret, hi ha 

30 persones absents en categoria de, com diu l’article, estiuejants. Per tant, els residents 

presents són 561 repartits en 147 famílies.  

Malgrat tot, d’aquestes 561 persones només 448 tenen la facultat i l’edat per poder treballar. I 

és aquí on comencen les primeres  diferències substancials en relació amb el context social i 

econòmic estatal.  La mitjana aritmètica a nivell de tot Espanya afirma que hi havia un 45,51% 

de població activa. Per contra - segones els càlculs realitzats a partir de la informació del Padró 

d’Habitants-  a l’escala de Sant Martí hi ha 238  persones de població activa sobre 448, és a dir, 

un 53,12%. Per consegüent,  la població inactiva - formada per 210 persones-  és del  46,88%. 

Referent a aquesta població inactiva, val a dir que, com aparentment podria semblar, no està 

formada per estudiants (4 persones o 2%)  ni població ociosa (12 persones o 5,71%), sinó per 

la majoria del sexe femení (amb 194 persones que representen un 92,29% de la població 

inactiva). La majoria de la població femenina, doncs, es dedica a les feines de casa, són 

mestresses o - com altrament anomenen els documents- resten ocupades per “sus labores”.  

Un altre aspecte que també ens crida l’atenció és que, malgrat veure força alta la taxa 

d’analfabets a Sant Martí, si la comparem amb la mitjana de tot Espanya, és un 15,3% menor. 

Amb tot, en el municipi de Sant Martí Sesgueioles hi ha 81 analfabets que formen el 18,1%, 

mentre que la resta, 367 persones, és el 81,9%. Malgrat l’optimisme que això pot provocar, no 

ens enganyem: a Sant Martí, segones els càlculs, poquíssims nens de dotze anys sabien llegir.  

Pel que fa a la població activa, el poble de Sant Martí “encar que treballador, hospitalari i amb 

ganes d’atendre a tothom en qualque moment” 8  es caracteritza per ser una societat agrícola. 

Així ho explica M. Segalés9: “doncs els camps rendeixen”.  

 El sector primari i, majoritàriament l’agricultura,  forma el 66% de la població activa (157 

persones). Especificant, trobem que dins aquest sector primari el 90% són llauradors10 , el 5% 

jornalers, el 0,6% en l’àmbit de la mineria i el 4,4% dedicat a la ramaderia (2,4% en el 

pasturatge pròpiament dit). Sense dubte, aquestes estadístiques ens haurien de fer pensar. Per 

una banda, ens demostra l’hegemonia de l’agricultura (31,50% del total de la població)  com a 

principal font de recursos del municipi. No obstant, són molt pocs els que treballen a jornal i la 

                                                 
7 És la suma de les persones residents presents (561 habitants) i absents ( 30 persones) del municipi en el moment 
censal.  
8 La Veu de la Segarra, “El pintoresc poble de Sant Martí de Sasgayolas” , dins el setmanari independent núm. 4,  
3 d’octubre de 1931.  
 
9 Director del setmanari titulat La Veu de la Segarra. 
10 Traducció literal de la paraula exacta que apareix al Padró d’Habitants: labradores 
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seva única propietat és la seva força de treball. La major part està formada per “labradores”. 

Com diu la Veu de la Segarra, “els agricultors són tots ells homes de diners” o, dient-ho d’una 

altra manera, són petits propietaris que tenen certes parcel·les en propietat. Sens dubte, això 

encaixa plenament amb els caràcters de les terres explotades a Sant Martí, on el predomini del 

minifundi especialitzat en blat i ordi és absolut. Però aquest predomini absolut del minifundi 

pot derivar cap a greus problemes. Ni que els agricultors siguin propietaris d’unes petites 

parcel·les, sovint aquesta propietat és insuficient i els pot portar al límit de la subsistència. 

Sobretot, perquè tenen una forta dependència respecte certs problemes agrícoles: els preus del 

blat, la disponibilitat monetària, etcètera.11 Aquesta afirmació que accepta l’existència de petits 

propietaris té el seu risc, ja que entra en una lleu dissemblança amb el que trobàvem en termes 

generals a Catalunya (per una banda, mitjans-grans propietaris representats en l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre; per l’altra, rabassaires , on la perpetuació dels ceps suposa 

l’estabilitat d’aquests pagesos agrícoles sobre la terra). Però trobem algun factor que justifica 

aquesta estructura agrària. Per exemple,  l’existència dels “Horts del Gumà, sis pous d’aigua a 

pocs passos un de l’altre” (un perfecte complement per a la subsistència)  evidencia aquesta 

petita propietat.  

Un altre factor important dins el sector primari és la mínima explotació de  “les Mines de la 

Costa Roja”. El perquè d’aquest assumpte fa al·lusió a que la intensa explotació de les reserves 

de carbó de la zona es dóna  en les dècades posteriors, durant el franquisme. 

Seguint la dinàmica, el sector secundari també manté diferències considerables entre l’àmbit 

estatal i l’àmbit regional de Sant Martí. Durant els anys 30, a nivell espanyol la indústria ocupa 

el 26,51% de la població activa, mentre que a Sant Martí no arriba al 15% (14,3% exactament). 

Fins i tot, és perillós relacionar –solament- el sector secundari (a nivell rural) amb la indústria. 

Perquè, aquí,  no arriba ni al 40% i és superat per l’artesania. El proletariat industrial que 

trobem en zones urbanes, lògicament, no existeix a Sant Martí. Per contra, els oficis tenen el 

41,2 % de protagonisme: trobem  5 fusters,  4 ferrers, un alpalgatero,  una costurera, entre 

d’altres. En segon lloc – però no menys important que el primer - arriba una de les 

particularitats més considerables. La indústria ocupa el 35,30 % de la població dins el sector 

secundari. El més curiós i estrany és que tota aquesta indústria està formada pel sexe femení: la 

indústria a Sant Martí és la dona. Explica el senyor M. Segalés que Sant Martí gaudeix “d’una 

important fàbrica de teixits, la qual dóna treball a bon nombre d’obreres”. Matemàticament, a 

12 dones – algunes de parentesc familiar-  que apareixen al Padró d’Habitants sota la professió  

                                                 
11 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil?. Desequilibris 
regionals. p. 21.  
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arte fabril. En darrer lloc, trobem el sector de la construcció, format per 6 albañiles i 2 

capatrazes amb un percentatge del 23,5%.    

És sabut que el ferrocarril, la llum elèctrica, l’automòbil, la radio i el cine eren una realitat en el 

món urbà. En quina mesura, però, es reprodueixen a escala rural? Quin sector terciari trobem a 

Sant Martí? Per una costat, el sector terciari és l’element clau del desenvolupament. Per l’altre, 

Sant Martí produïa -quantitativament- més serveis als anys 30 que en l’actualitat. Passant de 

llarg l’equació que es pot obtenir, la quantitat de serveis que proporcionava Sant Martí en 

aquell temps és espectacular. A grans trets,  es pot dir que 47 habitants es dedicaven al sector 

terciari, és a dir,  un 19,7% ( per tant, major que el sector secundari). De totes formes, aquest 

sector terciari es troba un 8% més baix que la mitjana global de l’estat. A la vegada, es pot 

dividir aquest sector en tres grans grups diferenciats. Amb 38,3%, es troba el sector de béns i 

de consum, qualificat al Padró d’Habitants sota la professió del comercio (subratllem aquí que 

la relació d’aquests comerciants amb llur grau d’instrucció és sempre la mateixa: “sabe leer y 

escribir”).  

La Veu de la Segarra retrata Sant Martí amb l’Estació a 15 metres del mateix. L’arribada del 

ferroviari al poble explica, alhora, l’existència de 9 obrers ferroviaris (19,14%) que 

s’encarregaven de l’estat de la via.  

Finalment, el restant 17% està format per 8 dones joves que no són ni mestresses ni obrers, 

sinó serventes de les cases més adinerades.  

Si fem una ullada al Programa Oficial d’Actes de la Festa Major  de 1931 –extret del setmanari 

republicà- apreciem la quantitat de botiguers santmartinencs que hi col·laboraven. 

D’aquesta forma, descobrim la Carnisseria i Comestibles de Francesc Botines Vallès12; els 

comestibles de Vicens Domingo, al Carrer del Pont número 10; la casa mes important del 

poble, de Francesc Miserachs, al Carrer Arrabal número 12 que acompleix la funció de 

supermercat: Comestibles, Tocineria, Terrasseria, Polleria, Espardanyeria i Perfumeria; al 

carrer del Pont número 13, hi ha la Carnisseria (carns fresques del país i tractant amb bestiar), 

Gallineria i Lleteria del propietari Francesc Vives Vila;  al Carrer Ciutadella número 15 

distingim la Carnisseria (carns fresques del país) i Lleteria (llet de garantitzada puresa) de 

Joan Casellas Pons i Domènec Torrents: Comestibles, Estanc, Queviures i Tocineria es troba 

al Carrer Sant Miquel número 11. Vet aquí tots els comerços de queviures.  

També hi ha 3 barberies: amb l’especialitat de tallar els cabells a les senyoretes, fer friccions, 

massatges i locions, distingim la presència al Carrer del Pont número 10 el Saló de Barberia de 

                                                 
12 Tot el que apareix a continuació  en cursiva són sentències extretes dels anuncis de les botigues que col·laboren 
a la Festa Major de 1931. 
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Vicens Domingo; també apreciem el Saló de Barberia Josep Dalmases (locions, friccions, 

massatges) al Carrer Sant Miquel número 20; mentre que el darrer saló, de Josep Guitart: 

friccions, massatges, locions i especialitat de tallar el cabell a les senyores, es troba al Carrer 

del Pati número 5.   

Tanmateix, apareixen al Programa Oficial d’Actes –dient-ho a la moderna- dues botigues de 

roba. L’una, el comerç de teixits, gèneres de punt, merceria, llaneria i paqueteria de Joan 

Miserachs, al Carrer Ciutadella número 31. L’altra, el comerç de teixits: camiseria, corbateria, 

gèneres de punt, gorres i merceria de Ramon Creus situat al Carrer Roser,1.  

La Fonda Sala -amb preus econòmics- de Valentí Solé es trobava al Carrer Ferrocarril, 2.  

En relació amb els espais de sociabilitat13, cal explicar la coexistència de dos cafès. L’un, al 

Passeig de l’Estació, anomenat Cafè Gè de Francesc Creus amb productes com licors de 

marca, vermuts, aperitius i begudes fresques i innovacions com un  aparell de radi14. L’altre, 

aleshores recentment inaugurat,  el Café Casaque de Andreu Creus amb la presència de saló de 

billar, terrassa amb jardí amb productes a l’abast com cafès, licors de marca, vermuts, 

aperitius, xampanys i també un aparell de radi  (recalquem, així doncs,   l’aparició de la radio 

com a nova tecnologia en un poble rural)  

La representació de tota classe de maquinària agrícola per abastar la quantitat de pagesos de la 

vila quedava en mans de Josep Vila Mercé. Aquesta ferreria emplaçada al Carrer Ciutadella 

número 13 s’especialitzava en cultivadores d’Agramunt i a la construcció i reparació de tota 

classe d’obres.  

Fins i tot convivien dues pastisseries. La Pastisseria de Florenci Graells (Carrer del Pont, 23) 

elaborava pa diàriament i s’especialitzava en l’elaboració de coques. Mentrestant, a l’Espiga 

d’Or, Pastisseria de Ramon Puig treballaven amb els exquisits Carquinyolis Borregos i amb  

sequillos d’exquisit paladar. 

Finalment,  també figuren dos anuncis. El primer, manifesta la presència d’un metge titular i un 

Servei de Salut a l’abast de tothom: Pere Rolasco Barri, metge titular. El segon, Joan Borràs, 

tractant amb tocinos.  

En aquestes condicions, no seria gens fàcil donar més xifres que argumentessin el progrés i 

estat socio-econòmic de Sant Martí, que es pot resumir de la següent manera:  una presència  

del 18,1% d’ analfabets; una població activa –formada per una societat agrícola de llauradors, 

un petit comerç,  un obrerisme femení i ferroviari i un artesà de petit taller-  del 53,12% i una 

població inactiva del 46,88 amb l’hegemonia de mestresses de casa (92,29%). 

                                                 
13 Aquest tema serà estudiat més a fons en el proper apartat, Els Anys de la Segona  República.  
14 Hem de tenir en compte que l’audició col·lectiva de l’aparell de radio se situa al 1928.  
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 ELS ANYS DE LA SEGONA  REPÚBLICA 

La proclamació de la  Segona República  a Sant Martí Sesgueioles  

“Encara em recordo d’aquell aire fresc, un aire, cada vegada que me’n recordo, que no l’he 

pogut sentir mai més. Mai més” 15. Car, malgrat aquest aire de llibertat, les classes socials i els 

dirigents polítics que tenien les esperances i les il·lusions confiades en la Segona República,  

breument entraren en conflicte: “un aire que va fugir, i tots els que després van venir mai més 

no van ser com l’aire aquell”16. 

El més problemàtic per a la República, va ser d’enfrontar-se als efectes de la crisi econòmica 

mundial (Crac de Wall Street), interior (desequilibris agraris, urbans...), política (l’exèrcit, 

l’església...) i social-ideològica. Ja que,  per molt que ho intentés,  no tingué la capacitat de 

resoldre aquests problemes. En l’intent hi perdé la vida. Però, perquè va fracassar la 

República? Els anys de la Segona República, són la història d’una gran esperança frustrada17. I 

per què dita frustració?  Quan es busca entre les moltes interpretacions – que més que explicar  

els fets intenten d’entendre els mecanismes-  s’arriba a que totes juguen amb la mateixa 

conclusió: es tracta d’una esperança frustrada degut a errors de plantejament del govern 

republicà, reaccions constants de la dreta  (que s’oposa absolutament a la República)  i el 

successiu anhel revolucionari del moviment obrer.  

 Fem, però, una ullada al cas de Sant Martí. Com moltes vegades passa en la història de 

Catalunya, Barcelona resumeix perfectament tot el país: durant la República, hi havia molt 

interès, molta il·lusió per anar a votar18. I, en aquest sentit,  la minúscula pantalla que ens 

projecta de ple amb el poble de Sant Martí Sesgueioles no n’és una excepció.  

Josep Canela Miserachs fou anomenat Alcalde de Sant Martí Sesgueioles el 17 d’abril de 1931, 

tres dies després de la Proclamació de la República. De fet, és així com ens ho explica M. 

Segalés en el llarg interviu amb l’alcalde senyor En Josep Canela Miserachs. Novament, la 

manca d’Actes Municipals anteriors al 1932  suposa, doncs, la utilització del Setmanari 

independent La Veu de la Segarra. En concret, podem trobar a l’annex el seguit de preguntes 

en missió periodística que ens ajuden a traçar el primer any de República a Sant Martí 

Sesgueioles19. Un primer any en què , no s’ha de passar per alt, el poble de Sant Martí accepta 

de bon grat l’arribada de la República ; si més no, en l’elecció del senyor Josep Canela 

                                                 
15  Mercè RODOREDA, La plaça del Diamant. p. 87.  
16  Mercè RODOREDA, OP.CIT.  
17 Josep FONTANA, OP.CIT. 
18 Frase extreta de la enriquidora entrevista que mantinguérem amb Joan Borràs.  Vegeu l’Annex.  
19 Val a dir que aquestes línies només plasmen la Proclamació de la República a Sant Martí. En els capítols,  Obra 
legislativa de la Segona República i els Fets d’Octubre aprofundirem, tema per tema, en com es teixeix i es 
desenvolupa el període 1931-1936 a Sant Martí Sesgueioles.   
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Miserachs. Perquè, al capdavall, quan M.Segalès li pregunta com definiria el seu ideal polític, 

l’alcalde afirma: “Republicà, igual que els demés companys de Consistori”.   Amb aquesta 

frase ens referim al seu tarannà polític. No obstant, ja sabem que d’ideals republicans n’hi 

havia de molts colors. Contestar concretament quin partit polític governava durant el període 

constituent equivaldria a entrar en el camp on les dades i la documentació són completament 

insuficients.  

 

Obra legislativa de la Segona República 
 
Republicans d’esquerres i socialistes arribaren al poder amb la ferma intenció de democratitzar 

i modernitzar la societat espanyola. El projecte i la voluntat  reformadora demostren que així 

era. Laïcització de l’Estat, reforma agrària, modificacions de l’exèrcit, obra educativa i 

cultural, reformes laborals: són l’exemple del seguit de circumstancies que la República es 

proposava de canviar. D’aquesta forma, a continuació desgranem totes aquelles reformes que 

assoleixen una certa transcendència al poble de Sant Martí Sesgueioles. És cert que tampoc es 

van impulsar al municipi tots els plans republicans. Primer, perquè es tractava d’un poble rural 

i, lògicament, els projectes per crear un exèrcit democràtic i professional o els plans per 

millorar les condicions laborals del proletariat no encaixaven amb aquest perfil. Segon i més 

important, perquè  el conjunt de traves de dreta i esquerra radical van truncar l’objectiu 

reformista republicà. Amb tot, el que ha de quedar clar és que la poca aplicació de la política 

reformista es va deure, en primera instància, – lluny de la falta de decisió o incompetència 

republicana-  a les resistències de dins i fora de la societat espanyola.  

Laicització de l’Estat 

“ España ha dejado de ser católica”, Azaña  afirmà des de la presidència del govern. Aquestes 

paraules tenen una explicació històrica. Sense dubte,  el govern republicà  coneixia el problema 

religiós espanyol. Sabia que l’Església catòlica del 1930  posseïa una situació dominant, 

tradicional i d’influència en tota la societat. Per aquesta raó, una de les intencions republicanes 

va ser  d’acabar amb la concordança ideològica entre el cristianisme catòlic i la societat 

espanyola. O sigui, retallar els privilegis de l’Església. Si es té present que es considerava el 

pes de l’Església com  el principal culpable del retard espanyol, s’arriba a la conclusió que 

laïcitzar era modernitzar20. Doncs bé, la raó és que la qüestió espiritual va suposar la creació 

d’un projecte que, a grans trets, ara resumirem. Així, es va manifestar la llibertat religiosa, la 

no confessionalitat de l’Estat i  l’abolició dels impostos de clergat i culte. També es va 

                                                 
20 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil? p. 35. 
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legalitzar el divorci, el matrimoni civil i els cementiris passaren a mans de l’Estat laic (a 

Sesgueioles no).  A més, cal insistir amb la Llei de Congregacions del maig de 1933, en què  

els ordes religiosos van veure restringides les seves propietats i béns. 

Al capdavall, unes premisses que ens ajuden absolutament a entendre la frase del president 

Manuel Azaña. Unes premisses que  van intimidar la situació de privilegi que havia tingut 

l’Església. Incidents contra la religió (crema de convents del maig del 1931), però, encara van 

augmentar més la indignació del poder religiós. Consegüentment, l’Església va adoptar un rol 

antirepublicà que el relacionava amb les classes conservadors (això no obstant, s’ha de tenir en 

compte que un petit sector del clergat català intentà arribar a un acord amb la República).  En 

les actuals condicions historiogràfiques, Josep Fontana interpreta la frase d’Azaña com: l’Estat 

espanyol ha deixat de ser catòlic, però no la societat. Amb això es vol especificar que  certs 

sectors o regions espanyoles no van acceptar la llei laica. Així doncs, trobem Sant Martí 

Sesgueioles en aquest context? A continuació descobrirem que la resposta és negativa. De fet, 

els matrimonis civils són una raó de pes per demostrar que Sant Martí Sesgueioles va tolerar la 

llei laica. O, més ben dit, va posar en pràctica el projecte republicà. Una vegada més, els 

documents trobats a l’Arxiu Municipal (concretament els Expedients de Matrimoni Civil del 

Jutjat Municipal de Sant Martí Sesgueioles) ens permeten de traçar una àmplia visió d’allò que 

comportà en aquesta vila  la reforma religiosa. Recordem que con arreglo a la Ley de 28 de 

junio de 193221 es legislava el dret de contraure matrimonis civils. La rapidesa de les 

condicions fa que el 22 de setembre de 1932 es contragui el primer matrimoni civil. Així 

doncs, dos mesos després d’aprovar la llei, Sant Martí Sesgueioles ja en va participar.   

El primer casament civil fou l’inici d’un període de cinc anys en el qual moltes parelles 

santmartinenques també van optar per aquest tipus de matrimoni. En la pràctica, el 1932 es va 

contraure un matrimoni civil; un any després, sis; el 1934, dos;  el 1935, vuit  i, a la fi, quatre 

casaments el 1936. En total, vint-i-un matrimonis inscrits al registre civil. Tot seguit us els 

anotem.  Desitgen contreure matrimoni civil en el Jutjat de Sant Martí Sesgueioles d’acord 

amb la llei del 28 de juny del 1932 i altres disposicions vigents22:  

Melitón Boladeras Pessarrodona i Susana Llorens Cortés; Agustín Carol Vilumara i Ribera Lanaspa; 

Pedro Vila Miserachs i Rosa Vilamú Gorradon; Ramon Boladeras Muns i Josepa Llorens Donadeu; 

Juan Fontanet Donadeu i Antònia Llorens Donadeu; Josep Cisquella Bosen i Maria Muntalà Pont; 

Marian Torra Canadell i Teresa Prat Pont; Ramon Feixas Solanas i Teresa Miserachs Dalmases; Juan 

Montserrat Puiggrós i Salvadora Feixas Solanas; Felicia Trilla Vallès i Maria Vives Creus; Valentí 

                                                 
21 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Expediente de Matrimonio Civil. Vegeu l’Annex. 
22 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Expediente de Matrimonio Civil. Vegeu l’Annex. 
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Montaner Estany i Josepa Lloret Graells; Antoni Font Creus i Rosa Creus Carreras; Francesc Puig 

Bassa i Francisca Corominas Pont;Ferran Planell Torras i  Enriqueta Carné Selva; Josep Botinas 

Montfort i Maria Dalmases Serra; Ramón Borràs Lladó i Josefa Martí Pont; Francisco Casulleras 

Botet i Concepció Grau Queralt.  

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI , als sols efectes de celebració de matrimoni23, signaren els tres 

Jutges municipals: el Senyor Salvador Solé Montfort, el Senyor Valentí Vidal Iglesias i el 

Senyor Ramon Creus Pont 

 Aquest llistat demostra que les mesures laiques van assolir a Sant Martí una magnitud 

considerable . Que  un poble de 561 habitant (entre els quals 448 d’actius) contregui en cinc 

anys vint-i-un matrimonis civils no és una dada mediocre. Sobretot, perquè el quadre de 

possibilitats demostra que quasi tots els casaments (per no assegurar que tots) es van realitzar 

pel registre civil. Vint-i-dos matrimonis civils: ni actualment  trobem aquestes xifres.  

