REPRESALIAT: Josep Mestres LLaveria1
Josep Mestres LLaveria va néixer a Olesa de Montserrat i era el quart de cinc germans.
La seva família era de Riudecanyes, Reus, i es dedicaven a la pagesia. Van anar a viure a
Olesa engrescats per una tieta soltera del Josep que s’havia instal·lat en aquesta població
als anys vint o trenta, per treballar com a cuinera i portar la casa del doctor Jacob, el
metge del poble. Es va casar amb la Maria Vidal i van tenir un fill, el Jordi.
Josep Mestres des de ben jovenet treballava i
estudiava de nit. Abans de la Guerra Civil treballava a
l’oficina de la fàbrica Càtex Vilapou a Olesa.
Ocupà el càrrec de regidor per ERC durant uns mesos
–de l’agost a l’octubre de l’any 1936 –2, essent
alcalde Fèlix Figueras i Aragay. Va entrar a causa del
Decret de la Generalitat del 22 de juliol de 1936,
segons el qual s’havien de rellevar els consellers
propietaris i suplents “desafectes al Front Popular
d’Esquerres”, fet que provocà
la destitució i
substitució dels regidors de dretes pels regidors
d’esquerres electes, encara que no haguessin entrat
al consistori, en les eleccions municipals del 1934,
com és el cas de Josep Mestres 3. Amb aquesta
mesura la Generalitat es volia assegurar que totes les
forces d’esquerra estiguessin presents en el poder
local.

Josep Mestres. Toulouse.1944

Més endavant, el 16 d’octubre de 1936, es dissolen els Comitès de Milícies locals a tot
Catalunya. Es constitueixen nous ajuntaments amb les mateixes forces polítiques i
sindicals que formen el Govern de la Generalitat i amb la mateixa proporció de càrrecs. En
aquesta legislatura, Miquel Matas és elegit alcalde per 19 vots (i una papereta en blanc).
La composició d’aquest nou consistori estava formada per dos representats de ACR (Acció
Republicana Catalana), dos de la Unió de Rabassaires, sis d’ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya), quatre del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) i sis de la CNT. Com
que no hi havia representació del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista), aquest no
figurava en aquest Ajuntament.4
Josep Mestres deixà el càrrec, tal i com va fer l’alcalde Figueras. Les causes per les quals
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Mestres no apareix com a conseller, sempre, segons ens manifestà el seu fill – Jordi
Mestres— eren que no podia compaginar la
seva responsabilitat com a secretari del
Círcol Federal Democràtic Obrer5. Aquesta
entitat era d’esquerres amb seu al carrer
Anselm Clavé –cantonada Alfons Sala;
disposava d’un teatre i d’un cafè on se
celebraven força esdeveniments culturals.
L’any 1938 aquest va marxar al Front
d’Aragó. Un cop acabada la Guerra Civil, es
va haver d’exiliar a França. El trobem a
Josep Mestres. Mauzal 1941
Perthus i després a Argelers. Allí treballà en
la verema. A Olesa deixava la seva dona i el seu fill Jordi, de quatre anys.
En Josep, a diferència d’altres companys, tenia clar que la dictadura de Franco es
perllongaria en el temps, i més, davant la força del feixisme a Europa i l’esclat de la
Segona Guerra Mundial. Intuïa així, que la seva estada a França seria llarga i per això es
va espavilar a aprendre francès per millorar les seves
condicions laborals i socials.
Des de França, en Mestres enviava cartes a la família via
Andorra, en un doble sobre. Quan la carta arribava a la
frontera, s’estripava un dels sobres i quedava l’altre amb
el nom de la seva esposa, Maria Vidal. Aquesta persona
d’Andorra es guanyava la vida fent d’intermediari entre la
família i els exiliats.

Josep Mestres. Le Fanga. 1942

A l’exili, a França, va estar amb altres olesans, com el
Rosendo Mitjans, que també era d’Esquerra Republicana
de Catalunya, en Matas i el Ramon Puig Aloy. Segons el
seu fill: “formaven un nucli dur d’esquerra”.

A en Josep li agradava molt llegir, i, en acabar la Guerra, van amagar tots els “llibres
perillosos” en un cobert que tenien en un solar on, després, el seu fill –avui mort a causa
d’un accident– es va fer la casa on vivia en el moment d’entrevistar-lo nosaltres. Alguns
d’aquests llibres encara es conserven avui dia. També hi van amagar un bust d’en Macià
que tenia l’avi del Jordi .
El seu fill recordava com la mare es trobava, cada setmana, amb altres dones que tenien
els marits a la presó o a l’exili: la Juanita de cal Puig, l’Anna Maria, la Maria, “les quatre
viudes temporals” –segons ell.
La Maria Vidal treballava a la fàbrica Industria Olesana i va haver de presentar-se durant
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un temps a “la Social” a Via Laietana (Barcelona) ja que havia escrit una carta al seu
espòs “bastant pujada de to”, a causa de la qual fou
tractada molt malament.
El seu fill ens contà que van acusar el seu pare
d’haver delatat un veí rellotger que era de dretes,
quan van passar els fets de Can Tobella del 9 de
setembre de 1934. Les relacions entre ells es van
trencar i la seva família va quedar molt afectada.