La Llei de Contractes de Conreu 

Era obvi que  els plans reformistes de la República no podien anar molt lluny sense una solució 

al problema agrari (i més coneixent que l’economia espanyola depenia àmpliament de 

l’agricultura: la meitat de la població activa treballava en el sector agrícola). Per un costat, 

localitzàvem a Andalusia, Extremadura i Castella la Nova un dels problemes agraris més greus 

de la península, el sistema del latifundi. Efectivament, estem parlant d’enormes extensions de 

terra treballades interrompudament - utilització temporera24- per masses de proletaris agrícoles 

amb uns contractes molt baixos (tres pessetes al dia aproximadament). Paradoxalment,  a la 

meitat nord peninsular, existia allò insuficient a causa de la seva petitesa, el minifundi. Una 

estructura que sosté  fortes influències de l’antic règim. La solució? elaborar una Llei de 

Reforma Agrària. L’objectiu? eliminar els greus desequilibris agraris  (latifundis, minifundis, 

patrons, obrers agrícoles). En va. Altrament, començava una llarga i costosa aplicació 

legislativa.   

En un inici, la intenció era crear una base suficient de petits propietaris camperols (individuals 

o cooperatius) mitjançant l’expropiació dels grans latifundis. I,  de retruc, una correcta 

distribució de la renta, un augment dels salaris i una disminució de la mà d’obra agrícola (que 

es destinaria ara a la indústria i als serveis). Però a posteriori,  la realitat va ésser que, fins el 

1933,  només es van repartir  100.000 hectàrees per a 9.000 famílies. Les xifres , sense dubte, 

demostren la limitada aplicació de la llei , manifestada en la decepció i el descontentament del 

proletari agrícola per un costat; rebutjada pel potent boicot dels grans propietaris per l’altre.  

                                                 
23 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Expediente de Matrimonio Civil. Vegeu l’Annex. 
24 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil? p. 12. 
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 En quant a  Catalunya, s’ha d’entendre el procés històric amb certs matisos particulars. Així 

doncs, el conflicte (majoritàriament a la vinya)  entre rabassaires i mitjans-grans propietaris era 

indubtable, però no tan alarmant com a alguns sectors d’Espanya.  Els propietaris, constituïts 

en l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, inculpaven (únicament i erròniament) el  problema 

agrari al govern d’ERC. Mentrestant, el govern d’Esquerres rebia des d’Unió de Rabassaires 

les reivindicacions que conduirien a la inspecció  dels contractes de conreu. D’aquesta manera , 

el juny de 1933, s’aprovava al Parlament la Llei de Contractes de Conreu. El projecte 

acceptava que els  arrendataris  parcers que s’havien pronunciat en contra dels actuals 

contractes tenien el dret de mantenir  el 50% de la collita que anteriorment rebia el propietari 

(sempre i quan no hi hagués un acord diferent entre les dues parts afectades). Si bé els 

propietaris reclamaven l’abolició de la reforma, segons els rabassaires el pla  era insuficient. 

Els rabassaires no el van acceptar fins al novembre de 1933, però ja era massa tard: a Madrid 

havien triomfat les dretes. L’oposició a la llei en va permetre l’anul·lació i la reacció catalana 

estava servida. Per aquest motiu (entre d’altres), Companys manifestava la proclamació de 

l’Estat Català. Començaven els Fets d’Octubre25. El fracàs, però, comportaria greus 

conseqüències als camp català: pagesos expulsats de les terres i revenges dels propietaris.  

Només els triomfs i  fracassos de classe reintegrarien als pagesos (fruit de la victòria del Front 

Popular) a les antigues explotacions.      

Entretant, ¿quines eren les característiques del camp santmartinenc? Segons l’estudi econòmic 

i social, ens trobem davant d’un poble on el sector primari ocupa el 66% de la població activa i 

quasi tots els pagesos són petits propietaris. El problema és que encara que els pagesos  

posseeixin petites propietats, en molts casos el reduït domini suposa una agricultura quasi de 

subsistència  i la necessitat de complementar els seus recursos a través d’altres activitats. De 

fet, gràcies a l’Expedient de constitució de la Comissió municipal de Policia rural, podem 

justificar aquesta afirmació. Fins aleshores no existien associacions de patrons i obrers 

agrícoles al municipi i , per aquest motiu, el cinc de març de 1933 es va  procedir al 

nomenament de dos vocals per entitat.  Així, trobem en aquest document la divisió dels 

pagesos santmartinencs en dos grups: patronos o obreros agrícolas26. Per un cantó, els patrons 

(entre els quals, el conseller de l’ajuntament durant el període reformista, el Senyor Juan 

Ametlla Donadeu) que són les persones propietàries d’unes terres en què els obrers agrícoles hi 

treballen; aquests componien el 37,1 % del Cens de Camperols del Municipi, eren trenta-nou. 

Diferentment, el 62,9 % era format pels obrers agrícoles, les persones que treballaven al camp i 

                                                 
25 Més endavant analitzarem aquests esdeveniments.  
26 Arxiu  Municipal de Sant Martí Sesgueioles, document inèdit, Expediente Policia.  
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intercanviaven la seva força física per un salari. En total eren seixanta-sis, d’entre els quals es 

pot destacar Josep Creus Solà27.   

En conclusió: gairebé el doble d’obrers agrícoles. Això no obstant, la interpretació -recolzada 

pel Padró d’Habitants28- passa per afirmar que la majoria d’obrers agrícoles tenien en propietat 

molt poques terres (insuficients per la subsistència) o cap. Per aquesta raó, es veien obligats a 

treballar els camps d’algun patró (generalment). La curiositat, però, és que apareixen a la llista 

germans, l’un com a patró i l’altre com a obrer. Això es deu a la transmissió de l’herència al 

germà més gran.   

En qualsevol cas, no només és aquest el document analitzat per comprendre l’estructura del 

camp i el cens de camperols a Sant Martí. D’aquí que l’Arxiu Municipal ens hagi proporcionat 

també la Constitució de la Junta municipal del Cens de Camperols. Datat en cinc de juliol de 

1935, es tracta d’un document  que recull l’acta de constitució de la Junta Municipal del Cens 

de camperols. Per tant, es coneixen aquí els vocals delegats d’un determinat sector de la 

pagesia. Juan Miserachs Dragó era, doncs, el representant de los obreros agrícolas y 

ganaderos propiamente dichos, o sea, campesinos que no labran ni poseen tierras29. Per altra 

banda, don José Botines Morros, en concepte dels propietaris que no satisfan més de cinquanta 

pessetes de contribució anual per terres conreades directament  o més de vint-i-cinc cedides en 

arrendament. Seguidament, com a representant dels arrendataris o parcers  que exploten fins a 

deu hectàrees de secà o de regadiu, nomenaren a Josep Estany Pujol, conseller durant el 

Comitè Local revolucionari. I, finalment,  l’ex-alcalde republicà Josep Canela Miserachs, com 

a propietari de fincas rústicas.   

Tanmateix,  aquest nomenament va més enllà de conèixer les personalitat que formaven la 

Junta Municipal de Camperols. Certament, que un vocal representés els propietaris, els 

arrendataris o els obrers agrícoles significa que a Sant Martí Sesgueioles existia aquesta 

pluralitat de camperols. Una pluralitat que, com hem vingut insistint en línies anteriors, era 

representada majoritàriament per petits propietaris. 

L’obra educativa 

Si l’obra de la república té transcendència es deu, en part, a la reforma educativa. El projecte 

consistia  en fomentar un model d’ensenyament laic, mixt, gratuït i obligatori. Quatre caràcters 

que trencaven enterament amb el prototip anterior. Fins aleshores, l’hegemonia de l’Església 

                                                 
27 Cosí de Josep Solà Creus i besavi de l’autor.  
28 Al Padró d’Habitants d’especifica la diferència entre labradors i jornaleros i, paradoxalment, de jornaleros 
només n’hi ha cinc. A més, les entrevistes realitzades demostren també la primàcia d’aquesta petita propietat.  
29 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles, Constitució de la Junta municipal del Cens de Camperols 
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havia postulat un model educatiu religiós i fonamentat (en moltes ocasions) en el control 

social. Ara bé, durant el període republicà es va trencar amb aquesta filosofia educativa 

mitjançant l’aplicació de nous models pedagògics. De fet, les xifres demostren que el pla 

reformista es convertí en una realitat. D’aquesta manera, el pressupost d’educació augmentà un 

50% i arran d’això, es formaven a Catalunya 10.000 escoles noves i 7.000 places més per a 

mestres. Però això no era tot. També s’ha de tenir present que l’obra educativa va anar 

íntimament lligada a l’obra cultural. Així, van ser moltes les campanyes culturals d’escriptors, 

artistes i intel·lectuals, promogudes amb l’objectiu de millorar el nivell instructiu de tota la 

població (en especial d’aquella part més desatesa econòmicament). Aleshores,  amb aquest fi 

s’instituïen les Missions Pedagògiques. Es tractava de grups ambulants que van estendre la 

cultura per l’àmbit rural a través d’obres teatrals, cors, biblioteques, cinemes, conferències, 

etcètera.  

És difícil corroborar que Sant Martí Sesgueioles participés d’aquesta reforma cultural. 

Tanmateix, l’obra educativa assoleix al municipi un pes inqüestionable. A propòsit d’aquesta 

reforma, us transcrivim tot seguit una carta enviada per l’Ajuntament de Sant Martí 

Sesgueioles (8 de juny de 1933) al Senyor en Ventura Gassol (Conseller de Cultura de la 

Generalitat). Com veureu a continuació, aquest document és l’inici del que serà, un any i mig 

més tard, una realitat: la Escuela Unitaria para ambos sexos30 . 

   “Respectable i volgut amic nostre: La Comissió Gestora que m’honoro en presidir, 

fent-se eco de les queixes de tot aquet veïnat, m’ha conferit el grat encárrec d’adrassar-vos la 

present i de pregar-vos vulguéu fer el que es pugui per tal de remeiar la pobre situació en que 

es troba l’ensenyament primari a aquet poble. 

La senyora mestressa, molt capacitada i complidora en temps dels seus deurers, no pot ara per 

motius de salut regentar l’Escola; i aixó no obstant, s’obstina en no demanar la juvil·lació i en 

voler permaneixer  legalment en servei actiu mentres en realitat no cura ni pot curar de 

l’ensenyament de les pobres nenes, les quals están perdent per tal motiu un temps preciós.  

El senyor mestre, malgrat el seu títol profesional, está mancat de les aptituts mes 

indispensables per a exercir el professorat, i per aquesta causa resulta mimvada en extrem 

l’ensenyança que reben els alumnes. 

Afegim a tot aixó la circunstancia de que a cada Escola acudeixen mes de xeixanta alumnes i 

no haurém de dir res mes per a demostrar que l’ensenyament primari a aquet poble es encara 

una necessitat per atendrer. 

                                                 
30  Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles, el Ante-presupuesto del proyecto de Escuela Unitaria para ambos 
sexos..  
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Nosaltres creiém que amb el canvi de professors i la creació d’una Escola de pàrvuls, restaría 

atès degudament el servei. I per aixó ens em permès de molestar vostra bona atenció en prec de 

que us dignéu fer el possible als efectes indicats, amb la seguretat de que ha d’agrair-vos-ho 

fondament tot aquet veïnat i especialment el que s’honora en oferir-se vostre devot amic i 

servidor”     

El mal estat del document i la bona qualitat del contingut n’ha forçat la reproducció. No 

passem per alt que a cinc de Març de mil nou cents trenta tres [...] l’edifici per a Escoles i 

Casa Consistorial té ja construïdes la meitat de les parets foranes. 31 Malgrat això, la petició 

anterior ens traça una perspectiva global del que era l’educació a Sant Martí Sesgueioles. Si 

restem el nombre de població activa (448) a la quantitat de 564 habitants (Població de Fet)  

veurem que  les dades són força semblants a les que descriu el document anterior. Segons la 

carta, hi ha més de seixanta alumnes a cada escola; per tant, uns cent vint estudiants i 

estudiantes. O, com apreciem a l’anàlisi social i econòmic, cent setze habitants inactius, que no 

tenen edat per treballar (encara que en aquestes cent setze persones també s’han d’incloure els 

habitant de la tercera edat).  La qüestió és que l’ensenyament primari a Sant Martí Sesgueioles  

s’emplaçava al voltant de cent vint nenes i nenes32, dividits per un mestre i una mestra. Per un 

costat descobrim l’escola femenina, en una situació difícil: la salut de la senyora mestressa no 

afavoreix l’ensenyament de les nenes. Per l’altre, l’escola masculina, dirigida pel senyor mestre 

(mancat de les aptituts mes indispensables per a exercir el professorat). Possiblement estem 

davant d’un capellà que havia exercit el càrrec de professor fins la reforma educativa 

republicana. Un ensenyament religiós i; per tant, exercit per un capellà, no s’adequava 

aleshores amb  l’exigència de l’ensenyament laic republicà. 

Es tracten, doncs, de dues premisses que aprofundeixen l’estat (o mal estat) de l’ensenyament 

primari en aquest poble. Arrel d’aquestes condicions, el 8 de juny de 1933 es demanava la 

creació d’una Escola de pàrvuls i el canvi de professors, tot acostant Sant Martí a la reforma 

educativa.    

Donàvem a conèixer unes línies més amunt que el pressupost d’educació s’incrementà un 50%. 

Doncs bé, Sant Martí Sesgueioles es va veure positivament afectat per aquest increment. 

S’instituïen a Catalunya 10.000 escoles noves, d’entre aquestes, una a Sant Martí Sesgueioles. 

La nova escola s’emplaçà al carrer de la Ciutadella número quaranta-dos (de fet, actualment es 

localitza al mateix lloc). Quant a aquesta edificació, les Actes Municipals del període republicà 

verifiquen, ple a ple, els avenços d’aquesta obra educativa. En suma, el Ante-presupuesto del 

                                                 
31 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu Annex.  
32 En efecte, les xifres resulten bastant dispars. Hem optat, però, per mantenir les dades extretes dels documents. 
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proyecto de Escuela Unitaria para ambos sexos i Els Plànols de l’Edifici ens dibuixen una 

fotografia objectiva de l’escola. Resulta que  l’Ajuntament disposava, al final del Carrer de la 

Ciutadella, d’un solar que es destinaria a aquesta obra. Però com que era insuficient per a patis 

d’esbarjo dels alumnes33, el 26 de febrer de 1933 es va processar a la compra de la parcel·la de 

Jaume Grau Vila (un terreny paral·lel de deu metres d’amplada) per la quantitat de 935 

pessetes34. Així que a partir d’aquesta data s’iniciaren les obres.  

D'acord amb  la designació de l’obra (fatxada de maons, dos pisos amb escala exterior, sis 

lavabos, etc.35)  el pressupost total fou de 66.183,67 pessetes. Així doncs, en un any i mig, el 

projecte anava agafant força. En aquest sentit, el 30 d’octubre de 1933, els aparelladors d’obres 

de la secció d’arquitectura de la Generalitat de Catalunya opinaven que “si bé l’edifici 

inspeccionat és sòlid, en canvi hi manquen alguns detalls d’acurament necessaris en aquestes 

obres”.  La qüestió és que, el desembre de 1934, les obres  foren enllestides i les escoles ja 

funcionaven. És així com ens ho explica el ple municipal del 2 de desembre de 1934:   “Que 

actualment està ja acabada la construcció del nou edifici i traslladades a ell les Escoles 

Nacionals podent-se en qualsevol moment traslladar-s’hi així mateix la Casa Consistorial”. 

D’endemés, com podeu veure en aquesta frase, també es traslladà la Casa Consistorial al carrer 

de la Ciutadella número 42. Fins aquell moment, l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 

s’havia reunit al carrer de Dalt número 7. Es tractava, doncs, de la Casa del Lloc (així 

l’anomenaven). Però, com estem veient, la construcció de l’escola va suscitar que una de les 

dependències de l’edifici funcionés com a Casa Consistorial. Per consegüent, es va processar a 

la venda en pública subhasta de l’edifici anomenat Casa del Lloc. Respecte a això,  s’anuncià 

la venda de la vella Casa Consistorial en el Butlletí Oficial de la Generalitat. L’Expedient per a 

la venda de l’edifici ens comenta que la Casa del Lloc era inútil per al servei de Forn públic i 

Casa Consistorial a que estigué destinat. Per tant, el 12 de febrer de 1935 es venia l’edifici a  

Francesc Mussolas Casajuana pel preu de 1000 pessetes. 

Sense cap gènere de dubtes, la convivència de l’Escola Nacional de Nens i Escola Nacional de 

Nenes amb la Casa Consistorial transformava l’edifici en un veritable ens social. Igual que 

l’obra educativa de la República, la creació d’una Escola Nacional va passar de projecte a 

realitat. L’Escola Nacional de Sant Martí Sesgueioles és la tessel·la que fa possible el mosaic. 

Els resultats de la reforma van ser importants i Sant Martí se’n va veure beneficiat. D’aquesta 

manera, la inauguració d’una escola en plena República evidencia que Sant Martí seguia les 

                                                 
33 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu Annex.  
34Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles, Expedient de compra del Solar per a la construcció de les Escoles.  
35 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles, el Ante-presupuesto del proyecto de Escuela Unitaria para ambos 
sexos.. Vegeu l’Annex.  
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pautes de l’obra educativa (escola laica, mixta, gratuïta i obligatòria). Tal era això que els 

documents  asseguren que es tractava d’una escola mixta (ambos sexos) i laica ( pel més que 

possible canvi de professors). Malgrat això, afirmar la creació d’una Escola de pàrvuls - tal i 

com reclamava la carta al Senyor Ventura Gassol-  seria entrar en el terreny on els documents 

són inexistents. En qualsevol cas, la magnitud que assoleix la reforma educativa a Sant Martí 

Sesgueioles és indubtable.  

 

Altres reformes 

La reforma educativa, la llei laica i la reforma agrària es van veure complementades a Sant 

Martí Sesgueioles per un seguit de millores socials que modernitzaven el poble a les noves 

necessitats. Tot seguit intentarem explicar breument  el perquè, els seus orígens i el seu procés.    

D’entrada,  cal subratllar la mesura de seguretat ciutadana que emprèn  l’Ajuntament de Sant 

Martí Sesgueioles sota la presidència del senyor Alcalde en Josep Canela Miserachs. Extraiem 

així el fragment de l’Acta Municipal del 9 d’abril de 1933 en què apareix la informació:  

“ d’un quant temps ençà es venen succeint a’n aquesta població una ratxa de malifetes 

consistents en robatoris [...] que tot el veïnat està indignat i que hom creu necessari establir a’n 

aquest poble una parella de Mossos d’Esquadra”.  

 

Així doncs, arrel de la inseguretat ciutadana (sobretot per robatoris) la Corporació Municipal 

s’encarregà de demanar a l’honorable Senyor President de la Generalitat de Catalunya36 una 

parella de Mossos d’Esquadra per al municipi. Que més endavant l’Ajuntament es fes càrrec de 

facilitar una casa-habitació37 i  assistència sanitària als Mossos i llurs famílies, confirma que la 

mesura tirà endavant.  No obstant això, en Actes Municipals posteriors (especialment durant 

finals de 1934 i 1935) percebem uns certs canvis que probablement  es relacionen amb qui 

governava en aquells moments. A Sant Martí Sesgueioles, l’ajuntament estava presidit per 

Josep Vidal Dragó; el govern de la República, per Alexandre Lerroux. En aquelles condicions, 

les Actes Municipals  aclareixen que la Guàrdia Civil era la força de l’ordre que  s’ocupava de 

la seguretat ciutadana. Una explicació demostrable històricament en tant que ens trobàvem en 

ple bienni conservador.   

En un segon moment, interpretem (també de les Actes Municipals)  una millora de les vies 

públiques de la vila. Al capdavall, dos canvis substancials que defineixen encara més la 

significació que tingué el programa reformista republicà al poble de Sant Martí. 

                                                 
36 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu l’Annex. 
37 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu l’Annex. 
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Espais de sociabilitat, opinió pública i sindicalisme.  
 
És important de conèixer els espais de sociabilitat (el veritable ens social d’un municipi), la 

premsa i la localització dels comitès sindicals, abans d’entrar plenament en la Guerra Civil.  

Com important també és d’agrair a Joan Borràs i a Josep Boladeras la cordial i commoguda 

simpatia que ha fet realitat aquest capítol.  

Dèiem en el primer apartat que l’arrencada de la Segona Revolució Industrial transformaria - 

molt més tard- el món rural:  el ferrocarril, la llum elèctrica, l’automòbil, la radio i el cinema 

no eren, encara, una realitat a l’abast de tothom. Només certs espais de sociabilitat disposaven 

de les innovacions tècniques que permetien una relació amb l’exterior.  

 En aquest sentit, els habitants tenien una forta dependència dels dos cafès del poble, que 

disposaven d’aparell de radi. Així doncs, els dos bars eren l’enllaç amb el món exterior, eren 

el lloc des del qual un coneixia les notícies de tot el país.  Però, com és lògic, no tots els 

habitants del poble anaven indistintament a un o altre. Ni que per bastants fos totalment 

indiferent escollir el  local (anaven tan sols a consumir o vivien al marge de la política, que poc 

els motivava) altres  el seleccionaven en funció de molts aspectes. No és aquest l’estudi idoni 

per instaurar les autèntiques raons d’ elecció d’un o altre àmbit, però  tampoc s’han de 

menystenir. Els motius d’escollir el recinte podien dependre del preu, de les amistats, de la 

tradició, de les preferències, de la qualitat, de l’ambient i, fins i tot, en alguns casos, del perfil 

polític de cada propietari. Explicava Henri Matisse que aquell pintor que es dirigeix al públic, 

no per presentar les seves obres, sinó per revelar-li  alguna de les seves idees sobre l’art de 

pintar, s’exposava a nombrosos perills.38 Nombrosos perills, com per exemple (aplicats ara al 

sector serveis), que el Cafè Gè del Passeig de l’Estació no obtingués gaire benefici dels sectors 

dretans del municipi. I que, al ser  el cafè d’esquerres39,   la majoria del seu guany es degués a 

les persones afectes a un règim republicà progressista. En contradicció, el Café Andreu Creus 

del Carrer del Pati  depenia d’un  públic més conservador i de dretes.  Cadascun d’aquests 

recintes, doncs, combatia per guanyar-se una remuneració digna i, a la vegada, per canalitzar 

els ideals polítics al poble. S’estenien així els antagonismes entre uns i altres Creus, famílies 

llunyanes enfrontades (aquí) per motius econòmics i polítics.  

Però aquests dos factors no eren els únics que condicionaven l’opinió pública. Actualment el 

criteri públic ve majoritàriament condicionat pels arguments que ens transmeten els mitjans de 

comunicació. Abans, passava el mateix. La premsa comarcal era, doncs, una valuosa eina de 

propaganda i de defensa de la cultura.  És el cas de les publicacions periodístiques  de la revista 
                                                 
38  Ángel GONZÁLEZ, Francisco CALVO, Simón MARCHÁN, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. p. 45. 
39 Paraules de l’entrevista mantinguda amb Josep Boladeras. Vegeu l’ Annex.   
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calafina Vida Mariana, publicada entre 1927 i 1934. Les gasetilles o notícies breus que la 

formaven tenien una missió periodística, a fi de mantenir el poble al corrent de totes les 

novetats. D’aquesta manera, trobem publicat un projecte d’Escoles Nacionals per a Calaf o, 

entre d’altres, la sortida en aquesta vila d’un setmanari titulat  la Veu de la Segarra40.  

 De fet,  és  la Veu de la Segarra el setmanari que pren a Sant Martí més importància, pel fet de 

publicar,  el dissabte tres d’octubre de  1931, les notícies que tant han servit per retratar el 

pintoresc poble de Sant Martí Sesgueioles41. En aquelles condicions, un diari com aquest tenia 

tres objectius molt precisos. El primer, suposar una remuneració econòmica per a l’autor 

M.Segalés. El segon, elevar el nivell cultural del poble (hi havia publicacions didàctiques de 

tema lliure, com per exemple, Curiosidades geológicas , per  P.Benet Campos.). El tercer –i no 

menys important -, utilitzar-se com a eina propagandística del catalanisme (quasi tots els 

escrits són en català) i participar, amb la ploma, de l’exaltació de la Segarra republicana.  

 

Per altra part, el pròxim dubte és:  Hi havia organitzacions sindicals a Sant Martí Sesgueioles?  

La resposta és positiva, però s’han de tenir present molts matisos. 

Per entendre en el seu context la formació del sindicalisme, ens hem de remuntar a cavall entre 

finals  del segle XIX i inicis del segle XX. La destrucció del feudalisme  havia ajustat al voltant 

de dos grans grups (els propietaris i els treballadors) la societat catalana. Amb tot, les 

condicions d’opressió dels treballadors del camp i els obrers industrials - els grups socials més 

desafavorits del sistema capitalista- es traduïen en unes dures condicions de vida i de treball. 

Arran d’aquestes motivacions, es van formar les primeres organitzacions sindicals i corrents 

ideològics que postulaven una alternativa al capitalisme. 

Contràriament, a Sant Martí no es donaven aquestes motivacions i transformacions. En efecte, 

s’han trobat prou obstacles i divergències per afirmar que aquest municipi no compartia les 

característiques generals. Analitzàvem en capítols anteriors que Sant Martí era un poble  

format per  petits propietaris  posseïdors de certes parcel·les agrícoles (90% del sector primari). 

Un poble en el qual possiblement no arribaven les modes de Barcelona i el pes del catolicisme 

era summament important. D’endemés,  les estadístiques diuen que els jornalers o treballadors 

del camp formaven tan sols el 5% del sector primari, mentre que només hi havia 12 obrers 

industrials,  les treballadores de la  fàbrica de teixits.  Per tant, a Sant Martí no es donava 

l’estructura social que havia suscitat  l’inici del sindicalisme. Més aviat, el fet que hi hagués un 

                                                 
40  Josep Maria SOLÀ, Full Parroquial ( 25/11/01),  Notícies de Vida Mariana.  
41 Títol  del Setmanari Iindependent número 4, La Veu de la Segarra.  
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local de la CNT i de la UGT es devia a la situació de la guerra, a persones que podia ser que 

vinguessin de fora i, en certa mesura, a una minoria santmartinenca.  

 Això no obstant, la conclusió segueix essent la mateixa: a Sant Martí  existien les 

organitzacions sindicals. Pepet Boladeras afirma que hi havia un Comitè de la CNT a cada 

poble, i  Sant Martí no n’era una excepció. En cert sentit, l’actual casa de Cal Piqué – situada al 

carrer del Pont- agrupava el sindicat anarquista i revolucionari cenetista. El seu objectiu era 

vetllar per les energies revolucionàries, enderrocar el capitalisme i aconseguir la independència 

del proletariat  respecte de la burgesia.  

Altrament, trobàvem a Cal Jordana (Carrer de l’Avinguda de Catalunya) el Comitè de la UGT. 

El 1988 els socialistes havien impulsat la creació d’un sindicat de masses que, durant la 

república, no tingué la força suficient per situar-se al capdavant del moviment obrer (no estava 

implantat a Catalunya davant l’hegemonia del sindicat anarco-sindicalista). Tot i que el 

sindicat es va declarar independent de tot partit polític, un cop iniciada la guerra es va forjar 

com a bloc alternatiu a la CNT-FAI. D’aleshores ençà, resultava esdevenir el bloc PSUC-UGT, 

amb  una forta rellevància política a Sant Martí Sesgueioles, ja que l’alcalde Josep Solà Creus 

era del PSUC (en els propers capítols farem més atenció a aquests esdeveniments). 

Ara per ara, tenia més importància precisar i descriure el context concret en què, d’una manera 

o d’una altra, tindrà lloc la lluita contra el feixisme.   
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Fets d’Octubre a Sant Martí Sesgueioles  

 

Malgrat el protagonisme majoritari de Barcelona,  val a dir que l’acció revolucionària del 1934 

també es va estendre per diverses localitats del principat. És el cas de Sabadell, Vilanova i la 

Geltrú, Vilafranca del Penedès, Granollers, Palafrugell, Badalona, Lleida i, àdhuc, Sant Martí 

Sesgueioles; on es van protagonitzar accions violentes contra persones considerades afectes al 

govern Lerroux.   

A Astúries tingué lloc una revolució social, a Barcelona una revolució política, a Sant Martí, 

una revolució simbòlica. No obstant,  oposar aquestes conceptes seria incorrecte. Perquè al 

capdavall, representen una  revolució: Tremolin, si volen, les classes dominants davant la 

perspectiva d’una revolució comunista!42 

Però, per què s’ha de parlar d’una revolució simbòlica a Sant Martí Sesgueioles? Gràcies a les 

Actes Municipals de Sant Martí durant la República, podem afirmar, doncs, que la insurrecció 

existeix. Malgrat tot, llegides les actes, correm el risc d’errar en qualificar aquesta rebel·lió 

com a simbòlica i prou. Per exemple, si ho comparem amb Astúries o Barcelona, s’entén que el 

que va passar aquí és simbòlic: no hi va haver cap presa de poder ni cap enfrontament directe 

contra les forces de l’ordre. Però per molt que canviïn les circumstàncies d’un lloc a un altre, la 

coordinació d’un grup revolucionari armat a Sant Martí ens fa pensar que la insurrecció va 

tenir més realitat que  simbolisme. No obstant, la complexitat del moment fa complicat 

d’extreure una descripció cronològica, prou exacta i objectiva dels esdeveniments del 6 

d’Octubre, però sí que es pot afirmar– sense entrar en detalls- l’existència d’una rebel·lió 

contra l’Ajuntament.  

Des de l’onze de febrer de 1934, el Senyor Josep Vidal Dragó era l’alcalde (reemplaçant així a 

Josep Canela Miserachs i Josep Solà Creus) de Sant Martí Sesgueioles. D’una forma o una 

altra, les eleccions municipals havien donat la victòria als senyors Vidal, Casulleras, Mestre i 

Estany que, vuit mesos després, rebrien directament els efectes dels esdeveniments d’Octubre i 

els explicarien - per immortalitzar-los– en les Actes Municipals. Possiblement sabien (ni que 

fos setanta anys després) que algú les tornaria a obrir. Ara, doncs, després de set dècades, les 

Actes parlen de nou, amb els matisos d’aquells temps:  

                                                 
42  Karl MARX, Friedrich ENGELS, Manifest Comunista,. Hem  utilitzat l’adjectiu comunista per no tallar  el 
sentit de la frase.  
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“ Tot seguit el Sr. Alcalde donà compte de la forma en que fou desposseït de les 

insígnies del seu càrrec la nit del dia 6 del mes que som, per un grup de revolucionaris armats 

que capitanejaven el Jutge Municipal Sr. Salvador Solé Montfort”.43 

14 d’Octubre de 1934. 

Com podeu apreciar, d’aquestes tres línies em podem extreure algunes conclusions importants. 

Primer, que la insurrecció arriba a Sant Martí la mateixa nit que a Barcelona té lloc l’Estat 

Català de Companys. Els fets són quasi paral·lels.  

Segon, que la inestabilitat política també és evident a Sant Martí. Les actuacions de l’Alcalde 

Josep Vidal (i del govern Lerroux) no són vistes amb bons ulls per a tothom, d’aquí que el 

Jutge Municipal dirigeixi una conspiració per enderrocar-lo. 

Tercer, que alguns habitants de Sant Martí Sesgueioles també pensen i s’organitzen: lluiten per 

la voluntat del poble i vetllen pels interessos d’una revolució (ja sigui política o social) amb 

armes a les mans.   

I quart: a Sant Martí també hi ha una ruptura important que  representa l’avanç del que, un any 

i mig després, seria la Guerra Civil.  

D’endemés, tampoc hem de passar per alt les repercussions i conseqüències dels 

esdeveniments. El primer que crida l’atenció quan un es disposa a llegir les Actes municipals 

és que, després d’explicar els fets concrets de Sant Martí Sesgueioles, el Senyor Alcalde Josep 

Vidal es disposa a felicitar el senyor Alexandre Lerroux per l’èxit obtingut en la sufocació. Es 

tracta d’una felicitació implícita en el text que dóna  per suposat quina coalició governa en el 

municipi. I per si en queda algun dubte, l’expulsió de la Casa Consistorial de Josep Solà Creus 

i Francesc Puig Bassa (coalició d’esquerres que es reintegrarà al govern el 23 de Febrer de 

1936 amb la victòria del Front Popular) ho constata tot. A més, és palpable la diferència entre 

el bloc de dretes i el d’esquerres perquè, a partir del 23 de febrer de 1936, es torna a obrir el 

debat anterior. Les acusacions i les divergències entre uns i altres no acabarà fins el 19 de juliol 

del 36.  Doncs de ben poca cosa va servir protestar enèrgicament pels darrers fets 

revolucionaris que trencaren la pau i la tranquil·litat habitual en aquest veinat44. La terrorífica 

col·lisió semblava quasi irreversible o, a la manera de Josep Maria Solé Sabaté i  Joan 

Villaroya,  es plantava la llavor de la pugna fratricida de la Guerra Civil. 

 

 

 

                                                 
43 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu Annex. 
44 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu l’Annex. 
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LA REVOLUCIÓ  

 

Catalunya venció al fascismo en 24 horas, es podia llegir pels carrers de la capital catalana en 

diverses imatges propagandístiques. I era la pura veritat: el cop d’estat del 19 de juliol del 1936 

havia fracassat a Catalunya. El triomf d’un poble armat  ho demostrava.  

Però Manuel Goded  no era  l’únic 

desbordat. Entretant, ERC també 

havia quedat doblegada per la 

revolució.  

Tal ens ho explica Miquel Caminal: 

es passava de la fase petit-burgès 

d’ERC  a un període de classe 

obrera de la CNT. A priori, eren 

aquestes les millors condicions per 

consolidar un nou ordre 

revolucionari. L’èxit en la 

sufocació, per part d’un moviment 

popular, obria l’esperança de crear 

un nou món, una nova societat, un 

futur més pròsper. Però ja se sap  

que la passió creativa és també la passió per la destrucció45. La revolució suposava la 

arrasament de les institucions, dels dogmes, dels valors, de l’estructura social, etcètera. Quan 

Companys oferí el poder al bloc CNT-FAI, la resposta hauria pogut ser clarament: “no cal, ja 

el tenim, però vostè continuï governant”46. Semblava que l’Estat hagués mort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Mijail Aleksandrovich BAKUNIN, La anarquía según Bakunin.   
46 Miquel CAMINAL, Guerra i Revolució 

Un grup de revolucionaris armats  s’apoderen d’un ferrocarril 
durant els primers dies de guerra. La CNT-FAI i, en darrera 
instància, la UGT es fan amb el poder.  
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Somni revolucionari? 
 

Que el títol que encapçala aquest capítol estigui en interrogació és deu ( sobretot) a un gran 

dubte. L’infortuni de les coincidències feia pensar que Sesgueioles havia viscut al marge de tot 

el  país. Feia pensar que el somni revolucionari mai va arribar al municipi, però s’anava errat.  

En l’acció reformista frustrada estaven les llavors dels projectes revolucionaris, afirma Josep 

Fontana. I Sant Martí – com hem vist anteriorment – va viure profundament aquest període, no 

va ser cap excepció:  homes i dones van prendre consciència dels problemes que havien sortit a 

la llum. Consentiu-nos, doncs,  escriure el títol en interrogants, ni que, de fet,  el somni (i, per 

què no? la Revolució) existeixi.  

La lliçó de Marx – una de les lliçons de Marx- afirma que la lluita de classes uneix la teoria i la 

pràctica de la revolució. Una pràctica que arribava a Sesgueioles ben insòlitament. Resulta 

sorprenent analitzar amb la velocitat que, en aquelles circumstàncies, arribaven des de la 

capital les notícies. El Partit Socialista Unificat de Catalunya es formava com a força política el 

23 de juliol de 1936. A Sant Martí,  deu dies després, Josep Solà Creus, del PSUC, es situava al 

capdavant del nou ordre revolucionari.  El llibre d’Actes Municipals de la República , arrel de 

les necessitats bèl·liques,  havia estat abandonat des del 12 de juliol. Amb tot, van passar vint 

dies de lluita i barbàrie. Però contra  els interessos de les forces faccioses, la primera victòria 

republicana feia possible que ,l’1 d’Agost, el poble de Sesgueioles es tornés a reunir a la Casa 

Consistorial. Amb la ploma explicarien al Segon Llibre de les Actes Municipals ( 1936-1939), 

tot el que ara es pot interpretar.  

L’esclafament de la rebel·lió militar feixista del 19 de juliol  havia encès el foc revolucionari. 

Un foc que, a partir d’ara, s’expressaria a Sesgueioles en un conjunt de canvis polítics i socials 

que garantirien el nou ordre.El 9 d’agost del 1936 es van reunir al Comitè Local, sota la 

presidència de Josep Solà, els Senyors Francesc Puig, Jaume Boria Parés, Juan Boladeras, 

Valentí Vila i Josep Estany. La primera i urgent tasca a complir era  expulsar tota persona que 

vingués exercint algun càrrec des d’anteriors ajuntaments. Per consegüent, es destituïa el 

senyor  Francesc Mussoles  Casajuana del seu càrrec de Dipositari i el senyor Ramon Creus  

Bassa del seu càrrec d’Agutzil municipal. Tasques que d’aleshores ençà serien ocupades pel 

senyor Pere Vendrell Mujal i Jaume Muntalà Feliu, respectivament.  En el mateix moment, 

s’aprovava per unanimitat la destitució del Secretari de la Corporació. Ja se sap que el 

desafecte al règim revolucionari té dos opcions: quedar-se i cessar ( és el cas de l’ex-alcalde 

Vidal) o amagar-se - davant de la incertesa del nou ordre- i ser destituït (és el cas del Secretari). 

Com a conseqüència, es tancava la sessió amb l’aprovació, per unanimitat, del nou Secretari de 
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la Corporació, el senyor Joan Prat i Soler.  Així quedava complerta la primera missió consistent 

en destituir tota persona sospitosa a no acceptar el nou ordre revolucionari o d’haver participat 

en l’intent de cop d’Estat.  

L’estructura del Comitè Local era imprescindible per tal que, successivament, tinguessin lloc el 

conjunt de canvis polítics i socials. El primer que s’havia de canviar era, estranyament, la 

llengua en què estaven escrits alguns noms dels carrers de la vila. S’acceptava així d’inscriure 

tots els noms dels carrers en llengua catalana.  

Tot seguit es donava compte del greu estat en què es trobava l’enllumenat públic arrel dels 

esdeveniments del 19 de juliol. Per aquesta raó s’ordenà com a tasca primordial - mitjançant la 

remuneració de cinquanta pessetes per trimestre- que el nou agutzil Jaume Muntalà en dugués 

a terme la conservació.  

Els esdeveniments revolucionaris s’havien iniciat, però no havien arribat - ni molt menys- a les 

altes cotes assolides fins el Maig del 1937. No va ser fins el 6 de setembre de 1936 que, fruit 

d’una seqüència de canvis socials, es donava a entendre que Sesgueioles entrava de ple en el 

nou ordre revolucionari. El Comitè Local estava disposat a canviar el nom del municipi de Sant 

Martí Sesgueioles. I ho va fer. El nom d’un Sant no podia figurar a l’inici d’un poble, i menys 

en plena revolució. D’aquesta manera, ens podem preguntar: ¿va caure el Comitè Local a la 

tendència de carregar-ho tot al fet espiritual?47 Aquesta pregunta és tan perillosa com risc té 

afirmar que Espanya es trobava dividida per la religió. Innegable era, però, que l’Església 

s’havia abraçat temeràriament a les classes conservadores. De fet, l’herència històrica de 

relacionar-se amb l’aristocràcia venia de lluny i la laicització de la República  només va 

extremar-ne les posicions. Per altre costat, ¿com s’explica l’ateisme obrer? El perquè d’aquesta 

ideologia fa al·lusió al somni de crear un futur millor, de buscar una alternativa al capitalisme. 

Allò que s’intentava era millorar la humanitat gràcies al victòria de la raó per sobre de les 

creences i dels dogmes eclesiàstics. Per això,  degut a aquestes premisses, es va acordar per 

unanimitat canviar el nom  del poble de Sant Martí de Sesgueioles pel de Sesgueioles48. El 

motiu era clar: el nom de Sant Martí, com deien ells,  no estava  en consonància amb el nou 

ordre revolucionari49. De fet, eren moltes les coses que no s’adequaven al nou ordre 

revolucionari ( i els dirigents del Comitè Local ho tenien molt clar).A la vegada,  ¿Què 

simbolitzava canviar  el nom del poble i mantenir carrers el nom dels quals no transmetien 

                                                 
47 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil? 
48 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
49 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
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l’eufòria revolucionària? De res, és clar. Per aquesta raó, també i per unanimitat s’acordava 

canviar els noms dels carrers de la ciutat50. 

El Carrer del Patí adoptava el nom de Carrer de Lluís Companys, en honor al líder d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, fins aleshores el President d’una Generalitat desbordada per la 

revolució. Altres carrers de la ciutat ( així ho deien) també van adoptar el nom de personalitats 

lleials a la Generalitat de Catalunya. És el cas de la Plaça Emili Donadeu, que rebé el nom de 

Plaça de Francesc Macià, en record de l’Avi Macià51, per tal de commemorar el sentiment 

popular vers la figura d’ERC, mitificada arran de la seva mort.  En el mateix moment, es 

donava per acceptat que es recordés tota la vida, com un fet que marcaria la història de 

Espanya i de Catalunya,  la proclamació de  la Segona República. D’aquesta manera, el Carrer 

de Baix i Entrada es designava d’aleshores en endavant com l’Avinguda del 14 d’Abril. En 

suma, tampoc podia faltar un carrer el nom del qual evoqués de ple les emocions, les 

desil·lusions, les lluites i els conflictes entre 1931 i 1936. Així, fou el Carrer del Molí 

l’encarregat d’anomenar-se des d’aquell moment, Carrer de la República.  

Fins ara, podríeu dir, estimats lectors: això de revolucionari no en té res. I potser tindríeu raó, 

perquè, de fet,  la sèrie de noms esmentats fins ara són absolutament lleials a la República. 

Però, a partir d’ara, desfilaran per aquestes pàgines personatges històrics - identificats 

categòricament amb la lluita  proletària, marxista i anarquista- i no hi haurà cap dubte que els 

canvis són revolucionaris. 

Dèiem en l’apartat anterior que la simbologia revolucionària del país accentuava la impressió 

que l’Estat havia mort. Possiblement en aquest sentit es canviava el nom del Carrer de la Porta 

( allò que tanca, allò que fa presoner) per Carrer de la Llibertat.  Per altra part, el  Carrer de 

Dalt passava a anomenar-se Carrer del 6 d’Octubre. Amb aquest nom es commemoraven, de 

forma general, els esdeveniments revolucionaris del 6 d’Octubre arreu d’Espanya, i en 

particular, els fets ocorreguts el mateix dia a Sesgueioles de la mà d’un grup de revolucionaris 

armats que capitanejaven el Jutge Municipal Sr. Salvador Solé Montfort.52  

D’altra manera, sabien perfectament que el nom del Carrer del Roser no exaltava la revolució 

social. A la vegada, també coneixien la figura de Jaume Compte, responsable de l’evolució de 

l’independentisme radical vers els postulats marxistes en el si del Partit  Català Proletari i que 

va ser una de les víctimes del 6 d’Octubre. Per això van decidir anomenar Carrer de Jaume 

Compte l’antic Carrer del Roser. El mateix succeí amb l’antic Carrer del Pont, que, en memòria  

                                                 
50 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
51 Enric UCELAY, Macià i el seu temps. 
52 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Libro de Actas del Ayuntamiento Año de 1932. Vegeu l’Annex. 
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del militant d’ERC mort en defensa de la República, s’anomenà Carrer d’Amadeu Colldeforns. 

A continuació, es canviava també el Passeig de Forns Germans per Passeig de Francesc 

Lairet, el nom de l’il·lustre sindicalista, republicà i nacionalista català. Posteriorment 

s’acordava donar al Carrer Puig-Ventós una eufòria anarquista i revolucionaria, anomenant-lo 

Carrer Salvador Seguí, en evocació de l’anarcosindicalista català que lluità en contra de les 

convencions burgeses i favor de la  emancipació proletària. En relació amb l’anarquisme, es 

canviava el nom del Carrer Sant Miquel ( que era políticament incorrecte i desajustat al nou 

ordre revolucionari) pel de Carrer Francesc Ascasso. En altres paraules,  es commemorava la 

mort del lluitador cenetista aragonés, derrotat el 20 de juliol de 1936 als carrers de Barcelona. 

A més, es donava el nom de Carrer del 19 de Juliol a l’antic Carrer de la Ciutadella. Si bé es 

recordava així el cop d’estat fracassat a Catalunya, també s’anunciava el dia amb què 

començava la Guerra Civil a tot l’Estat. En darrer terme,  atès que havia mort  aquell mateix 19 

de Juliol, es posava el nom de Carrer Enric Fontbernat a l’antic Carrer del Torrent.    

Però això no fou tot ja que, el 16 d’octubre, s’acordava també canviar els noms dels carrers 

Vell i Carril. Passant de llarg l’estudi geogràfic de l’entramat de Sant Martí (en què apareixen 

com a carrers intransitats i minoritaris) la qüestió és que d’aquesta forma es canviaven tots els 

carrers del poble. Així les coses, s’acordava el nom de Carrer de Francesc Ferrer i Guardia per 

al Carrer Vell i el nom de Carrer de  Galan i García Hernández per a l’antic Carrer Carril. Així, 

mitjançant l’antic Carrer Vell, es rememorava el pedagog català mort el 13 d’octubre de 1909, 

fundador de l’Escola Moderna i proclamador de la llibertat de consciència I, finalment, es 

commemoraven els dos militars espanyols que capitanejaren la insurrecció republicana de 1930 

coneguda com la Sublevació de Jaca.   