Josep Mestres. Fanga. Lieu du
passage du BaeL 1943

Els fets de Can Tobella fan referència a l’aplec
tradicionalista que se celebrà el 9 de setembre de
1934 en aquesta masia prop d’Olesa. Noranta-tres
persones van ser detingudes i traslladades a la presó
Model de Barcelona acusades de fer exercicis amb
armament i, per tant, d’organitzar un acte contrari a
la República6. Com declarava el nostre entrevistat:
“Els carlins van anar a tiro”.

L’any 1949 en Josep Mestres va poder tornar de França, Toulouse, gràcies a l’aval de
dues famílies olesanes de dretes, amb les quals hi tenien molta relació. Va tornar l’any
1949 de Toulouse, indultat, tot i que tenia una bona feina a França.
A Toulouse, en Josep va treballar en una empresa
francesa molt important que es dedicava a comprar
maquinària de segona mà i a reparar-la per tornar-la a
vendre. Ell tenia un càrrec important i es va convertir
també en l’home de confiança dels seus caps. Viatjava
molt, tan aviat era a París com a Lyon o a Marsella.
Per això, quan el seu pare va veure que ja podia tornar a
casa, els amos de l’empresa van mirar de retenir-lo. El
seu fill ens va dir que ell ja es veia vivint a França i que
això li feia molta il·lusió. Els avis es feien grans i la seva
mare no volia deixar-los sols. Per això, En Josep va
tornar cap a Olesa.
El seu fill ens explicà que el seu pare havia presenciat
una tupinada en unes eleccions on ell feia d’interventor
Josep Mestres. Toulouse. 1945
per ERC. El cas és que una persona d’ideologia carlista
havia anat a votar dues vegades i en Mestres, en adonar-se, s’hi va enfrontar –li contà
que al final l’urna havia anat per terra.
No creu que el seu pare fos maçó ni coneix a algú que ho fos, tot i que en aquella època
es “portava bastant lo de la maçoneria”. Sí que ens diu que no era una persona catòlica.
Mai ningú li havia comentat res del seu pare; no se’n parlava “era un tema molt tabú,
semblava que els vencedors tenien com una espècie de vacunació”.
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El nostre informant: Jordi Mestres Vidal
En Jordi Mestres, fill únic de Josep Mestres, va néixer a Olesa de Montserrat, l’any 1935, i
ha mort, recentment, l’any 2013. Va estudiar a l’escola Povill, va treballar en una fàbrica
tèxtil i, més tard, entrà al Banc de Sabadell, des del 1973 fins que es va jubilar. Casat,
amb una filla. Quan el seu pare va marxar a França ell tenia dos anys i quan va tornar en
tenia catorze. No era practicant i es considerava d’esquerres i nacionalista.
L’exili del seu pare va fer que ell visqués amb la seva mare i els seus avis materns. La
mare va entrar en una depressió quan el seu pare es va haver d’exiliar i, per tant, seran
bàsicament els avis qui el pujaran. Encara que considerava que la seva infantesa havia
estat dura, ell era una persona molt positiva i per això ens va dir “érem pobrets, però
alegrets”. Els avis eren força religiosos, mentre que el seu pare no. Sovint, aquests li
deien a la seva mare que agafés el nen i anés a França a viure amb el seu marit, però la
mare no ho volia. El Jordi, en canvi, ho desitjava amb delit; li atreia França, Toulouse,
s’imaginava tota una aventura, un altre món.
Tot i que va créixer en un
ambient religiós, ens mostra
un
perfil
antireligiós
i
antifeixista: era del Casal
Catequístic, ballava sardanes,
sortia als Pastorets, però no
volia saber res d’Acció
Catòlica. Jugava a tennis
taula al “Front de Joventuts”
però tampoc volia saber res
d’aquest
grup
ideològic.
Tenia molt clar, tot i ser un
adolescent de 12-13 anys,
que no volia saber res de la
Dictadura ni de la religió. Era
“molt” del Barça.

Jordi Mestres amb la seva família el dia que va tornar el seu
pare de França. Barcelona 17 de març 1949

Quan de jove va començar a treballar en una fàbrica tèxtil va tenir la sort que el director
no li exigís que s’apuntés a la Falange, si volia tenir feina. No van tenir tanta sort dos
companys seus, el David Cardona Vidal i el Lorenzo López Piñonero , els pares dels quals
“s’havien significat molt durant la guerra” i van haver de passar per aquest tràngol. Ens
explicà que molts “es van apuntar al carro” per la necessitat de tenir feina.
Quan en Jordi va anar a fer la “mili” a Àfrica, l’any 1957-1958, tenia un “enchufe”, per
estar en un bon lloc, però no li va funcionar. Van arribar unes llistes on ell estava marcat
a causa de la història del seu pare.
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Pel que fa a la recuperació de la memòria històrica, ens va dir: “Em penso que és positiu,
hem estat per força, molts anys callats, perquè la història l’escriuen els guanyadors. Hi ha
molta gent morta, innocent per tot arreu, i presons i exilis”.
Se sentia, però, decebut pel funcionament de la democràcia actual, i més tenint en
compte tot el que van haver de lluitar la generació dels seus pares i avis per arribar-hi.
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