Sense cap gènere de dubtes, les transformacions formals del municipi suposaven 

simultàniament adequar Sesgueioles al nou ordre revolucionari. Contràriament a les aparences, 

el canvi de carrers no es tractava, totalment, d’una revolució simbòlica. D’una banda,  perquè 

la utilització de personalitats anarquistes, comunistes, catalanistes i republicanes demostrava 

que Sesgueioles no havia quedat al marge del complicat moment social, econòmic i polític que 

s’afrontava. De l’altra, perquè això comportava una revolució interna, amb una important 

funció il·lustrativa, commemorativa i propagandística. En aquells temps,  el 45, 51 % de la 

població treballava i – poc o molt- tenia consciència de les dures condicions econòmiques, de 

vida i de treball que un havia  de suportar. Això no obstant, difícilment tota la població estava 

al corrent del nou ordre revolucionari, de les idees revolucionàries, de les teories comunistes i 

anarquistes  ( i més si tenim en compte el 18,1 % d’analfabetisme). La proclamació de noms 

com Salvador Seguí, Jaume Compte, o de conceptes com la Llibertat eren el vehicle per el qual 
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els habitants  entendrien les dures condicions de vida i de treball. D’acord amb això, la 

simbologia anarquista i comunista del carrer simbolitzava  el camí a seguir i canalitzava 

l’esperit revolucionari del moment. Es donaven així, motius al poble per vetllar per la 

Revolució.  

En el seu conjunt, els gèrmens revolucionaris prenien força i els resultats començaven a ser 

visibles. I tampoc s’ignorava que qualsevol dia arribessin al  seu punt àlgid. En cert sentit, el 

18 d’Octubre es  recordaria com el cop d’autoritat del Comitè Local: es confirmava qui posseïa 

veritablement el poder i fins a quin punt el tenia.   

No tenim cap dada ni motiu per afirmar  que el Sant Martí dels anys trenta era un poble similar, 

culturalment, al segle XIII (on Crist, els sants, el diable i els jueus ho eren quasi tot)53.  Sigui 

quin sigui el context cultural, és evident que el conflicte del 1936  no va néixer dels 

antagonismes doctrinals. Amb tot, existien les causalitats diabòliques de les quals ens parla 

Josep Fontana:  els servidors de Déu defensen el capital, els enemics de Déu organitzen la 

revolució social.  O dit d’una altra manera, han ganado los curas (típica i tòpica frase que es 

podia sentir arrel de la victòria de les dretes del 1933). És necessari subratllar que l’Església 

oficial  s’havia aproximat encara més a les classes conservadores fruit ,en major mesura, del 

trencament entre estat i catolicisme emprès per la República. Sota aquest teló de fons, a la 

vegada, el Comitè Local de Sesgueioles s’havia lidaritzat en un ateisme obrer d’enormes 

vestigis anticlericals. Cal insistir en el que havíem dit més amunt, car aquest ateisme es 

complaïa en la recerca de la racionalitat, que acabaria vencent a la fe i el dogma. 

En virtut de la memòria històrica,  Pepet Boladeras afirma: l’Església era el garatge dels rojos.  

Persones en contra de la metodologia oral (grans coneixedors dels problemes que comporta) 

subestimaran la informació. Contràriament, no podran fer el mateix amb les dades procedents 

de les Actes Municipals.  Amb poca seguretat diran que  no són certes les paraules de Josep 

Solà Creus: s’acorda així mateix retirar totes les creus que encara hi ha al cementiri. 

Analitzem la informació: no és del tot demostrable que a Sant Martí s’acabessin traient totes 

les creus del cementiri. Això no obstant, està clar que se n’havien retirat, i les dues línies de 

dalt ho demostren: retirar totes les creus que encara hi ha (per no dir que el més possible era 

que s’acabessin retirant totes). Per tant, s’havia d’afegir al conjunt de simbolismes 

revolucionaris, l’eliminació de tota petja i convenció eclesiàstica. Al capdavall, la manca de 

creus al cementiri – a més d’originar una imatge purament insòlita- suposava la incrementació 

dels simbolismes revolucionaris.  

                                                 
53 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil? 
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Transcendència revolucionària? Possiblement treure les creus del cementiri o  canviar el nom 

dels carrers no en tenen gaire, de transcendència. Però demostren, sense dubte,  la voluntat de 

trencar amb l’ordre existent fins aleshores.    

Amb l’anterior premissa quedava més que clara l’amplia potestat que el Comitè Local posseïa.   

I bé que es diu: posseïa. Amb el temps, el somni revolucionari va minvar tant com 

augmentaven les víctimes al front. Quan la guerra manifestà el seu rostre més inhumà, més 

ferotge, més despietat, s’abandonaren les il·lusions col·lectives de transformar la societat i 

l’economia catalana. Amb tot,  la Generalitat anava acaparant el poder perdut i Sesgueioles 

també se’n  ressentia. Des de Barcelona es prenia la resolució de  reorganitzar tots els 

ajuntaments catalans. Això passava per dissoldre tots els comitès locals que havien estat 

treballant  des de finals de juliol: queden dissoltes les Conselleries de Seguretat i de Defensa 

dels Ajuntaments de Catalunya o Consells Municipals54. El somni revolucionari havia acabat: 

tot seguit es passa a constituir l’Ajuntament d’acord amb el que es preceptua en els articles 57 

i 63 de la Llei Municipal Catalana. Però mai deixaria de divulgar-se.  

 

Llarga vida al Camarada Durruti  

 

Llarga vida al Camarada Durruti, frase que emprèn aquest estudi. I, a fi de comptes, per què? 

Quines relacions tenen els dos subjectes d’aquesta aventura històrica? A priori, la presentació 

de Buenaventura Durruti Dumange -en un viatge històric com aquest-   sembla forçada, 

convencional, arbitrària, violenta.  El que hi ha a posteriori confirma que en cap moment el 

llenguatge personal, romàntic i líric (que pot ésser l’opinió d’algú i ningú més) ha vençut el 

lèxic històric, objectiu i universal. En són una mostra  les dues sentències de l’Ajuntament de 

Sesgueioles que desenvoluparem tot seguit. Dues sentències que, en major o menor mesura, 

retocarien (magistralment per uns; terriblement per altres) el transcurs d’aquest treball.  

Com en el capítol anterior, les primeres conclusions d’un habitant de Sant Martí Sesgueioles  

no restaven a prop de la idea anarquista, sinó aïllades. Però el quadre de les possibilitats ha 

aproximat Sesgueioles a aquesta mística. Però quina mística?  
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“ Al poble de Sesgueioles, a 6 de desembre de 1936 , essent l’hora assenyalada, les tres 

de la tarda [...] s’acorda que consti amb acta, el sentiment del Consell Municipal per la mort del 

grant lluitador Camarada Durruti, caigut en defensa de la Llibertat” 55 

Amb l’esclat de la guerra, els enfrontaments més greus s’havien traslladat de Barcelona al 

front, de Sesgueioles al front. L’entusiasme ideològic, però, també romangué en els municipis 

(i aquest fragment en dona fe). De fet, el sentiment dels consellers, el pensament, l’empremta 

llibertària i la consciència de les notícies del front, estan darrera de frases com aquesta.  

La mort del milicià que donava nom a la Columna Durruti, havia ocasionat un dolor general  

irreversible.  El desconcertant enterrament de l’anarquista espanyol, fou una de les expressions 

de sentiment popular més importants del moment: totes les organitzacions antifeixistes s’hi 

concentraren (23 de novembre de 1936)56. En aquest sentit, Sesgueioles volia destinar –ni que 

fos tretze dies després-, quatre línies al lluitador llibertari. Res significava  que l’alcalde fos del 

PSUC.  Així mateix, la mort  no solament  havia colpit els tres consellers cenetistes de 

Sesgueioles sinó també totes les organitzacions polítiques. Si bé els conflictes entre el bloc 

CNT-FAI i el grup  PSUC-UGT també existien a Sesgueioles; tant els tres  consellers de la 

CNT, com  els dos del PSUC, estaven d’acord a fer  un homenatge a Durruti.  Per tal que  el 

Camarada (així el coneixien Josep Solà, Manuel Gil, Isidre Solé, Joan Coromines, Rafael 

Asurmendi i Salvador Solé) es recordés ahir, avui i demà.  

S’ha dit que la mort de grans personatges mitifica -encara més, si pot ser-  la seva vida.  

I és  precisament el que succeí a Sesgueioles, el tres de gener de 1937. Aparentment, la 

dissolució del Comitè Local Antifeixista representava el final de la Revolució. Així i tot, a 

inicis de desembre, s’havia acordat per unanimitat manifestar el  sentiment de condol per la 

mort de Buenaventura Durruti. I no era la darrera empremta revolucionària. Per contra, el 

succés del 3 de gener si que ho era. Simbòlic o no, l’esdeveniment del 3 de gener fou l’últim 

sospir d’una revolució desbordada. Representava el darrer mot, el darrer acte abans d’esvair-se 

el somni revolucionari:  

“S’acorda la proposta dels companys de la CNT donar el nom del gran lluitador que fou 

el Camarada Bonaventura Durruti, al carrer d’Abaix, al que desde ara es nomenarà Carrer de 

Bonavenutra Durruti, desglossant-lo de l’Avinguda del 14 d’Abril”.   

 

En aquelles condicions, ja desfilaven per Sesgueioles un conjunt de personalitats amb un 

mateix somni: la Revolució. Sense cap gènere de dubtes, Buenaventura Durruti tenia el mateix 
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desig que tots aquells i, així doncs, la importància en aquest apartat del treball hauria d’ésser 

idèntica.  Per tant:  ¿Obsessió incomprensible? No.  

Abans declaràvem que Buenaventura era el líder de la Columna Durruti pel seu carisma (i no 

pas per ocupar un càrrec jeràrquic: ¡Pero no puede ser un jefe, no lleva galones!  A lo que los 

entendidos respondían, con admiración, desprecio, suficiencia: -que un anarquista nunca es 

jefe y, por lo tanto, no lleva galones.57). Precisament, no s’ha d’interpretar l’apartat des de la 

perspectiva jeràrquica. Són molts els somnis truncats que apareixen en el capítol revolucionari, 

no només el de Durruti, sinó  també el de molts altres protagonistes  i,  igualment, les il·lusions 

dels consellers de l’Ajuntament  de Sesgueioles. Malgrat això, les Actes Municipals ens 

desenvolupen aquests darrers successos separadament.  I això s’ha d’interpretar.  

Per un costat, queda clar que Durruti és l’única figura que apareix  implícitament en les Actes 

Municipals. És l’únic personatge que, sense ser president (descobríem en les Actes Municipals 

republicanes el sentiment de dolor per Francesc Macià) rep un homenatge. Es tracta d’un fet 

irrepetible.  Per altra banda, recordem que noms com Jaume Compte, Francesc Ascasso o 

Salvador Seguí provocaven tres lectures. La primera: trencar amb l’antic ordre; la segona: 

commemorar els lluitadors;  la tercera: il·lustrar la  Revolució.   Igualment amb Durruti.   

 Però  també s’ha de tenir en consideració que, des del 4 d’octubre de                                                                              

1939, s’havia acordat   per unanimitat de canviar el nom de tots els carrers. Per què, tres mesos 

després, es desglossava un carrer en honor a Durruti?  Dividir posteriorment l’Avinguda del 14 

d’Abril per anomenar-la Carrer de Bonaventura Durruti demostra la fascinació del nou ordre 

revolucionari vers el llibertari espanyol.  No oblidem que el carisma de  Durruti   no es va 

deure a les seves contribucions teòriques sinó  més aviat  a la seva perillosa vida revolucionaria 

i rebel. En aquest sentit, segons els consellers, no podia faltar al poble un record a aquest 

esperit de lluita. Igualment, el dubte és: per què Durruti, havent-hi un alcalde comunista? Una 

de les coses més atípiques de la Catalunya dels anys trenta era l’enèrgic poder i la llarga 

història de l’anarco-sindicalisme. La Revolució Russa de 1917 havia arribat al país amb la 

notícia: hi ha una revolució58. Ni marxista ni leninista. Ans al contrari, les idees anarquistes ja 

havien seduït una part de la societat catalana. Per això, ni que l’alcalde fos del PSUC, el 

predomini anarquista en els primers mesos de revolució era indiscutible. Fruit d’això, 

possiblement, l’Ajuntament de Sesgueioles distingia, entre d’altres, la figura d’un anarquista. 

                                                 
57  Mentre la Columna Durruti avançava pels pobles d’Aragó,  la gent es movia entre la multitud per poder veure a 
Buenaventura Durruti. Vet aquí una d’aquestes curiositats.   La Columna Durruti [en línia]. 
http://agora.ya.com/barricada36/1936/durruti2.html 
58 Pelai PAGÈS, La Guerra Civil Espanyola a Catalunya ( 1936-1939),  Per què la Guerra Civil? 
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La CNT tenia tres representants a Sesgueioles i, aquesta vegada, indicava el camí a la resta. El 

que així s’intentava era la Revolució. Perquè, al capdavall, fets com aquest (passant de llarg si 

és simbòlic o no)  evidencien l’empremta revolucionaria de Sesgueioles. El somni dels 

cenetistes sesgueiolencs - i per extensió de tots els consellers- es podia resumir aleshores (i a la 

manera de Durruti): “a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo 

en nuestros corazones, dijo, murmurando asperamente. Y luego agregó: Ese mundo está 

creciendo en este instante”    

 
Economia Revolucionària 
  

 A Sesgueioles -com a quasi tot Catalunya-  el nou ordre revolucionari va arribar acompanyat 

d’una transformació econòmica socialista. El transcurs del conflicte havia determinat la creació 

d’una economia de guerra per combatre al front. Una economia que, a la vegada,  era 

indispensable per tirar endavant la revolució: de poca cosa servia -a la pràctica-  crear un 

Comitè Local,  canviar el nom dels carrers, treure les creus del cementiri  o recordar Durruti. 

Ràpidament, doncs, Catalunya va  entrar en una economia revolucionària. En aquelles 

condicions, la formació del Consell d’Economia de Catalunya  (11 d’agost 1936) es va 

subordinar fràgilment al Departament d’Economia. Amb tot, per tal d’ordenar un conjunt de 

convenis econòmics i financers,   es va estructurar el consell de la Nova Economia. Des d’aquí 

es va fixar el Pla de Transformació socialista del País, que resumia tots els plantejaments 

econòmics que s’havien d’establir. A continuació presentem els punts més importants del 

projecte, en un extracte del llibre Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Economia 

revolucionària : 

1. Regular la fabricació  segons les necessitats de consum. 

2. Acaparar  tot el comerç exterior per prevenir atacs contra el nou ordre revolucionari. 

3. Col·lectivitzar la gran propietat agrària per ésser explotada pels sindicats de pagesos amb 

l’ajut de la Generalitat i sindicació obligatòria dels productors agrícoles de petita i mitjana 

propietat59.  

4. Rebaixar la propietat urbana (lloguers) i establir taxes fixes. 

5. Col·lectivitzar les grans indústries i el sector terciari (serveis públics i transports en comú) 

6. Incautar i col·lectivitzar  les propietats abandonades  

7.  Organitzar cooperatives per a la distribució de productes.  

8. Control obrer de les operacions bancàries fins aconseguir la nacionalització de la Banca60. 

                                                 
59 Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Economia revolucionària.  
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9. Controlar les empreses privades mitjançant organitzacions sindicals.  

10. Revaloritzar els productes agraris per ajudar als aturats. Crear,  a més,  indústries de 

manufactures de difícil importació,  estendre la xarxa elèctrica a tot el territori català i així 

mateix el ferrocarril.  

11. Intenció d’implantar un impost únic i eliminar així la pluralitat d’impostos.   

Paradoxalment (i com a la resta del país)  l’economia revolucionària de Sesgueioles no va venir 

plenament determinada pel Pla de Transformació Socialista. Certament,  l’economia dels 

primers mesos de revolució va ser més impulsiva, espontània i desorganitzada que altra cosa.   

Per un cantó, els anarquistes eren afectes a una economia controlada absolutament pels 

sindicats. L’ideari que defensaven passava per col·lectivitzar totes les empreses i socialitzar-les 

(així els sindicats tindrien la possessió dels mitjans de producció). En canvi, els comunistes 

eren propicis a atorgar a l’Estat -dit en altres paraules, nacionalitzar-  la Indústria de béns 

d’equipament. També beneficiaven l’organització en cooperatives i deixaven subsistir la 

propietat privada en indústries petites i mitjanes.  En qualsevol cas, no va ser fins el 24 

d’octubre de 1936 que s’aprovà el Decret de Col·lectivitzacions i control obrer. Aquest Pla 

assegurava la col·lectivització de les grans empreses però tolerava la petita indústria i  la 

propietat privada de béns i de consum.  

Com a primer resultat, el conjunt de diferències i contradiccions vistes fins el moment 

(anarquistes, comunistes, el Pla de Transformació socialista) va donar lloc a una diversitat de 

projectes i exemples.  Descobrim, així doncs, cinc models que demostren la homogeneïtat del 

moment.  El primer respon a la idea de controlar les empreses privades. És una estructura que 

es basa en la coexistència d’un comitè obrer (amb poder per intervenir i dirigir) i un director 

(possiblement el propietari).  El segon exemple aprofundeix la problemàtica de les 

col·lectivitzacions, en el qual el total de treballadors s’ocupa del manteniment econòmic i 

financer. Es tractava d’elaborar (dintre dels treballadors) una  assemblea d’obrers; dins 

d’aquesta assemblea, un comitè d’empresa i; finalment, a partir d’aquest comitè,  nomenar un 

director. En suma,  el tercer model  propugnava les empreses nacionalitzades. O sigui, 

permetre a l’Estat o la nació  controlar la Comissió d’Indústries de Guerra. Per altre costat, 

també es van tirar endavant algunes modificacions amb la intenció d’agrupar i interrelacionar  

grups d’empreses diverses. En últim extrem, fins i tot es van encaminar un seguit de 

municipalitzacions, majoritàriament al sector de serveis públics (empreses municipalitzades)  

                                                                                                                                                          
60 OP.CIT. (Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Economia revolucionària.) 
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 Doncs sobre aquests fonaments, emmarquem el cas de Sesgueioles. En cert valor, la majoria 

de reformes econòmiques es van protagonitzar al món urbà. Observem, tanmateix, que 

Sesgueioles també veu alterada la seva estructura econòmica durant els primers mesos de la 

revolució. En el sentit que Sesgueioles era un poble de petits propietaris o petits comerços -i 

amb un escàs moviment obrer-, resulta infreqüent topar amb  les reformes que ara (i gràcies a 

les Actes Municipals) us descobrim. Segons exterioritza el Consell Municipal, el 16 d’agost 

s’acordà procedir a la incautació del cementiri parroquial i apropiació del mateix61. Conforme 

l’acta, s’assenyala el 20 d’agost com a dia per fer activa l’apropiació (veiem així que a Sant 

Martí no es va posar en pràctica la llei laica que adjudicava els cementiris en poder de l’Estat.) 

Tal i com hem expressat anteriorment,  el Pla de Transformació socialista no es va aprovar fins 

ben entrat el mes d’octubre. És a dir, dos mesos després de confiscar el cementiri parroquial.  

Per descomptat,  cal buscar altres orígens  a l’esdeveniment. I, en darrer terme, totes les 

conclusions juguen amb el mateix: es tracta d’un canvi revolucionari primerenc i; per tant,  

impulsiu, espontani  i desorganitzat. En la pràctica, coincideix amb el model cinc dels primers 

projectes econòmics. Sobretot, perquè representa la municipalització d’un servei, el cementiri.  

Aquest era fins aleshores una propietat del clergat, però com hem vist, amb aquesta 

municipalització es tirarien endavant actuacions revolucionàries (estem parlant de la  retirada 

de creus).  

Gràcies a les converses mantingudes amb supervivents santmartinencs - van marxar els 

capellans i els monjos-62 , ens vam plantejar d’investigar si el rector del poble (de la mateixa 

manera que certes personalitats polítiques, ho hem vist en capítols anteriors ) va fugir de 

Sesgueioles. Diverses explicacions de les actes municipals ens han portat a afirmar que  això és 

verídic. Entre d’altres, el cas del 6 de setembre de 1936.  Diu així: s’acorda adscriure al 

patrimoni municipal la ex-casa rectoral i les terres i l’hort que pertenyien a la mateixa.63 Les 

primeres paraules representen clarament del que es tracta: adscriure al patrimoni municipal vol 

dir municipalitzar. El primer problema és que les municipalitzacions sovintejaven el sector de 

serveis públics. El segon: que malgrat encaixar amb el punt sis (Incautar i col·lectivitzar  les 

propietats abandonades) del Pla de Transformació socialista, es tracta d’un esdeveniment 

massa anterior. Dos problemes que obren el dubte irresolt de si es van col·lectivitzar les terres i 

l’hort, o si es van confiscar  amb el sol fi de  disminuir la propietat de l’Església.    

                                                 
61 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu Annex. 
62 Entrevista Josep Boladeras. Vegeu l’Annex.  
63 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu Annex. 
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Una de les altres municipalitzacions que es va encaminar a Sesgueioles té a veure amb l’edifici 

del campanar. Un edifici que, com bé sabeu, no està situat al costat de l’església i, per tant, a la  

Plaça designada aleshores Francesc Macià , sinó separat i a la vora del Carrer Francesc Ferrer i 

Guàrdia (actual Carrer Vell).  Sense menystenir el breu estudi geogràfic de Sesgueioles, però, 

més val parlar de l’esdeveniment del 20 de setembre. Segons les dades, el mateix 20 de 

setembre es postulava –degut a les necessitats de la guerra- de realitzar obres al campanar, amb 

l’objectiu de reestructurar la caseta i instituir així un recinte col·lectiu per al recolliment de 

pobres transeünts. En efecte, la municipalització d’un lloc públic.  Per dir-ho d’alguna manera, 

el recinte de patrimoni municipal esdevenia un local a l’abast de tothom.  

Unidament a la revolució simbòlica, durant el mes d’octubre es van obtenir una suma de 

modificacions econòmiques que concretaven el nou ordre revolucionari. A continuació en 

presentem una de força transcendent.  

 Havíem comentat que El Setmanari Independent número 4 de la Veu de la Segarra (dissabte, 

3 d’octubre 1931)  ens traçava un retrat bastant  encertat – i és que parlava l’alcalde republicà 

Josep Canela Miserachs- dels pensaments de la gent del poble. Si el que ens expressava 

l’alcalde és cert,  les coses havien de canviar molt en sis anys. Vet aquí el fragment que 

recopilem del diari de M. Segalès:  

“També tenim en gran estima la no menys rica personalitat, fills del mateix poble 

senyor Forn Germans, residents actualment a Buenos Aires, els quals obsequiaren al poble amb 

la construcció del magnífic passeig amb la seva corresponent artística font, i nosaltres 

l’Ajuntament, amb l’aprovació del poble, nombrarem el passeig amb el nom d’en Forn 

Germans. Aquestes dues digníssimes personalitats el poble en massa els estima amb sagrada 

devoció”64      

A tall de resum,  les paraules –unes paraules curulles de veritat per a tots els aquí reunits65- 

transmeten la teòrica estima del poble vers el senyor Forn Germans.  I diem teòrica perquè 

durant la Revolució el sentiment per aquesta personalitat no fou el mateix. O canvià molt; o 

Josep Canela no fou del tot objectiu en les seves explicacions66. La raó que ens ocupa ara, però, 

gira al voltant d’un altra tema, els fets del 18 d’Octubre de 1936:  

                                                 
64  La Veu de la Segarra, “El pintoresc poble de Sant Martí de Sasgayolas” , dins setmanari independent núm. 4,  
3 d’octubre de 1931. 
65 La Veu de la Segarra, “El pintoresc poble de Sant Martí de Sasgayolas” , dins setmanari independent núm. 4,  3 
d’octubre de 1931. 
66 A la vegada que les tropes franquistas guanyen posicions arreu d’Espanya, Joseph Canela Miserachs anirà 
adoptant una situació d’indiferència política i no patirà repressió alguna.  
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 “S’acorda per la Corporació, fer la incautació de les propietats de Joan Forn, per haver 

abandonat les mateixes, per ésser facciós i per no haver pagat la quota que li assenyalà el 

dissolt Comitè Antifeixista” 

Així doncs, el patrici en qüestió passava d’ésser estimat  en devoció, a ésser facciós. D’ésser 

adorat  per a Sant Martí Sesgueioles, a ésser odiat per a Sesgueioles i la Revolució. Començar 

de bell nou o somniar revenges? La resposta sobrepassa els límits de la historiografia; malgrat 

això, el que ara ens ocupa és si a Sesgueioles hi hagué o no economia revolucionaria. De fet, 

des d’aquesta perspectiva es poden explicar els motius d’aquesta incautació.  

En efecte, el propòsit del Consell Municipal de Sesgueioles de l’1 de novembre  així ho 

demostra. I, com a fet gairebé simultani, emplacem l’aprovació del Decret de 

Col·lectivitzacions (una de les obres dels militants cenetistes al Consell de la Generalitat)  la 

setmana abans. Recordant el projecte, (més relacionat amb el món industrial)  cal subratllar que 

les propietats de menys de cent treballadors podien ser col·lectivitzades si hi havia un pacte 

entre el patró i els treballadors o si el propietari havia marxat. Doncs bé,  a principis de 

novembre (i fruit de la possible coneixença del Decret)  Sesgueioles incautà les terres de Joan 

Forn. Tres motius. En primer lloc,  perquè aquest les havia abandonat (punt sis del pla de 

transformació socialista del país: incautació i col·lectivització dels establiments abandonats 

pels seus propietaris.). En segon lloc, ja que se l’acusà de facciós, o sigui, de beneficiar 

l’alçament militar contra la República o de simpatitzar-hi. Finalment, perquè no havia pagat la 

quota al Comitè Central de Milícies Antifeixistes (d’aquí s’intuïa que era una persona desafecte 

al nou ordre revolucionari). El cert és que les entrevistes no han permès d’interpretar la situació 

i tampoc es vol penetrar el terreny on les dades i la documentació són incompletes. Això no 

obstant, es poden entreveure certs fonaments de judici. D’entrada, que l’estructuració de les 

terres segurament restà en mans del Consell Municipal (és el Comitè Local qui processa la 

incautació i a més, d’aquesta manera, s’assimila a les altres municipalitzacions). En últim lloc, 

que les terres es treballaren en forma de cooperativa o col·lectivització, ja que si parlem 

d’incautació, les terres es confisquen per col·lectivitzar o no es confisquen.  

Un altre objectiu essencial de Sesgueioles va ser col·laborar (des de la reraguarda) per la 

derrota feixista.  Arreu de Catalunya, la tasca consistia en produir armes per tal d’ajudar  el 

front republicà. I per això s’instituí a Catalunya, de la mà de Josep Tarradellas, la Comissió 

d’Indústries de Guerra. Una Comissió que engegà la reconversió de moltes indústries catalanes 

per adaptar el país  a una economia de guerra. Lògicament, un dels elements més requerits era 

el metall, imprescindible per a l’elaboració de material bèl·lic. Davant d’aquesta  necessitat i 

fruit de la petició de la Conselleria de Defensa (Departament de Guerra), a Sesgueioles es van 
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retirar les campanes que sobrin al municipi  que, més endavant es substituïren per rellotges. El 

motiu, tal i com expliquen els Consellers a 18 d’octubre: es necessiten per els assumptes de 

Guerra67. A més a més, una lectura detallada també afirma que les creus del cementiri extretes 

per la Revolució foren utilitzades per aquestes necessitats.  

Per afegit, cinc dies abans, el govern republicà signà el Decret del 13 d’octubre de 1936, que 

consistia en retirar totes les monedes de plata del mercat. 

 L’escassetat de metall era evident i, en efecte, la manca de monedes divisionàries de plata (50 

cèntims, 1, 2 i 5 pessetes)  i les de coure (5 i 10 cèntims) s’ha de relacionar -tret d’alguna part 

de la societat que comença a retenir les monedes- amb la necessitat de metall que tenien  les 

indústries de guerra.  Per consegüent,  això originà un greu problema econòmic: en cap 

moment es va llançar al mercat cap bitllet o forma de pagament equivalent  a les monedes 

eliminades i, per tant, augmentà la dificultat de realitzar petits intercanvis comercials. Intentant 

trobar una situació viable, els botiguers van elaborar tiquets i vals de compra que especificaven 

la quantitat que el client deixava a deure.  

No va ser fins el 9 d’Octubre de 1936, amb la Llei Municipal catalana, que els ajuntaments o 

Comitès Locals van disposar de la capacitat per  estructurar la seva economia.  Sesgueioles, 

com molts altres pobles,  va  emetre un conjunt de bitllets locals per permetre els intercanvis 

comercials dins del municipi. El primer 

paper moneda local de Sesgueioles va ser 

de cartró. D’entrada, l’any 1937,   es van 

llançar al mercat 1.000 papers ( és a dir, 

1.500 pessetes) en bitllets de 50 cèntims i 

1 pesseta.  

Posteriorment, el mateix 1937, 

Sesgueioles projectà dues emissions més  

 

de paper moneda local, de la vàlua d’1 pesseta, de 50 cèntims i de 25 cèntims.A diferència de 

la primera partida,  aquesta vegada es van fer a partir de nitro-cel·lulosa transparent. I això                                                                                 

què vol dir això? Doncs que  Sesgueioles - juntament amb Calaf-  fou un dels primers indrets 

del món que va fabricar bitllets de plàstic!68  

Tanmateix,  el paper moneda local només tingué un any de vida. Un any després de la seva 

emissió (per tant, el 1938) és publicà a la “Gaceta de la República del 8 de gener de 25 de 

                                                 
67 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
68  Jordi NADAL, Antoni TURRÓ, Full Parroquial, Paper moneda local.  

Paper moneda local  d’un valor de 50 cèntims emès a 
Sesgueioles pel Consell Municipal Sesgueioles l’any 
1937 
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febrer de 1938” el Decret que prohibia el trànsit de bitllets municipals. Veiem, doncs, que com 

més va avançar la Guerra, més forma perdia l’economia de guerra i el nou ordre revolucionar 

econòmic. Durant aquestes pàgines, s’ha vist que l’economia revolucionària va ser una realitat 

a Sesgueioles.  Ni que desconeguem el que succeí amb la famosa fàbrica de teixits de 

Sesgueioles, és absolutament inqüestionable que  aquest poble va veure alterada la seva 

estructura econòmica. En són exemple les incautacions, les apropiacions municipals, el paper 

moneda local i les municipalitzacions. En va.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paper moneda local  d’un valor de 50 cèntims emès a Sesgueioles pel Consell Municipal Sesgueioles l’any 1937. 
 

La fi del Comitè Local Antifeixista. Noves relacions polítiques: CNT i PSUC 

 

La singularitat de les Actes Municipals de l’etapa republicana (en què no apareixien implícites  

les deferents forces polítiques que protagonitzaren les reformes) no havien permès de 

comprendre amb el  rigor desitjat el procés pròpiament polític del període. Sortosament,  

figuren en les Actes Municipals del 1936 – i posteriors- descripcions de les forces polítiques i 

sindicals, així com dels seus dirigents santmartinencs. Més amunt hem explicat la relació de 

forces polítiques en el context general; més avall explicarem la política particular de 

Sesgueioles, sovint a remolc dels primers.     

Al principi del Segon Llibre d’Actes Municipals de 1936 , a primer d’agost de mil nou-cents 

trenta sis, s’anotava que tots els propòsits de l’Ajuntament es reduirien a treballar activament 

per la prosperitat de la població i col·laborar amb entusiasme al costat del legítim Govern de 

la Generalitat i del seu President En Lluís Companys69.  Sortosament no es va caure a la 

temptació de tancar el llibre (tot pensant que a Sant Martí no va existir la revolució dels 

primers dies) El que hi ha a continuació explica que (a més d’aconseguir la prosperitat de la 

                                                 
69 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex. 
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població) el que es volia era adaptar Sesgueioles al nou ordre revolucionari.  Ni que s’afirmi 

legitimitat al President Lluís Companys i al Govern de la Generalitat, queda clar que no fou 

exactament així. A Barcelona, ERC, Companys i el Govern de la Generalitat, s’havia 

descompost. Per consegüent, també  a Sesgueioles  Així les coses, com a bona part del país i 

amb noms diversos (Comitè Revolucionari, Comitè de Milícies, Comitè de Defensa) a 

Sesgueioles  va emergir la necessitat de crear un Comitè Local (anomenat aquí Comitè 

Antifeixista) i; per tant,  construir un poder que portés a terme la revolució. Com a 

contrapartida, el Govern de la Generalitat acordà el decret que destituïa tots els consellers no 

afectes al Front Popular. A Sant Martí, l’Ajuntament estava format per Josep Vidal Dragó 

(l’alcalde), Ramon Mestres, Joan Estany i Josep Casulleres, Josep Solà Creus i Francesc Puig 

Bassa.  Els quatre primers eren els conselleres victoriosos de les eleccions municipals del gener 

del 1934. Per tant, en ple període conservador, és més que probable que les persones 

esmentades  fossin de coalició dretana.  En major o menor mesura, l’astut objectiu de la 

Generalitat era allunyar del poder tots els antics consellers (hostils al govern i probablement 

d’Unió Democràtica, Lliga Regionalista o Acció Popular Catalana), acostar-hi els militants 

d’ERC i disminuir les funcions dels Comitès Locals. Aparentment, a Sant Martí Sesgueioles tot 

rodava a la perfecció. Així doncs, tal i com volia el Govern de la Generalitat,  s’aprovava el 

Decret del Conseller de Governació de 22 de juliol, en el qual es disposava que cessessin en 

tots els Ajuntament de Catalunya els consellers, efectius o suplents, procedents de llistes de 

partits no afectes al Front Popular d’Esquerres de Catalunya. La pregunta és: qui cessaria del 

seu càrrec polític? La resposta és més que sorprenent: tots excepte Josep Solà Creus i Francesc 

Puig Bassa. Una  lectura detallada ens diu que això significava la fi dels enfrontaments entre 

els dirigents polítics de l’etapa conservadora i la minoria reintegrada d’ençà la victòria del 

Front Popular. Unes divergències que tan bé demostren aquestes explicacions: quatre vots dels 

Senyors Vidal, Casulleras, Mestre i Estany contra dos vots dels senyors Solà i Puig. (no 

obstant, existiran altres enfrontaments).  D’aquesta manera, com a conseqüència del Decret, es 

retiraren els Consellers que cessen del Saló, quedant solament els de la minoria de 

l’Ajuntament.  

Veient sumades les dues condicions, el govern municipal ben poca cosa podia fer  per restablir 

la situació. Bé és així que, desgastats per les circumstàncies, l’alcalde santmartinenc i els seus 

consellers  abandonaren les seves funcions polítiques.  

Aparentment, aquestes accions complien exactament amb els objectius d’ERC, reconduir els 

ajuntaments. El més problemàtic per al Govern de la Generalitat era que, malgrat 

l’espontaneïtat, a Sant Martí també es va formar un comitè; exactament, el Comitè Local 
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Antifeixista. Amb aquesta organització, el camí cap al nou ordre revolucionari semblava 

irreversible. Sense dubte, representava la competència del poder legal (l’ajuntament) i era 

capaç de reduir (i suprimir) el poder municipal.  A més, Sesgueioles no disposava dels recursos 

de retenció (materials i físic) que es necessitaven per plantar cara al Comitè Local Antifeixista.  

A l’hora de la veritat, la imposició del Decret del 22 de juliol no va ser res més que l’estratègia  

del Comitè Local Antifeixista per instal·lar-se com a poder actiu.  Gràcies a la cessió dels 

anteriors consellers, la minoria del govern (Josep Solà Creus i  Francesc Puig Bassa)  s’havien 

situat al capdavant del poder. Amb quasi tota seguretat, el Comitè Local antifeixista de 

Sesgueioles es va designar a sí mateix com a poder per dirigir Sant Martí Sesgueioles (més ben 

dit aleshores, Sesgueioles) cap al nou ordre revolucionari. Els dirigents eren els  consellers 

(fixes i suplents) de la llista electoral del 14 de gener de 1934. En un primer moment es 

proclamà a Josep Solà Creus, líder sesgueiolenc del PSUC, com a president i, tot seguit,  

Francesc Puig Bassa fou nomenat Alcalde Segon. Entretant, el mateix 1 d’agost de 1936 es va 

fer l’elecció dels càrrecs per a les Comissions. Quedaren així: la Comissió de governació, 

encarregada d’emprendre les resolucions polítiques, estava representada per Josep Solà Creus 

com a president i Jaume Boria Parés i Joan Boladeras  Peçarodona com a vocals.  Francesc 

Puig  Bassa (president), Valentí Vila Navarro i Josep Estany Condal (vocals) eren els 

encarregats d’administrar les finances, és a dir, la Comissió d’Hisenda.  Per altra part, la 

Comissió de foment es repartí entre Jaume Boria Parés, n’era el president; mentre que els 

vocals eren Josep Estany Condal i Joan Boladeras  Peçarodona. Finalment, Josep Solà Creus, 

Francesc Puig Bassa i Jaume Boria parés es dividiren la Comissió d’Assumptes generals.  

Tampoc s’ha de passar per alt que el 6 de setembre es van nomenar els càrrecs de jutge 

popular, de procurador del poble i de secretari. Així és que Salvador Solé Montfort passà de 

protagonista dels Fets d’Octubre  a Jutge Popular del nou ordre. D’afegit, es donà  a Ramon 

Pont Creus el càrrec de Procurador del Poble i a Josep Canals Huguet l’afer de Secretari.  

A partir d’aquestes formacions, el dirigents polítics engegarien una sèrie de mesures 

revolucionaries (simbòliques i no) gairebé ininterrompudes. Sí, en efecte, estem parlant del 

canvi de nom del poble, dels carrers, de les confiscacions o de les col·lectivitzacions.  Aquests 

esdeveniments, espontanis, impulsius i poc organitzats, demostren que la Generalitat no havia 

pogut (del tot) restablir la seva autoritat. I bé és així perquè els episodis revolucionaris prenen 

força durant els primers dies de guerra i progressivament van disminuint. Una reducció gradual 

i paulatina que  és paral·lela a un altre procés: la pèrdua d’autoritat real del Comitè Local 

Antifeixista i la recuperació del poder per part de Generalitat.  Igualment la qüestió és: 

l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles va deixar de funcionar legalment i plenament durant 
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dos mesos i mig.  La força del Comitè Local Antifeixista era indiscutible. Si bé des del criteri 

revolucionari intentà canviar la situació de Sant Martí Sesgueioles, també en el marc econòmic 

promogué reformes que expliquen el seu poder. A més d’acostar Sesgueioles a un ordre 

econòmic revolucionari, va elaborar un programa de quotes obligades a pagar per certs 

habitants de Sesgueioles, segurament així s’evitaria la dissolució per falta de fons. 

Efectivament, un dels motius pel qual s’acusà a Joan Forn ho constata : per no haver pagat la 

quota que li assenyalà el dissolt Comitè Antifeixista70.   

De fet, consta en acta la quantitat econòmica que posseïa el Comitè Antifeixista a 1 de 

novembre. En tant que en aquestes dates, el Comitè ja estava dissolt i, això no obstant, la xifra 

sobrant71 era molt elevada, es pot afirmar que el programa econòmic del Comitè Antifeixista es 

va aplicar -durant els seus mesos de vida- de forma notable. Concretament, estem parlant d’una 

quantitat sobrant de 2.281, 15 pessetes.  

Fins ara heu pogut reconèixer que l’estructura del Comitè Local Antifeixista és incoherent i 

confosa. Tant el lèxic utilitzat pels nomenaments com el vocabulari usat per les comissions, fa 

pensar que estem davant d’un ajuntament organitzat i integrat al Govern de la Generalitat. 

Però, alhora, es veu que això no encaixa amb les mesures revolucionaries que protagonitza. 

Durant els primers dos mesos, Sesgueioles havia optat, arrel de les circumstàncies, un propi 

criteri que no seguia la legalitat del Govern de la Generalitat. Pensem que la majoria de plans 

revolucionaris són primerencs, espontanis i amb poca organització. Per exemple, la incautació 

de les terres, l’hort i la casa del rector o l’apropiació del cementiri són anteriors al Decret de 

Col·lectivitzacions del 24 d’octubre i el canvi de noms dels carrers també és abans que la  Llei 

Municipal Catalana del 6 d’octubre. A més a més, a això se li ha d’afegir  que al món rural la 

informació de la capital s’enredereix considerablement. En suma, s’arriba a la Conclusió que el 

Comitè Local Antifeixista proclamava les reformes pel seu compte, sense tenir presents les 

constitucions legals.  

A l’inici del capítol afirmàvem que, moltes vegades, Sesgueioles anava a remolc del que 

passava a Barcelona. I  precisament ho dèiem pel que ara explicarem.  A mesura que Josep 

Tarradellas convertia la revolució primerenca en un govern d’unitat en què participaven totes 

les organitzacions, el poder del Comitè Local de Sesgueioles deixà de ser poder.  En cert sentit, 

la formació d’un govern d’unitat per part de la Generalitat requeria la descomposició dels 

comitès locals. La suma de milers de municipis estructurats ajudaria, i molt, al funcionament 

                                                 
70 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
71 Adjectiu utilitzat per Josep Solà Creus, l’alcalde de Sesgueioles, un cop reestructurat l’ajuntament. Arxiu 
Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
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del govern.  Per aquest motiu -ni que fos tasca difícil- es va intentar de retirar  tots els comitès 

amb vida. En la pràctica, aquest Decret va representar per a Sesgueioles un canvi de rumb 

important: desapareixia l’autoritat del Comitè Local Antifeixista. Però, a la vegada,  la 

constitució d’aquest ajuntament72  segons el Decret de la Generalitat del 9 d’octubre del 1936 

verificava que fins aleshores el Comitè Local no havia constat en el marc legal.   

Si obrim el Segon Llibre d’ Actes Municipals,  veiem que el  dia 16 d’octubre entra en contrast 

amb el dia 4 d’octubre (dia en què es canviaven els noms dels carrers). La primera cosa que ens 

crida l’atenció és que, a diferència de tots els dies anteriors,  és el Jutge Popular Salvador Solé 

Montfort qui obra la sessió. I que, a continuació, s’esmenten un seguit de persones no 

anomenades ja conselleres sinó ciutadans73.  El motiu?  Celebrar la sessió extraordinària de 

constitució d’aquest Ajuntament74 amb els ciutadans que han d’integrar la nova Corporació 

segons Decret de la Generalitat del 9 d’octubre del 1936 i Ordre del dia 12 del mateix mes. 

Apreciem, doncs, que el Decret de la Generalitat havia triomfat a Sesgueioles. Un Decret que 

especificava per quines normes  s’havien de construir els ajuntaments. Així doncs, les 

representacions depenien del nombre d’habitants del municipi (Sesgueioles es quedava sense 

POUM i ACR) i, els partits polític havien d’estar representats amb la mateixa proporció que ho 

estaven en el Govern de la Generalitat. Això vol dir que havien de constar a l’Ajuntament tres 

consellers d’ERC, tres més de la CNT, dos del PSUC i un de la UR. De fet, en la tesi de Josep 

Antoni Pozo González (El poder revolucionari a Catalunya durant els primers mesos de juliol 

a octubre de 1936) apareix Sesgueioles amb data 16 d’octubre sota la  proporció esmentada.  

Retornant a la Sessió, val a dir que el Jutge Municipal es retirà de la sala i cedí la presidència a 

Valentí Vila Navarro, (ja que era el ciutadà amb més edat del Consistori)  per constituir-se 

consegüentment l’Ajuntament. En aquest marc, pensem que ja hi havia a la Sala els diversos 

representants de les forces polítiques. Per aquest motiu, abans de constituir l’ajuntament, ja 

començaren les disputes i discussions entre els diferents partits.  Lluny de Sesgueioles, a la 

Generalitat de Catalunya, el bloc UGT-PSUC s’estava aixecant com l’alternativa al grup CNT-

FAI i, lògicament, els anarquistes no ho veien amb bons ulls. Doncs bé, de la mateixa manera, 

apreciem a Sesgueioles el frec a frec constant entre aquestes dues forces. Abans de crear la 

corporació, doncs,  Cristòfol Pardina, Rafael Asurmendi i Manuel Gil (representants de la 

CNT), exclamaren que el Partit Socialista Unificat de Catalunya no pot formar part del govern 

perquè no està constituït. (en canvi, la UGT sí que ho estava i, per tant, podia formar-ne part). 

                                                 
72 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
73 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
74 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
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D’afegit, s’augmentaren els enfrontaments per les conseqüents protestes  dels representants de 

l’Esquerra, socialistes i rabassaires75.  En primer lloc, perquè Cristòfol Pardina no cotitzava a 

l’organització sindicalista de la CNT de Sesgueioles sinó a la de Manresa.  Posteriorment, 

perquè els dos representants més de la CNT, o sigui, Rafael Asurmendi i Manuel Gil, no 

estaven empadronats a Sesgueioles.  Sense dubte, dues queixes que ens permeten d’entreveure 

certs elements característics de la força sindical cenetista i de l’oposició que tenia a 

Sesgueioles.  

Com en molts altres pobles de pertot, l’absència de militants de la CNT en petits municipis era 

evident (o si més no, la CNT tenia menys hegemonia que a les ciutats). Per aquest motiu, una 

de les mesures empreses per la CNT fou enviar militants que poguessin representar 

l’organització en els municipis. Així les coses, cap dels tres representants de la CNT era de 

Sesgueioles. Les Targetes d’Allistament de la Conselleria de Defensa  ho corroboren.  Per un 

costat, trobem a Cristòfol Pardina Puego, nascut a  Monegros (Osca) i  ferroviari. Igualment, el 

segon dirigent,  Manuel Gil,  era un ferroviari. Una altra Targeta d’Allistament ens descriu la 

vida del tercer representat, Rafael Asurmendi (nascut a Saragossa). De la mateixa manera que 

la resta, es tractava d’un ferroviari., però aquest  afecto a Milícias de Cataluña de la F.N.I.F 

(CNT) carnet n. 2.15976 així doncs, tres operaris que s’ocupaven de l’explotació de les vies 

fèrries i  arribaren a Sesgueioles per raons laborals o arrel de l’avançada de les tropes feixistes. 

D’endemés,  amb ells, arribà a Sesgueioles l’anarquisme cenetista, els orígens del qual acabem 

d’explicar i les empremtes del qual trobem al capítol llarga vida al Camarada Durruti.   

La raó és que, malgrat les queixes d’uns i d’altres, es constituí l’Ajuntament sense alteracions. 

Però quin ajuntament? El proper debat a resoldre era, tal i com diuen les actes, es posat a 

discussió l’adopció d’un règim especial.  Bé fou així com s’acordà el règim d’Ajuntament en 

Plé77. Per tant, arrel d’aquesta elecció, es procedí a la votació de l’Alcalde primer i Alcalde 

segon de la Corporació. El primer va recaure  - per set vots a favor- a Josep Solà Creus, el líder 

del PSUC. El segon, a Joan Corminas Casas. Consegüentment, Valentí Vila Navarro (qui havia 

presidit la Sessió) atorgà al comunista les insígnies del càrrec. S’ha de tenir en consideració 

que el PSUC no tenia ni mig any de vida i, malgrat això,  el partit polític havia arribat a 

Sesgueioles i s’havia situat al capdavant de l’alcaldia. 

                                                 
75 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex. És curiós 
recalcar que les Actes Municipals escriuen rabassaire en singular i la resta en plurar perquè, en efecte, d’UR 
només hi ha una representació.  
76 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Conselleria de Defensa, Targeta d’Allistament. . Les sigles FNIF 
signifiquen Federació Nacional de la Indústria Ferroviaria, creada per la CNT.  
77 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
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GUERRA CIVIL 
 
Sesgueioles: terra de refugiats.  
 

Al llarg de la Guerra Civil, arribaren a Catalunya milers i milers de refugiats procedents de tots 

els territoris espanyols ocupats per l’exèrcit feixista. En els tres primers mesos de guerra, 

Barcelona es va omplir de més de 100.000 refugiats. La realitat era aquesta: Catalunya s’estava 

convertint en una terra d’acolliment. Cada dia  era major la quantitat de refugiats que 

s’agregaren al país, les xifres ho demostren. A finals de setembre, Barcelona salvaguardava uns 

200.000 refugiats. A l’octubre, arribà un altre nombrós allau, aquesta vegada de les zones de 

Madrid, Andalusia i Extremadura. Per suma, la caiguda de Bilbao a mans dels militar feixistes 

provocà l’arribada de més de 16.000 refugiats.  

El creixement incessant de nouvinguts ràpidament determinà la seva distribució per totes les 

zones de Catalunya: 1.919 refugiats a Granollers, 3.290 a Terrassa, 1.613 a Sabadell, prop de 

3.000 a Manresa78 Però també repartits per petites ciutats i pobles, com per exemple, 

Sesgueioles. La realitat exigia la creació d’institucions i organitzacions humanitàries com el 

Comissariat d’Ajut als Refugiats o la Junta Nacional de Refugiats.  Però aquestes entitats no  

van ser creades fins ben entrat l’any 1937 i; per tant, no es relacionen amb el cas de 

Sesgueioles. Aquí, l’arribada de refugiats es va protagonitzar durant els primeres mesos de 

Guerra i sense cap organització ni distribució establerta.  

En el marc general, el 24 de setembre de 1936 les tropes feixistes encapçalades pel general 

Varela es van fer amb la ciutat de Toledo. Consegüentment, la por i l’avançada feixista va 

empènyer masses de toledans republicans. Cap a on? Bona part d’aquests  direcció Barcelona i 

la perifèria, però a la vegada, una minoria fou enviada  cap a un poble de l’alta Segarra 

anomenat Sesgueioles. Un document inèdit de l’època franquista ens ho verifica. El document 

consta d’una breu explicació que ens descriu la procedència dels refugiats i a continuació 

apareix una taula amb el nom, l’edat, el nom dels pares i el poble natal. Unes dades que 

confirmen dos aspectes a tenir en consideració. Primer de tot, que Sesgueioles va complir el 

seu deure - igual que tot el país-  d’acollir persones d’altres indrets d’Espanya. En segon lloc, 

que el poble sesgueiolenc va veure alterada la seva estructura social arrel de la guerra.  No 

dràsticament, com a Barcelona, però sí en un nombre considerable. Estem parlant d’uns 15 

nouvinguts, aproximadament.  

                                                 
78Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, 
Catalunya, terra d’acolliment. Els refugiats.  
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En termes generals,   el 27% dels refugiats eren dones majors d’edat i  el 10% homes. La resta, 

un 66%, corresponia a la gent gran i a la població infantil. Semblantment, Sesgueioles acollí 

molts nens. Provenien del Colegio Provincial de Toledo i havien arribat al municipi el dia 18 

de desembre de 1936. Precisament per aquesta data ja estem parlant de Sesgueioles i no de 

Sant Martí. Es tracten, doncs, d’emigracions realitzades durant els primers mesos de guerra, 

que arribaren a Sesgueioles sense un 

pla d’ordenació. L’arribada d’aquest 

contingent de població va crear un 

seguit de mesures per tal de fer 

possible l’acollida. En molts casos, es 

van habilitar edificis públics o espais 

incautats (com podia ser la rectoria)  

per tal de forjar així una espècie de 

centres d’acollida. A Sesgueioles, 

però, triomfà una altra mesura.  

L’entrevista mantinguda amb Joan 

Borràs ens resol el dubte.  I, en 

efecte, concorda amb les dades del 

Document. Així doncs, a Sesgueioles 

els infants van ser acollits per les 

famílies. Com veieu, diem infants 

perquè es calcula que més del 90% 

de nouvinguts  eren      nens. La 

mitjana dels refugiats era  de 12,2 

anys d’edat. 

A finals de la guerra, el 50% de refugiats de guerra corresponia a la població infantil. En aquest 

sentit, Sesgueioles va  fer una petita contribució per ajudar els refugiats. Sense dubte, un cop de 

germanor respecte l’Espanya republicana. 

 

 

 

 

 

 

Tristesa, valentia i dolor. Nens, nenes, mares, pares: tota la 
població  civil pateix les primeres conseqüències d’una 
guerra que es preveu llarga.                                                               
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El poble de Sesgueioles 
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1: Passeig de Francesc Lairet 
2:  Carrer d’Amadeu Colldeforns  
3: Carrer de Galán i García Hernández  
4: Plaça de Francesc Macià 
5: Carrer  de Buenaventura Durruti  
6: Carrer  de Lluís Companys 
7: Carrer d’Enric Fontvernat.  
8: Carrer de la República 
9: Carrer del 19 de Juliol  
10: Avinguda del 14 d’Abril 
11: Carrer del 6 d’Octubre 
12:  Carrer  Francesc Ascasso  
13: Carrer de Jaume Compte  
14: Carrer de Francesc Ferrer  
 

 Batalló de l’Exèrcit de la República ( Carrer de 
Francesc Lairet).  
 

 Comandància de l’Exèrcit de la República (Carrer 

de Francesc Ascasso). 

 Seu de la Unió General de Treballadors.  

 

 Seu de la Confederació Nacional del Treball. 
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Exèrcit de la República 
 
La troballa de documents relacionats amb l’ Exèrcit de la República forçosament havia de 

determinar aquesta secció. A primer cop d’ull, el tret d’aquest exèrcit és que, en contrast amb 

les tropes feixistes, no mantenia –durant els primers mesos- una estructura  i disciplina 

ordenada i eficient. El govern (tant central com català) no ho havia pogut solucionar. Bona 

mostra és que al front d’Aragó l’exèrcit era inexistent. Per contra, el front  havia estat ocupat 

per les columnes de milicians. Unes milícies d’obrers  amb més ira ideològica però amb molta 

menys organització.  Per aquest darrer motiu calia la organització i constitució d’un nou 

exèrcit.  

Com a resposta, el govern republicà ràpidament intentà de regular la situació i el 27 de juliol 

cridà  les lleves del 1934 i 1935 de tot el territori espanyol. Però el decret no va  triomfar  a 

Catalunya ( el desacord anarquista fou transcendental) i la participació de la societat va ser 

mínima. Fruit d’això, el Comissariat de Defensa de la Generalitat se situà al capdavant de la 

reraguarda catalana  i  el 27 d’octubre cridà les lleves de 1932, 1933, 1934 i 1935.  Un decret 

que va tenir molt  ressò a Sesgueioles. Ara veurem en quin sentit.  

L’Arxiu Municipal de Sant Martí conté noranta Targetes d’Allistament de la Conselleria de 

Defensa. D’aquestes, vuitanta-un   són datades a 20 d’octubre de 1936. Les coincidències no 

són fruit de la casualitat, sinó que estan en relació amb el decret de la Generalitat. El problema 

és que la crida de les lleves no correspon amb l’edat dels allistats de Sesgueioles. Així doncs, 

hi apareixen habitants de més quaranta anys ( Josep Giralt Cos) i d’altres tan joves com el 

distingit músic Francesc Vives Creus, aleshores amb vint-i-quatre  anys. És significatiu 

remarcar que d’aquests allistats, només quaranta-quatre havien estat en campanya militar, la 

resta eren lleves inexpertes. Però bé, el dubte arriba quan un cop analitzades les targetes surten 

com a reclutats a l’exèrcit els senyors Rafael Asurmendi (CNT), Cristóbal Pardina Pueyo 

(CNT) i Josep Solà Creus (PSUC). Efectivament, això entra en contradicció amb les dades de 

les actes, en què apareixen com polítics actius. A la pràctica, no vol això dir que les dades no 

siguin fiables sinó que molts d’aquests allistaments no es van efectuar. Van ser, 

majoritàriament,  allistaments formals que no es van presentar a les casernes o que es feien 

amb el propòsit de presentar-s’hi posteriorment.    

La raó és que el decret del 27 d’Octubre no va tenir resposta a Sesgueioles. És cert que durant 

el primer any  s’allistarien alguns habitants (de fet, consta en acta la incorporació a l’Exèrcit de 

la República ( 27 de desembre) del Caixer Municipal Pere Vendrell Mojal. Això no obstant, el 

cas de Sesgueioles reflectia tot el panorama català: el decret no havia tingut èxit.  En cert sentit, 
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perquè molts catalans ja estaven a les milícies o perquè s’allistarien  més tard a l’Exèrcit de 

Catalunya.  A més, eren els primers mesos de guerra i l’oportunitat d’una revolució guanyava 

posicions pertot i contra tot ( fins i tot contra la República).  

Targeta d’allistament de l’Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles. Concretament, la fitxa de Rafael 

Asurmendi, conseller cenetista de l’ajuntament de Sesgueioles i ferroviari afecte a les Milícies de Catalunya.   

Seguidament, la Generalitat cridava les lleves de 1934 i 1935, amb la ferma intenció de crear  

un Exèrcit Nacional Català. La ferma intenció, a la realitat, deixà de ser-ho. 

La majoria d’historiadors creuen que aquestes dificultats per crear un exèrcit estructurat a 

Catalunya rauen en dos idees polítiques diferenciades. El PSUC creia que l’Exèrcit Popular tan 

sols havia de ser una de les parts de l’Exèrcit Central. Mentrestant, la CNT-FAI i el Govern de 

la Generalitat creia més viable la instauració d’un Exercit Nacional Català independent de 

l’espanyol. En realitat, el rerafons d’aquestes propostes amaguen el conflicte polític entre 

anarquistes i comunistes pel poder.  

Al mateix temps, les derrotes a Badajoz, Donostia, Toledo, Huelva i Oviedo havien evidenciat  

que el pas de les columnes a un exèrcit coordinat era necessari. Finalment, durant la primavera 

de 1937,  l’Estat Major central agafava la direcció  de l’Exèrcit de Catalunya (ara anomenat 

Exèrcit de l’Est). Totes les divisions passarien ara a formar part de les Brigades mixtes (llevat 
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de la Divisió Lenin del POUM, dissolta).  Així, arrel, en bona part,  dels Fets de Maig, el 

Partido Comunista Español  ( amb el suport del PSUC) s’acabava apoderant del comandament. 

Novament es cridarien lleves per articular les tropes. Ara, però, l’Exèrcit de l’Est tindria més 

fortuna.  I, en cert sentit, gràcies a la col·laboració dels ajuntaments municipals en general i del 

de Sesgueioles en particular. La localització de fitxes de reclutaments de l’Ajuntament de 

Sesgueioles resulta una gran ajuda per l’estudi.  Les del decret del 27 d’Octubre de 1936 

venien imposades per la Conselleria de Defensa. Diferentment, les de 1937 i 1938 – tret de nou 

allistaments de l’any 1937 – són elaborades pel mateix ajuntament. La qüestió és que la 

Corporació de Sesgueioles enviava l’ordre de reclutament als homes designats segons les 

lleves a fi que aquests s’integressin a les Caixes de Reclutes de Barcelona.  

Alhora, és interessant d’analitzar els dos tipus de targetes. Les inicials són més breus i només 

t’especifiquen la lleva, el nom i el número de la caixa de reclutament. En canvi, les que 

pertanyen a l’any 1938 són més elaborades. Diuen així: “us servireu presentar-vos el dia 7 del 

corrent a les 10 hores, a la Caixa de Recluta nº 26 situada a Barcelona, portan una manta, 

sabates, plat, cullera i sac per a la vostra destinació a Cos”.  

Darrerament i vistes les noves condicions, una part de l’èxit es degué al suport dels 

ajuntaments. De fet,  els consellers de Sesgueioles advertien en les dues targetes que de no 

presentar-se serieu declarat desertor o s’aplicarien els consegüents perjudicis, respectivament. 

No se sap quins,  però la conclusió és la mateixa: la mobilització de Sesgueioles existeix i és 

simultània a la incorporació  efectiva de lleves a l’Exèrcit de l’Est.  

Sota aquest teló de fons, al maig de 1937 es començaven a demanar els primers  

reemplaçaments. I Sesgueioles se’n fa ressò: “Atès que han quedat vacants dos llocs de 

Conseller, per haver tingut d’ingressar al exèrcit del poble els companys Alfons González 

Torres, representant de la CNT, i Pere Corominas Pont , representant del PSUC.” 

 
 
Pensem que aquests dos exemples eren només una petita part dels sesgueiolencs que 

s’acabarien incorporant al front.  A l’estiu, s’integrarien a l’exèrcit tres habitants més. Pere 

Estany Codina, de la lleva del 1934; Ramon Borràs Lladó (habitant que ja havia omplert la 

targeta d’allistament de la Generalitat i demostra la mínima incorporació durant el 1936), de la 

lleva del 1933 i Joan Domingo Llorens, de la lleva del 1931.  

Doncs bé, aquestes tres integracions corresponen a l’increment de personal que patí el front 

durant aquell estiu. En sis mesos, es passà de 400.000 allistats a 800.000. No obstant, aquell 
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agost no s’aconseguí de prendre la ciutat de Saragossa ( a efectes pràctics, només es guanya 

l’encreuament de Belchite, ocupat des d’aleshores per els cenetistes79).   

 En aquest marc, no seria fins  la  primavera   de  1938    que   es  reclutarien més lleves.                                                                                       

 començava a fer realitat, a Pujalt, la Base d’Instrucció del XVIIIè  Cod de l’Exèrcit Popular.  

Paral·lelament, el front oriental havia quedat aïllat i el transcurs de la guerra feia 

imprescindible un altre ampli reclutament. La resposta de Sesgueioles, ara, seria  abundant.  

Al març ingressaven a l’exèrcit cinc habitants corresponents a la lleva del 1929. Així les coses, 

amb manta, sabates, plat, cullera i sac es dirigiren cap a la  Caixa de Recluta designada. Tres 

d’aquests, (Valentí Corominas Casas, Martí Cortadellas Boladeras i Joan Montserrat Puiggrós) 

cap a Barcelona, Caixa Recluta nº26. Contra les estadístiques, Ignasi Sarri Rubió era enviat a 

Lleida. Un territori que no trigaria a caure - apreciats els resultats de la guerra- a la dominació 

franquista. Possiblement per aquesta raó se l’enviava (ni que només intervingués a la defensa 

de Lleida la Roja com a petit intèrpret).  

Arreu de Catalunya multiplicava la demanda de reemplaçaments. Bé és així com  el 13 d’abril 

s’armaven les lleves de 1927, 1928 i 1941. Entretant, a Sesgueioles, Miquel Creus Garriga, 

Joan Garcia Invernón, Mariano Lerin Colaina, Sebastián Belmar Raja, Juan Sánchez Molina , 

Ginés Sánchez Pérez es mobilitzaven direcció la Caixa de Recluta nº26, a Barcelona. Es tracta 

dels habitants de la lleva de 1927. Quant a la de 1928, Sesgueioles no aportà cap representació 

a l’exèrcit. Però sí  la lleva de 1941, amb Josep Garcia Navarro i Jaume Martí Pont. Fredament, 

els desigs republicans no s’assemblaven ja gaire als pronòstics reals de la guerra. Per això el 

transcurs de la guerra havia determinat la quasi absoluta incorporació a l’exèrcit de tota la 

societat. Sí: estem parlant de la famosa lleva del biberó, la qual, sense experiència ni 

antecedents militars, arribava a l’Exèrcit de l’Est durant aquest període.  

Finalment, el darrer reemplaçament amb transcendència al municipi és el del maig de 1938: 

“Tot seguit l’Alcalde dona compte que tenint-se d’incorporar els minyons de les lleves 

dels anys 1922, 1923, 1924, 1925 i 1926, per haver estat movilitzats per el Govern de la 

República  per a fortificacions, i trobant-se inclosos en les mencionades lleves la majoria dels 

components de l’ajuntament, han estat cridats els Partits i organitzacions del Front Popular del 

Poble per a formar l’Ajuntament.”80  

Quedava enrere l’ajuntament encapçalat per Josep Solà. I, amb ell, es consumien les vivències 

revolucionàries d’un poble. El text anterior no reflecteix només la coordinació de Sesgueioles 

                                                 
79 Els comunistes utilitzaven amb despreci i ironia el substantiu de tribus per denominar aquestes tropes.  
80 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles,  Llibre d’Actes de l’Ajuntament any 1936. Vegeu l’Annex 
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en relació amb el context general ( ja que les lleves coincideixen) sinó quelcom més important. 

Quelcom que uneix el decurs de les lluites militars amb el somni revolucionari. Les 

desgraciades condicions de la guerra havien fet del somni revolucionari un malson franquista.  

I, d’endemés, quedava truncada molt més que una generació.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mañana, los paseos en bicicleta por las afueras en las tardes de  verano. Pero hoy, la lucha...” W.H. Auden, 
“Spain”, 1937. A la imatge, un cartell propagandístic de la CNT-FAI que reivindica les incorporacions a 
l’Exèrcit de la República amb el lema: “Al front!”. 
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EPÍLEG. El final de la guerra. 
 
Temps de silenci. Els inicis de la repressió franquista.  
 
Quan hom parla de repressió immediatament li ve al cap l’acció  protagonitzada per unes 

persones, grups socials o polítics (que tenen un cert poder)  i sotmeten un altre col·lectiu a fi de 

mantenir una situació determinada.  Sí es té present aquest significat, no hi ha cap dubte que 

durant - i finalitzada- la Guerra Civil es van donar a tot Espanya terribles repressions. Una 

pluralitat, però, que es pot dividir en dos: repressió republicana i repressió franquista. En 

efecte, no hi ha aparell possible per mesurar-les, encara que bé s’ha d’advertir que mantenen 

diferències prou importants  per entendre-les (no justificar-les) de diferent manera. Parlem de 

la primera com una repressió (atemptats, robatoris, assassinats a creients i sospitosos de 

simpatitzar amb l’alçament militar) desorganitzada, espontània, de poca durada i gens 

establerta. Pensem, doncs, que la repressió republicana es protagonitzà durant els primers 

mesos de revolució i que un cop la Generalitat va recobrar el poder la violència revolucionaria 

desaparegué gairebé en la seva totalitat. Contràriament, explicarem en aquestes pàgines que la 

repressió franquista no és ben bé així.   

Si bé les dades sobre els inicis de la repressió a Sesgueioles tenen una essència pròpia, 

l’excel·lent quantitat i qualitat dels documents ens realitzen una aproximació als fets d’abast 

general. Tot seguit comentarem els documents més importants. Abans, però, cal respondre una 

qüestió la resposta de la qual és  important per entendre les característiques de la repressió 

franquista: per què hi ha documentació de la repressió franquista i no de la republicana? Tal 

vegada la resposta rau en el fet que la repressió franquista fou organitzada i dirigida i, 

consegüentment, eren necessaris els documents de gestió. En canvi, no trobem documents de la 

repressió republicana. És, en efecte, perquè es tracta d’una repressió desorganitzada i 

espontània.   

Com a tot el territori, l’arribada de la dictadura franquista es basava en dos pilars: el suport 

social i la repressió.81 

Les persones afectes al règim franquista eren un dels factors clau de la repressió. Eren aquelles 

que facilitaven la informació de tots els habitants amistançats amb el règim republicà, així com 

dels polítics i sindicalistes que no s’havien exiliat.  Un document solt del Ayuntamiento 

Nacional de San Martín Sasgayolas ens descriu clarament la importància del suport social. El 

text en qüestió, està firmat per Juan Borrás Rubió (Alcalde Nacional y Jefe Local de Falange 

                                                 
81Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Els 
darrers mesos de la Catalunya republicana.  
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Española Tradicionalista y de las J.O.N.S), Juan Ametlla Donadeu ( Juez Municipal) i Lorenzo 

Guiteras Batet (Cura Párroco del Pueblo82). Dit en altres paraules: tres noves autoritats 

franquistes i afectes al nou règim. Però, en aquest cas, què certifiquen? L’escrit conta la vida 

d’un habitant santmartinenc de inmejorables antecedentes patriòticos y cristianos y adicta 

desde un principio al Glorioso Movimiento Nacional [...] durante  la dominación Marxista83. 

Estem parlant de José Lebaret Graells, persona que es va incorporar a l’Exèrcit de la República 

i va passar a la España Nacional84. De fet, una vida com tantes altres. La nombrosa quantitat 

de Fichas Clasificatorias (vint en total) ens permet de veure l’actitud de diverses persones 

durant la guerra. Aquí Sant Martí no van existir els quintacolumnistes, però sí certs habitant 

que ajudaren a l’exèrcit dels nacionals; per tant, persones afectes i exemples de suport social85.   

D’aquestes vint individus, en  diferenciem onze com a persones que només van servir a 

l’Exèrcit de la República i que mai passaren a l’Espanya Nacional. Com veurem després, seran 

objecte de repressió. Contràriament, hi ha sis persones (Enrique Grau Montserrat, Martín Vives 

Selva, José Mussolas Llorens, José Grau Queralt, Ramon Vidal Donadeu i Antonio Estany 

Vilaseca) que van servir des del primer moment a l’Exèrcit Nacional. En darrer lloc, també 

trobem tres persones que, fruit dels seus ideals feixistes o arran del temor de la victòria 

franquista, van passar de l’Exèrcit de la República a l’Exèrcit de Franco. Estem parlant de 

Jaime Pla Closa, Tomàs Montaner Estany i Pedro Mussull Junyent.  

Carlins, falangistes, persones repercutides durant la República, persones que s’havien 

incorporat a l’exèrcit rebel; eren el perfil més comú de simpatitzants amb el règim feixista. 

N’hi havia que eren absolutament d’idees dretanes i franquistes; altres es pensaven que la 

dictadura seria breu i significaria només la creació d’un sistema polític de dretes; fins i tot hi 

havia gent que havia actuat en suport del feixisme per por a la repressió.  Per exemple, trobem 

una carta (Igualada, 27 d’octubre de 1941)que demana: “designe el nombre de tres personas 

vecinas de San Martín de Sagayolas que reunan condiciones de moralidad, aptitud y adhesión 

al Glorioso Movimiento Nacional.”86 La resposta de l’Ajuntament és immediata i declara a 

Francisco Mussolas Casajuana ( 52 anys), Juan Mossoll Salaf (60 anys) i Bartolomé Montané 

Furull (51 anys) com a Jueces Municipales.  En segon lloc, nomena com a Fiscales els senyors 

                                                 
82 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles. Document solt de l’Ajuntament Nacional durant la Dictadura 
franquista. Vegeu l’Annex.  
83 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles. Document solt de l’Ajuntament Nacional durant la Dictadura 
franquista. Vegeu l’Annex. 
84 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles. Document solt de l’Ajuntament Nacional durant la Dictadura 
franquista. Vegeu l’Annex. 
85 Vegeu l’Annex. 
86  Vegeu l’Annex.  
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Juan Montserrat Fages ( 35 anys), Juan Estany Miserachs ( 34 anys) i Valentí Miserachs Martí 

(36 anys).  

En qualsevol cas, la raó segueix essent la mateixa: el suport social existí, tant a Barcelona com 

a Sant Martí.  

 
Carta del Jutge Municipal de Igualada enviada el 27 d’Octubnre de 1941 a l’Ajuntament de Sant Martí 

Sesgueioles. Exactament,  es reclama les persones més adherides al franquisme per tal d’exercir el càrrec de 

Jutge Municipal.  

Paral·lelament,  la  España Nacional  anava engegant les armes propagandístiques que 

reforçarien la dictadura militar. Una de les propostes posades en pràctica fou la Comisión de 

Incorporación Industrial y Mercantil número 2, que intentava reobrir totes les empreses de 

Catalunya. Dels primers anys de dictadura, només tenim referència a Sant Martí d’un 
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establiment, el Café Andrés Creus. Tots els comerços esmentats en l’anàlisi social i econòmic 

dels anys trenta semblaven desapareguts, llevat d’aquell bar de dretes al qual fèiem referència 

en el capítol d’espais de sociabilitat (El bar d’esquerres havia tancat87). Com clarifiquen moltes 

cartes, la seva activitat començà novament tot just la guerra havia finalitzat. De la mateixa 

manera que diu Antoni Segura,  eren aquests els empresaris de la victòria88.  

En aquesta crítica situació, la repressió es convertí ràpidament en el segon eix de la dictadura. I 

ben dit està: ràpidament. En el marc general, molts episodis de repressió van ser simultanis a 

l’arribada de les tropes franquistes. Les dades obtingudes per Josep Maria Solé i Sabaté i Joan 

Villarroya ho evidencien. Segons les estadístiques, el 63% de les víctimes es van executar entre 

el 1938 i el 1943 i el novembre fou el  mes de major repressió, amb un 20% d’executats 

respecte les xifres de tot el 193989. D’aquests percentatges, sobreabunden els robatoris,  les 

víctimes de soldats republicans, de dones violades, de personatges d’idees d’esquerres que no 

s’havien exiliats, de Carabinieros Rojos90, i una llarga etcètera d’afusellats sense cap tipus de 

mirament. Però també condemnes a una part de la població de dretes, que considerava injustes 

les actuacions militars. Els motius?  Gairebé totes les raons giren al voltant d’una paraula: la 

ideologia. Així doncs, moltíssima gent d’esquerres o pertanyent a alguna organització política 

o sindical republicana va ser condemnada.  

Es desconeix si a Sant Martí hi hagué represàlies violentes que desencadenessin la mort 

d’algun dels seus habitants. Segurament, com en el cas de la repressió republicana, van ser –

com a màxim- morts puntuals.  En cert sentit, la manca de documents en relació amb aquestes 

dades provablement es deu a la DERD. Es tracta de la Delegación del Estado para la 

Recuperación de Documentos. La teòrica finalitat era recollir, centralitzar i classificar totes les 

dades i documents dels Arxius Municipals. En el fons, el vertader afany passava per confiscar 

tots els documents que perjudiquessin la dictadura (és el cas dels famosos papers de 

Salamanca, que amaguen les violentes actuacions franquistes) i aconseguir tot tipus 

d’informació sobre els enemics del Moviment Nacional.  

                                                 
87 Informació extreta de l’entrevista mantinguda amb Joseph Boladeras.  
88 Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Els 
darrers mesos de la Catalunya republicana. 
89 Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil 
     dia a dia. Els camps de refugiats. La Guerra Civil: balanç final.  
90 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles. Document solt de l’Ajuntament Nacional durant la Dictadura 
franquista. Vegeu l’Annex. 
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Carta de la Causa General de Barcelona enviada a Sant Martí el 13 de gener de 1941. El document de repressió 

és prou explícit: conèixer  informació al voltant del les persones afectes al règim republicà. A més, demostra que 

les represàlies són establertes i organitzades.  

Sobre paper, la quantitat de documents relatius a la DERD que s’han trobat a l’Arxiu 

Municipal de Sant Martí Sesgueioles és quasi il·limitada. Malgrat tot, la complicada tasca de 

selecció n’ha escollit els més representatius. A Sant Martí Sesgueioles els mecanismes de la 

repressió no quedaren totalment estructurats fins ben acabada la guerra. Per aquesta raó el 



 62 

document que ara analitzarem és de l’any 1941. Sense dubte, es tracta d’una carta que explica 

la informació que la DERD reclamava.  

En resum, informació al voltant de la Organització política i administrativa de l’Ajuntament de 

Sant Martí Sesgueioles, actuació de les Autoritats, Delegats i Agents municipals durant el 

període republicà i sobretot, durant la Guerra Civil.  Així les coses, van ser il·legalitzats tots els 

partits polítics, totes  les organitzacions sindicals, culturals i socials relatives al Front 

d’Esquerres o al Frente Popular.91  

De la mateixa manera,  la confiscació de documents republicans era un dels pilars més 

importants de la repressió. Sobretot, perquè amb aquestes dades es podrien anunciar i criticar 

els crims ocorreguts durant el període republicà. És significatiu aclarir que  només hem trobat 

un document que parli de la violència revolucionaria a Sant Martí. Diu així: “Don Jaime Bagué 

Ribot, el cual fué fusilado en un batallón disciplinario en San Martin de Sasgayolas, el dia 24 

de Junio del año 1938”.  Es tracta d’un document d’època franquista que, com tants altres, 

intentava justificar l’alçament i la consegüent repressió, tot anunciant les terribles ( i a vegades 

exagerades per les forces franquistes) actuacions republicanes. Però, com venim manifestant, 

aquest document no va ser l’únic amb aquest propòsit. Transcrivim, doncs,  alguns fragments 

de dues cartes de la Causa General que són força representatius.  

El text de la primera carta és directe: “sirvase informarme acerca de si existen en ese término 

municipal, fuera de los recintos de los Cementerios, fosas, zanjas, hoyos, pozos, etc., en donde 

se hubiesen practicado enterramientos y por tanto inhumado cadáveres o restos de personas 

asesinadas víctimas de la cominación roja” 92.  

La primera carta, del juliol de 1941, sol·licita informació al voltant de les víctimes de la 

violència revolucionària republicana. La resposta positiva de l’alcalde santmartinenc hauria 

servit al règim franquista com a justificació material de les injustícies republicanes. La segona: 

més sobre el mateix. Especialment, s’interessa per l’existència de si durant el dominio rojó 

funcionó en esa población alguna checa u otro organismo anàlogo de terror93.  

 Malgrat ficar-ho en segon lloc, controlar tota la població i, especialment, aconseguir tot tipus 

d’informació sobre els enemics del Moviment Nacional, era un dels objectius fonamentals. La 

raó és que, tenint present les idees o actuacions, la societat (o si més no, Sant Martí 

Sesgueioles) seria classificada en quatre sectors. I convé sintetitzar-los per entendre el següent 

                                                 
91 A la resta d’Espanya el conjunt de les organitzacions polítiques o sindicals fidels a la república van ser 
anomenades Frente Popular.  
92 Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles, Causa General de Barcelona y su provincia, carta del 30-6-41) 
93Arxiu Municipal Sant Martí Sesgueioles, Causa General de Barcelona y su provincia, carta (14-10-41). Vegeu a 
l’Annex el document complet.  
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document. En primer lloc, tots aquells republicans o revolucionaris (anarquistes, comunistes) 

que haguessin estat desterrats i penats per la justícia militar serien anomenats encartados. 

Semblantment, milers i milers de republicans serien acusat de desafectos, pel fet de tenir unes 

idees diferents a la imposada pel franquisme. En tercer lloc, qualificarien com a indiferentes 

aquella gent que no havia adoptat  cap actitud política marcada. Finalment i en total oposició 

amb el primer, els adictos, per a totes aquelles persones que havien col·laborat amb el 

moviment franquista o, si més no, havien adoptat una postura ideològica feixista.   

En tot cas, és millor apreciar la transcripció d’un dels documents més malmesos i intel·ligibles 

de l’Arxiu Municipal, per entendre els esdeveniments. La intriga de saber el que hi posava ha 

valgut la pena:  

                                           Fechas: 39-3-1940 a todos 
 

- Bartolomé Méndez Velez n. Tercero : -Desafecto.  resulta que ha sido de ideas 
izquierdistas.  

- Ramon Mas Cormoninas, n. 4 de 1938 – Desafecto. Ha sido siempre de ideas 
izquierdistas y muy adicto a la causa roja durante el Glorioso Movimiento Nacional. 

- José Boladeras Pont, n.1 de 1938. –Desafecto. Que en los primeros tiempos de la 
dominación roja entusiasmado por sus ideas izquierdistas de antes, prestó 
colaboración en favor de la causa roja, frecuentando el local del Comite y exhibiendo 
arma.  

- Ramon Corominas Casas n. Tercero 1939. –Desafecto. Ha sido siempre de ideas 
francamente extremistas y un gran propoagandista contra el Gran Movimiento 
Nacional. 

 
- Quintín Corominas Casas, n. 1 de 1936. ingresó voluntario al Ejército rojo después de 

haber prestado servicios en favor del Comité rojo local y ostentando arma.  Desafecto. 
- Tomàs Montaner Estany n. 3 de 1936, Desafecto. Que la 135 Brigada Mixta a la cual 

pertenecía tuvo que internarse a Francia cuando la situada de los rojos de Aragón, y 
se incorporó allí nuevamente a dicha Brigada en vez de pasar a la España Nacional.  
Fué asimismo Sargento rojo. 

- Encartado. Valentín Guardiola Marin, n. 2 de 1937. Resulta que ingresó en las 
milícias rojas en calidad de voluntario . En Octubre último, fue libertado después de 
pasar unos 6 meses en la càrcel, y seguidamente fue denunciado como autor de delitos 
de asesinato. Está en manos de la Justicia Militar. 

- Manau Rosas, n. Tercero 1938. –Indiferente. 
- Valentin Vila Solé- resulta que sus ideas eran de extrema izquierda luchando en las 

filas con el maximo estusiasmo rojo. 
- Manuel Fesllejo Garcia- porque no ha comparecido al acto de la clasificación y 

declaración de soldados y se le impone contrario a nuestro Glorioso Movimiento 
Nacional. 

- Juan Paredes Martínez – igual que el anterior. 
- Agustín Coletas Giralt- resulta que era un elemento extremista y ha omitido el 

cumplimiento de sus deberes militares.  
- Pedro Corominas Pont- resulta que fue miembro del Comité Revolucionario de esta e 

ingresó en las milicias rojas en calidad de voluntario.  
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Sense cap gènere de dubtes, estem davant d’un excel·lent document  que ens ajuda –i molt- a 

entendre els processos de la repressió franquista. És sorprenent veure que de 13 persones, 12 

habitants siguin desafectos al règim franquista. Òbviament,  no vol això dir que a Sant Martí no 

hi hagués franquistes (ni es pretén d’aclarir aquí aquest tema). Més aviat, el que es vol és de 

resoldre un altra qüestió de més importància (no sensacionalista però sí històrica): Per a qui 

anava dirigida la repressió?  

Resposta fàcil. No obstant, essencial per entendre el document i l’abast general de la repressió. 

Certament, el règim poc es preocupava – en el sentit de repressió- dels adictos, precisament 

perquè eren fidels al franquisme. En el moment que es conegués que una persona s’avenia amb 

la dictadura,  existiria un problema menys i amb quasi tota seguretat es deixaria de cercar 

informació relativa a l’habitant.  Per contra, mentre la Causa General i l’Ajuntament dubtessin 

de l’autèntica actitud política, buscarien informació. La  repressió s’havia de fer a aquelles 

persones desafectes al G.M.N.94. Era qüestió d’eliminar tota petja republicana i alhora venjar-se 

( fer justícia en deien ells). De res servia fer grans llistes de persones adictes al règim quan  la 

intenció era anorrear tots aquells contraris al sistema. D’aquí el llistat de persones desafectes i 

la consegüent repressió. Sí: consegüent repressió. No se sap del cert si les persones anotades 

amb anterioritat van ser – un cop coneguda la seva situació o actuació política-  perseguides 

per la repressió. En cas de dubte, millor no afirmar-ho. I més si tenim 24 cartes d’altres 

habitants santmartinencs que donen fe  de la persecució.  

Contra les esperances republicanes, la Causa General ho va fer quasi tot per tal d’aconseguir 

qualsevol tipus d’informació sobre els enemics del Moviment Nacional.  Tampoc  s’han de 

passar per alt, doncs, les cartes que demanen informació detallada sobre diversos habitants. 

Reclamen, exactament,  tots els aspectes morals (públics i privats; socials i polítics) de les 

persones: si van actuar com a dirigents polítics, si van tenir algun càrrec a les Milícies 

Antifeixistes, si van formar part d’alguna Checa o tribunal popular, si van contribuir 

(físicament o econòmicament) a l’oposició de les tropes franquistes, etcètera.  

 Els habitants que ara us presentem patiren – pel fet de mantenir una de les característiques 

anunciades més amunt-  repressió i persecució franquista. Són, doncs,  víctimes de la repressió 

franquista.  

                                                 
94 Es tracta d’unes sigles molt utilitzades en els documents franquistes que signifiquen: Glorioso Movimiento 
Nacional. 
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-Josep Estany Condal va ser acusat de encartado perquè, segons la carta, ”ejerció el cargo de 

concejal del Ayuntamiento marxista”95, en el moment que “ se cometieron tres asesinatos, sin 

que se puedan citar testigos ni concretar la participación que en ellos pudo tener dicho 

encartado”96    

-Jaime Boria Parés va ser detingut i posat en llibertat. Tot i això, va ser desterrat del seu 

poble, Sant Martí Sesgueioles, i va ser enviat a Castellón de la Plana. Es desconeix si 

posteriorment  va residir a Bescano-Vilana ( Girona), el lloc on ell havia demanat residència  ( 

probablement fugint de la repressió) 

-Pedro Liebana Antolín i Policarpo Fernandez Frontela van ser desterrats a Sant Martí 

Sesguioles i un cop alliberats el 1941 els van permetre residir a Mneses de Campos (Palencia)  

-Agustin Coletas Giralt va ser desterrat. A finals de 1941 encara estava a la presó , en la 

Cárcel Preventiva de San Vicente de Castellet.97  

-Valentin Guardiola Marín   va ser classificat com a desafecto98 i destinat al Camp de 

Concentració de Reus.  

Com explica aquesta darrera experiència, la quantitat de presos republicans va determinar la 

creació de diversos camps de concentració i presons per tot el territori espanyol. Tot, a causa 

d’una ideologia d’esquerres, d’una denúncia d’algun altre habitant i d’una venjança personal, 

simplement.  

Poca gent es va escapar de la terrible repressió. Una repressió dedicada a destruir qualsevol 

memòria de la República i de Catalunya. Aquí, es prohibí l’ús del català, la cultura va ser 

perseguida dia rere dia,  es canviaren les inscripcions i els monuments dels carrers i una llarga 

etcètera de mesures.  En aquest sentit, l’any 1936 el Comissariat de Propaganda anunciava: 

“Cataluña venció al fascismo en 24 horas [...], Cataluna es y será siempre la base de la 

resistencia antifascista”. Més tard, Lluís Nicolau d’Olwer afegia: “per als franquistes, haver 

estimat Catalunya i la seva història i la llibertat era precisament el major crim. Un crim que 

mereixia la mort”99. Començava, de fet,  l’inici del que seria l’intent de genocidi de la llengua i 

la cultura catalana100:  

                                                 
95 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles. Carta de la Capitania General de la IV Región Militar. 
96 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles. Carta de la Capitania General de la IV Región Militar. 
97 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles. Carta de la Capitania General de la IV Región Militar.  
98 Arxiu Municipal de Sant Martí Sesgueioles. Carta de la Capitania General de la IV Región Militar. 
99 Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Els 
darrers mesos de la Catalunya republicana. 
100 Els actuals estudiosos del genocidi cultural que protagonitzà el franquisme acorden d’utilitzar el mot lingüicidi 
per a l’eliminació de la llengua.  
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La repressió i l’oblit101 eren el futur. Vertaderament, es tractava d’una repressió establerta, 

meditada, intencionada i protagonitzada pel mateix Estat. A diferència de la repressió 

republicana, protagonitzada espontàniament pels incontrolats102, aquesta venia ordenada pel 

propi règim, el qual en quaranta anys no va deixar lloc als vençuts. Bé, només si aquests 

resistien, en la seva pàtria,  amb la dura condició de perdedors.   

 
Exili: camps de refugiats 
 
Era la fi. La presa de Tarragona (15 de gener de 1939) evidenciava la premonició de 

l’esdeveniment menys esperançador: Catalunya - i; per tant, la República- s’estava consumint 

irremeiablement. Una bona prova és que, en només cinc dies, Sesgueioles  seria ocupada i  tots 

els somnis quedarien en un no-res.  Especialment,  els somnis de dos sesgueiolencs, els del 

comunista Josep Solà Creus i el seu fill Valentí Solà, que aleshores ja avançaven direcció 

França. Efectivament: l’única salvació era no esperar cap salvació, fugir de les tropes 

franquistes. Civils, militars, catalans, espanyols, homes, dones, nens, ancians; centenars de 

milers de persones de tota índole es dirigien cap a França, direcció la frontera.  

Més val no imaginar el dramatisme de les primeres setmanes d’exili ( les imatges i testimonis 

gràfics són prou explícits). Durant el gener, en uns 20 dies, van traspassar la frontera quasi mig 

milió de persones ( i la majoria, a peu). Ara bé, aquest no era l’únic obstacle. Entretant, la neu, 

el fred i la pluja per una banda; les bombes i el foc aeri per l’altra, també es van convertir en 

autèntics entrebancs. D’endemés, al llarg dels primers dies d’exili, la frontera francesa rebutjà 

l’entrada al país de tots els refugiats. No va ser fins el 27 de gener que les autoritats franceses 

obriren les portes als nens i a la gent gran. Successivament, el dia 30, l’accés als ferits i; 

finalment, el dia 5 de febrer, a tots els militars republicans. Que, per cert, van ser víctimes de 

robatoris de tot tipus (armes, monedes, fotografies, etc.). En definitiva, una ensulsiada103 de 

republicans empesos per l’èxit franquista (pensem que el 13 de febrer l’Exèrcit de Franco 

s’havia fet amb tots els Pirineus catalans).  

Naturalment, el Govern Francès havia quedat ofegat per l’aglomeració de nouvinguts.  Tot i 

així,  mica en mica, es van  anar habilitant  diferents centres d’acollida de curt termini ( 

polisportius, naus, garatges, etc.). Realment, la magnitud d’exiliats era un greu problema. La 

solució: els camps de concentració. Concentració, en el sentit que vivien junts; lluny, encara, 

                                                 
101 Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Els 
darrers mesos de la Catalunya republicana. 
102 Josep Maria SOLÉ i SABATÉ, Joan VILARROYA,  Et Al. Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, Els 
darrers mesos de la Catalunya republicana. 
103 Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, L’ensulsiada. L’Exili republicà. El mot, en efecte, prové del títol 
d’aquest llibre.  
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de la terrible connotació que deixaren els camps d’extermini nazi. Així és com amb el pas de 

les setmanes es van crear diferents camps de concentració francesos,  dos dels més anomenats, 

el d’Argelers i Sant Cebrià, al Roselló. Un altre no menys cèlebre és el camp d’Agde, encara 

qualificat com el  “camp dels catalans” per la quantitat de refugiats d’aquest país.  Sobre 

aquest, Agustí Bartra explica: ” el camp de concentració era aquella ciutat de derrota on els 

ulls dels seus habitants no entreveien més que unes grans extensions de terra i immenses 

platges rodejades amb tanques de filferro”104. 

La raó és que no cal cercar molt lluny per trobar protagonistes d’aquest èxode. Primer, perquè 

els  dos casos de Sesgueioles són d’ un valor incalculable (i més si es té present que són 

exemples coneguts). Segon, perquè malgrat tractar-se d’una minoria, formen part del conjunt 

de generacions que van haver d’ exiliar-se: són  part de l’exili  i aquest part d’ells. Però, 

solament això?La informació que continua, òbviament, no figura en els documents i només 

l’han pogut fer realitat, vistos els temps i les circumstàncies, les memòries indirectes de 

diferents supervivents. Una suma de records que intenten de dibuixar la vida de Josep i Valentí 

Solà  de la manera més rigorosa possible105.  

A la semblança de gairebé tots els exiliats, Josep Solà Creus i Valentí Solà van arribar 

caminant fins els Pirineus i van haver de suportar els obstacles advertits abans. Eric Hobsbawm 

escriu sobre la Guerra Civil Espanyola com  de la versió en miniatura d’una guerra 

europea106. La notícia és: el conflicte espanyol seria pels refugiats l’antelació del que vindria 

després. A fi que això tingués sentit, calia tan sols una situació: l’inici de la Segona Guerra 

Mundial. En aquest valor, les memòries afirmen que  un cop començat el conflicte, Josep i 

Valentí Solà es van amagar als boscos amb membres de la resistència francesa. Fins el 

moment, la guerra esdevenia (encara) un conflicte europeu. El més problemàtic fou que 

Noruega, Dinamarca, Bèlgica, els Països Baixos i França, van caure amb especial rapidesa al 

jou nazi. Era la primavera de 1940 i  només quedava Gran Bretanya com a país europeu 

adversari d’Alemanya. Precisament d’aquest país arribava amb paracaigudes el material bèl·lic 

que una part de la resistència francesa107 - entre la qual Josep i Valentí Solà- rebia com a auxili.  

A efectes pràctics, el 22 de juny França quedava ocupada.  És indispensable, però, tractar un 

matís: quedava dividida en dos. Amb gairebé tota convicció, Josep i Valentí Solà residien a la 

França de Vichy. I doncs? Era aquest el territori emplaçat i dirigit pels nazis de forma 

indirecta. Era aquesta la zona on els perdedors francesos i els  més desafortunats refugiats 

                                                 
104 L’avenç, els camps de refugiats ( Març 2007) 
105 La informació que segueix és un recull de les dues entrevistes.  
106 Eric HOBSBAWM, Historia del siglo XX. p. 166.  
107 Es desconeix concretament la situació geogràfica.  
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espanyols serien capturats i deportats als camps de concentració d’Alemanya. Vertaderament, 

la desfeta francesa havia determinat la conducció  (amb ferrocarrils de mercaderies)  de milers 

de presos de guerra.  

Primerament i en major mesura,  eren enviats a camps de presoners de guerra (en alemany, 

Stalags). Tot seguit, com a segona i darrera fase del procés, eren deportats  a camps 

d’extermini nazis. Mentre que als camps de concentració nazis la gent moria degut a les 

inexistents condicions de vida i de treball,  els camps d’extermini ja eren construïts per a 

l’arrasament sistemàtic de presos. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, en són exemples. No 

obstant, té més importància en aquestes pàgines parlar d’un altre camp, el de Mauthausen. Que 

els camps d’extermini són una de les tragèdies més dramàtiques del segle XX és un fet que no 

necessita demostració. Malgrat això, convé destacar que, de 7.200 espanyols, només en van 

sobreviure 2.000.     

Per un costat, Valentí Solà fabricava motors pels avions que Alemanya necessitava per afrontar 

la Segona Guerra Mundial. A pesar d’això, recordem el nom: camp d’extermini. Seguint la 

premissa, la identitat del  republicà català  Josep Solà, sumada al greu estat de salut,  només 

podia donar lloc a un destí. Les cambres de gas, doncs,  deien adéu a un dels esperits 

revolucionaris de Sesgueioles.  

Naturalment,  hi ha molts i millors  llibres al voltant dels camps de concentració.  Aquí només 

es tracta de plasmar – breument- els dos exemple més propers. I , sobretot, perquè són el nexe 

entre la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial a Sant Martí. Són la imatge popular catalana 

(afegim també sesgueiolenca) del camp de Mauthausen.  

Que dos dels nostres habitants  passessin pel camp d’extermini de Mauthausen, hauria d’haver 

interessat un xic més (i a temps) als santmartinencs. Primo Levi accepta la realitat incòmoda: 

“els supervivents no som només una minoria petita sinó també anòmala. Formem part 

d’aquells que, gràcies a la prevaricació, l’habilitat o la sort, no arribarem a tocar fons” que 

caracteritza Valentí Solà. Tanmateix, a Sant Martí trobem (amb un particular odi et amo) 

aquells que tocaren fons. I vet aquí l’alcalde revolucionari del PSUC, Josep Solà Creus. Per a 

ells, Primo Levi contempla:  “els que ho feren i veieren el rostre de la Gorgona, no retornaren, 

o retornaren sense paraules”108.  

 

 

 

                                                 
108 Eric HOBSBAWM, Historia del siglo XX.p 11.  
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CONCLUSIONS 

 

Podria semblar que durant sis mesos hem estat desempolsant documents sense valor, sense 

sentit. No. Es tracta de quelcom més important (i més coses que no dic). Sabem que aquestes 

pàgines no són el llibre idoni per abordar les emocions, les simpaties i els records  -quants!- 

d’aquesta aventura històrica. Aquesta il·lusió és, tanmateix, el que determina la conclusió que 

ara segueix.  

La tesis se centrava - i se centra-  en dos dubtes irresolts. Per tant, anem per parts.  

Abans d’endinsar-nos en el motiu que suscita l’elecció del treball, o sigui, la primera hipòtesi 

al voltant de la Guerra Civil; volem reflexionar sobre el testimoniatge oral, i especialment 

sobre la utilitat d’aquesta font històrica en l’àmbit local. Així, comencem pel segon punt per 

una raó molt senzilla: va ser la primera hipòtesi resolta.  Naturalment, el meu desconeixement 

sobre el testimoniatge oral era palès i, tenint present les dues entrevistes, sembla que la tesi es 

recolza sobre poca base empírica. Deixeu-me explicar que, ni que igualment el meu punt de 

vista pot ésser discutit, el fonament empíric existeix. 

Sota les condicions locals de Sant Martí, vàrem creure oportú d’utilitzar un mètode particular 

per extreure el màxim d’informació de les entrevistes. Primer, la conversa s’havia d’iniciar 

amb preguntes moderades per trencar el gel i acomodar el testimoni. També s’havien de pensar 

interrogacions per a la persona en concret que només ella ens pogués contestar. De la mateixa 

manera, abans d’anar a una trobada s’havia d’adequar una enquesta tipus de respostes breus (sí 

o no) del que l’investigador veritablement buscava (per parlar dels dubtes que l’investigador 

tenia i  per no sortir buit de les cites) A la vegada, s’havia de mantenir una conversa lliure i 

deixar parlar al testimoni tant com volgués. Efectivament, amb un diàleg menys forçat 

l’entrevistat se sentiria més còmode i, amb una mica de sort, plantejaria o explicaria nous 

dubtes amb què l’investigador no havia pensat o no hauria tingut valor de preguntar.  

Tanmateix, les primeres set hores de diàlegs amb els dos supervivents  - que tants cops he 

anomenat- em van evidenciar que la història oral no tenia una metodologia única i concreta, ja 

que les qüestions que servien per un; l’altre desconeixia. No són ben bé contradiccions del que 

estic parlant, però si de diferències que demostraven que les fonts orals no eren massa fiables. 

Per exemple, fets que un assegurava que havien ocorregut, l’altre entrevistat no recordava de 

cap de les maneres (ni  indicant-li el camí, ni explicant-li l’esdeveniment). A primer cop d’ull, 

vaig pensar que el quadre de possibilitats havia distanciat les memòries dels dos interlocutors i 

que  probablement es tractava de llacunes o buits de memòria lògics. Més tard, analitzada 

aquesta variable, vaig observar que altres buits de memòria coincidien en un aspecte molt 
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sospitós. Els dos, doncs, em descrivien –o més ben dit, no em descrivien-  l’etapa compresa 

entre 1936 i 1939.  Ningú no recordava,  - ja no dic un assassinat- sinó cap enfrontament entre 

habitants del poble, quan,  per exemple, la destitució de càrrecs polítics o de funcionaris locals 

durant el somni revolucionari corroboren que hi havia habitants que s’estimaven tant com 

topades tenien (no obstant, seguidament parlarem de les fonts documentals). El fet és que hi 

havia buits de memòria generals, que no volien obrir els records (per tant, les ferides)  i que per 

això semblava que durant aquest interval de tres anys Sant Martí no hagués existit. Com si 

solament haguessin viscut en el Sant Martí republicà i  en el Sant Martí franquista, com si hi 

hagués un abans i un després. Entretant, sí que dedicaven alguna frase deslligada de context 

sobre aquest trienni, però aleshores esdevenia encara més inaccessible la qüestió. Durant el 

període revolucionari, em vaig interessar per la narració d’algun esdeveniment, lògicament. La 

resposta va ésser positiva, però sempre s’atribuïa la intervenció a gent desconeguda, per 

exemple, a revolucionaris de la FAI de Cervera, però mai a gent del poble. L’afirmació era 

interessant i possiblement certa (per què no?). Tan certa, però, com comprensible eren les 

intencions de no embrutar el poble, de no comprometre’s en aspectes on la confiança ha 

d’ésser inabastable o de no relatar crims que actualment serien terribles. De la mateixa manera 

però a la inversa, també trobàvem afirmacions generals. És el cas de frases com “ durant la 

República, hi havia molt interès, moltes ganes per anar a votar” (per no parlar de: “ els 

anarquistes cremaren el retaule tan bonic de l’Església” ). Certament, la vida política havia 

agafat força, però coexistia amb la primera afirmació ideològica de domini públic. Semblava 

com si els interlocutors haguessin assumit aquesta característica, aquest rol de la República. Fet 

que jo em qüestionava i més veient que ningú recordava esdeveniments polítics, ni generals ni 

particulars.  

Insatisfets amb els resultats, vam investigar més entorn dels mateixos diàlegs; per desanimar-

nos més, tot s’ha de dir. Les converses en elles mateixes em desarmaven, eren riques i era 

fantàstic de posar cara, ulls i lloc a algunes anècdotes. Però vet aquí el problema: anècdotes. 

Les frases, sovint, no eren generals sinó que mantenien curiositats de poc valor històric.  Tot 

plegat obscuria més que no pas clarificava. 

Una de les raons que provocaren més escepticisme és la poca convivència entre record i 

realitat. Els diàlegs que hem realitzat s’han fet en un temps determinat, uns setanta anys 

després del conflicte,  i el testimoni no ocupa el mateix lloc que fa set dècades enrera. Per tant, 

la font oral intenta de recordar el passat però tenint en compte el lloc que manté en el present. 

Un exemple fàcil seria: si la revolució anarquista hagués triomfat i estiguéssim encara en 

aquest període, l’afirmació de  “ els de la FAI eren de Cervera”  segurament hauria sigut “ els de 
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la FAI eren dos lluitadors santmartinencs” (si més no, el percentatge de canvi hauria estat 

major). Amb això volem dir que el testimoni ens explica quelcom que recorda com a real, 

tanmateix, aquesta realitat ha patit el pas del temps i la posterior història del supervivent ha 

marcat molt l’esdeveniment. Jo mateix he notat un altre exemple curiós en el cas de Sant Martí. 

Donades les condicions, la majoria dels supervivents actuals van néixer entre finals dels anys 

vint i principis dels anys trenta. Lògicament, els seus records sobre la república reformista són 

escassos. Només recorden certs aspectes del final de la República i de durant la guerra. I qui 

governava a la reraguarda? La República. En tot cas, es relacionaven involuntàriament les 

circumstàncies de la guerra (fam, misèria, violència, etc.) amb el govern republicà. Sumat això 

a la propaganda del règim de la Dictadura, s’anaren bastint  múltiples acusacions a la 

República que encara existeixen.  

Després d’aquests errors s’aprovarà perfectament la poca utilitat de la història oral en l’àmbit 

local. I en certa mesura està demostrat. De fet, la meva experiència amb aquesta metodologia 

em permet d’afirmar que la història social no es pot reconquerir exclusivament gràcies a les 

fonts orals. Crec que un estudi historiogràfic basat solament en la història oral és, en la majoria 

dels casos, fal·lible. El testimoni ens explica la realitat com la recorda i moltes vegades això 

s’aïlla de la realitat passada. Bé és cert que la realitat no sempre resulta plenament equívoca i 

errònia. Les narracions dels supervivents sovint memoren aspectes culturals del poble, les 

pròpies ideologies, esdeveniments concrets de la vida quotidiana, les lluites que podien tenir 

amb l’amo, etc. Com veieu, revelen caràcters que un document no pot aclarir, com per exemple 

la subjectivitat dels supervivents, l’opinió d’ells mateixos davant els esdeveniments i les seves 

consciències davant una estructura material. Parlar d’estructura material és fer-ho, per 

exemple, de l’estructura del camp agrícola de Sant Martí. Primerament, vaig intentar de traçar 

una visió de l’estructura agrària mitjançant diàlegs amb un testimoni. No sabia que les fonts 

orals no podien proporcionar informacions materials. Bé, el resultat ja ho va dir tot: solament 

em va servir per saber que “el de Cal Tato i el de Cal Manoló eren rabassaires”. De la mateixa 

manera, la descoberta d’un document sobre la Llei de Contractes de Conreu sí que transmet 

fàcilment aquesta informació. Amb això vull dir que la memòria només pot proporcionar-nos 

informacions ideològiques menys rellevants.  

Escrivia a la introducció que la història oral es podia utilitzar en tres sentits. En efecte, les 

entrevistes no han valgut sinó per evidenciar-me que anava ben encaminat. La metodologia és, 

per tant, una font satisfactòria per a la recerca, però per una recerca molt concreta. La font oral 

serveix per recuperar l’experiència personal dels supervivents, per estimar el paper de l’opinió, 

la consciència dels testimonis (alguns cops silenciada) i per cedir pistes al procés de la 
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investigació. Considero, tanmateix, que la història oral no pot utilitzar-se com a única eina de 

l’estudi. Ans al contrari, només pot ésser un complement que ens doni pistes i pugui definir la 

base de  fonts documentals.  

Que si més no aquests exemples i problemes justifiquin les meves conclusions i la meva tesi: la 

història oral s’ha d’utilitzar com a complement, com a guia per perfilar la informació dels 

documents; per contrastar amb les dades, recolzar la investigació o indagar aspectes de la 

consciència i la subjectivitat (treball en què aquests factors no són importants). Només voldria 

subratllar que les persones amb un partit polític, una figura històrica o una imatge pròpia a 

exaltar susciten, sovint, converses poc favorables i menys fiables històricament. En canvi, qui 

ofrena més dades és aquell que vol (o pot) narrar lliurament, sense grans compromisos o 

obligacions.  Concloent: que la història oral no té la màgia que molts pensen.  

 

Per altra part, al llarg del treball hem rebutjat d’afirmar esdeveniments en què les dades i la 

documentació fossin totalment insuficients. De fet, la tesi sobre la Guerra Civil hauria estat 

impossible sense les dades documentals, sense tornar a les fonts. Un estudi ben viu marca que 

al juny vaig entrar en relació amb els documents, en darrera instància, per donar una resposta a 

la hipòtesi que va fer obrir-los. Una hipòtesi que s’ha vist profundament trontollada i que 

finalment arriba a una conclusió. Recordem que proposàvem el dubte de si els elements 

característics de la Guerra Civil Espanyola es reproduïen  de la mateixa manera a escala local. 

Bé, és precís d’entendre Sant Martí dins el marc del territori català, que certes diferències 

manté amb la resta d’Espanya.  De totes formes, hem d’interpretar la conjectura des de diverses 

perspectives i amb diferents matisos.  

Una vegada es parla de les diferències entre el món rural i el món urbà durant la Guerra Civil, 

es creu a l'instant que la societat rural no va actuar (o va actuar ben poc) en el transcurs de la 

guerra, de tal forma que per a molts els autèntics protagonistes rauen en el món urbà, 

especialment a Barcelona. La hipòtesi que continua afirma que la realitat no és tan senzilla.  

Tendim a raonar que els veritables intèrprets de la història són sempre els partits polítics i els 

seus líders. En aquest sentit, és cert que Sesgueioles manté pocs elements característics amb 

Barcelona i; per tant, no es pot comparar la vida política d’un indret i d’un altre. A pesar 

d’això,  reconstruir el passat no és tan fàcil com sembla. No parlarem aquí dels problemes 

d’anàlisi que l’autor s’ha trobat (relativisme, contradiccions en diverses tesis, interpretacions 

influenciades ideològicament, etc.) perquè precisament s’han trobat aproximacions de diferents 

autors que mantenen una mateixa estructura. Són aquestes aproximacions les que entenen que 

una guerra de tanta envergadura no es pot comprendre a partir de les actuacions polítiques dels 
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teòrics protagonistes, sinó que s’han d’investigar i analitzar altres factors:  les estructures 

socioecònomiques que van engendrar el conflicte. Quan hom analitza la guerra des d’aquesta 

perspectiva, introdueix en el procés històric altres grups socials (les dones, els camperols, els 

moviments populars, el món obrer, etc..) en què un poble de menys de 600 habitants, com pot 

ésser Sesgueioles, ja és una petita tessel·la del mosaic. Més aviat, hem de tenir en consideració 

la història local i regional de qualitat perquè ha servit de gran ajuda per reconstruir estudis 

generals del passat de la Guerra Civil. La suma de diversos estudis locals determina, al 

capdavall, una anàlisi de dimensions generals. Per això no podem parlar d’estudis particulars i 

d’investigacions generals com a aspectes dissemblants. Així, en el cas de Sesgueioles, és 

palesa una realitat que confirma la hipòtesi: els esdeveniments que es reprodueixen a escala 

local venen enormement marcats per les influències globals i els pobles petits com Sesgueioles 

van a remolc del que succeeix a Barcelona. Allò que succeeix a Barcelona tindrà,  normalment, 

ressò a escala local (però amb molta menys intensitat). Així les coses, el cas de la revolució 

exemplifica molt bé la situació en què Sesgueioles va a remolc del que s’esdevé a la capital.   

Durant la República, el mínim proletariat rural de Sesgueioles o les classes més desafavorides 

pel capitalisme emergent eren incapaces d’autodirigir-se i crear les seves pròpies 

organitzacions sense un suport o una orientació externa. Per això les organitzacions obreres no 

existien i passaven desapercebudes. En canvi, quan esclata la guerra, Sesgueioles pateix una 

sèrie de canvis (tot i que també s’ha de tenir en consideració el procés de mesures republicanes 

anteriors) que alteren l’ordre previ. I això té una explicació. Durant la guerra, les relacions 

entre Barcelona i Sesgueioles són molt més estretes que en temps de pau i el món rural no viu 

tan aïllat com de costum. És en temps de guerra quan les influències externes existeixen i; 

consegüentment, determinen el procés històric local. Els personatges de Sesgueioles 

segurament no coneixien ni les doctrines revolucionàries ni tindrien el valor de ficar-se al 

capdavant de la revolució. Però sí sabien que en el present estava en joc el futur, el tipus de 

societat que s’establiria un cop acabés la guerra. Per això depenien en absolut del que passés a 

Barcelona i anirien a remolc de les actuacions generals. No es pot parlar, així doncs, de 

dualisme entre àmbit local i àmbit general: els esdeveniments característics de la Guerra Civil 

es reprodueixen en l’àmbit local com a conseqüència del que succeeix globalment i; per tant, 

participen, en la seva mesura, del que s’esdevé a Barcelona.  

 

La raó és que aquesta darrera tesi no hagués estat possible sense el valor dels documents 

trobats. Ja he indicat el meu deute a Josep Boladeras i Joan Borràs  i, amb justícia, he d’agrair 

als documents la seva ajuda a l’hora de declarar les meves interpretacions i idees. Tanmateix,  
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el fet és que no ha sigut tasca fàcil. En els primers moments, la meva inexperiència 

historiogràfica poc confià en la transcendència dels documents. Primer, perquè estava dominat 

per l’opinió pública que demostrava la seva crema. Segon, perquè dubtava de les dades que, a 

posteriori, es poden extreure d’un document.  Finalment, les hores pacients a l’Arxiu 

Municipal de Sant Martí em permeten d’explicar que les fonts documentals són indispensables 

però, com tota història, perilloses. L’estudiós pot explicar de primera mà les temptacions que 

sorgeixen fruit de la  riquesa del passat. N’és  una mostra el fet d’amistançar-se amb un passat 

idíl·lic que mai ha existit (per no parlar ja de la fascinació dels intèrprets que s’acaba imposant 

a l’estudi històric). Per això voldria contrastar aquests problemes, que lògicament existeixen, 

amb l’aparició de Durruti en una aventura històrica com aquesta.  

Tard o d’hora s’havia d’explicar, per controvertible que fos, la cita plasmada en la portada: 

Llarga vida al Camarada Durruti. A efectes pràctics, no és un homenatge el que hem volgut 

fer en aquestes pàgines, ni tampoc un detall per fer més atractiva la investigació. 

Contràriament, aquest títol no ha estat forçat, més al revés, és fruit d’una íntima i senzilla 

relació entre els dos subjectes  (Revolució a Sesgueioles i Durruti). Així les coses,  la 

Revolució defalleix a Sesgueioles pels inicis de 1937. Però abans de perdre la vida, escriu a les 

actes el darrer mot del seu somni: “recordeu a Durruti, caigut en defensa de la llibertat.” És, per 

a l’autor, la influència d’una de  les obres mestres de la història del cinema: Citezen Kane, i 

exactament: la paraula Rosebud.  

 

Simplement voldria apuntar les possibles línies de recerca que no han quedat tancades amb la fi 

d’aquest treball, és a dir, totes. El meu desig seria d’escriure una obra molt més àmplia que 

tractés, amb paciència - Cronos: l’implacable-, tots els aspectes que hem estudiat en aquestes 

noranta pàgines (i altres que no hem investigat amb cura, com pot ser el declivi de la CNT, les 

repercussions econòmiques i les pèrdues humanes del conflicte, el període polític republicà, 

etc.). De la mateixa manera, m’agradaria aprofundir en el món dels exiliats i els camps de 

concentració que tan propers són al poble de Sant Martí. Poc abans de finir, el senyor Valentí 

Solà explicava al meu pare que encara somniava amb el camp de  Mauthausen. Tristament, hi 

havia altres coses més importants en la meva infància que aquestes paraules. Per contra, 

actualment seria un plaer investigar l’etapa: serà perquè quelcom ha canviat.  

També voldria animar a futurs estudiants per tal que patissin aquest canvi. Donat el cas de Sant 

Martí (on la informació ha estat important) això es pot fer comprovant el volum de documents 

que hi pot haver en els ajuntaments dels  seus respectius pobles.  Al principi, com jo, obriran 

els documents de la repressió i al sentir paraules de l’estil: Por Dios, por España y su 
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Revolución Nacional-Sindicalista; riuran, i molt. Mica en mica, comprendran que  setanta anys 

abans no haurien gosat riure.  I, finalment, s’entendriran amb la lliçó que, a la manera de 

Bertolt Brecht  - i per acabar- exclama:  

“[...] què terrible resulta la lectura del poema de Shelley (per no parlar de les cançons 

camperoles egípcies de fa tres mil anys) denunciant l’opressió i l’explotació. Els que ho 

llegeixin en un futur encara dominat per l’opressió i l’explotació, afirmaran: Ja en aquell 

temps...” 
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