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L’Agustí Jorba i Alert, d’ERC, regidor-alcalde represaliat que es va haver d’exiliar
com a conseqüència de la Guerra Civil, va néixer a Mas d’en Gall, una barriada
d’Esparreguera, l’any 1907. El seu pare era Marcel·lí Jorba Soler 2 i la seva mare,
Maria Alert Soler3. L’Agustí tenia un germà més gran, Joan Jorba Alert, nascut
l’any 1902 a Esparreguera.
Fill de família pagesa, començà a
treballar a la fundició de S.A. Sedó
en cta., l’any 1919, segons la
documentació de la fàbrica, però ell
a l’entrevista diu que començà
abans, i que primer havia treballat
de pagès a les terres de la família:

Treballava les vinyes amb el pare i
amb l’avi. Quan treballava al camp,
treballava amb el meu pare, amb
l’avi i amb el meu germà, no em
donaven res, només era la vida i els
gastos.4

L’Agustí Jorba amb la seva esposa i filla

Quan l’Agustí comença a treballar a
la fàbrica tota la família es trasllada
a viure al poble d’Esparreguera, la
barriada del Mas d’en Gall quedava
massa apartada –tot i que hi havia
força gent que feia aquest trajecte
fins a la fàbrica diàriament–i a la
distància amb el poble s’hi havien de
sumar els cinc quilòmetres fins a la
fàbrica.

Document elaborat a partir de l’entrevista realitzada a Agustí Jorba. Projecte: MEMORIAL
DEMOCRÀTIC DEL BAIX LLOBREGAT. DE LES EXPERIÈNCIES PERSONALS A L’ÈXIT COL·LECTIU
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Entrevistadora: Joana Llordella i Zamora. Indexació: Joana Llordella i Blanca Mampel.
Transcriptora: Isabel Valero Brullas. Data i lloc de l’entrevista: Platja d’Aro (Girona), juliol de
1976. Durada de l’entrevista: 30: 39 + una segona part. Direcció projecte: José Fernández i
Elionor Sellés.
2
Nascut el 15/04/1876 a Esparreguera. Treballava les vinyes pròpies de vinya i oliveres. Va
viure en una casa del carrer de Santa Antoni, núm. 46 de la qual n’era propietari.
3
Nascuda el 24/02/1880 a Esparreguera.
4
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
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La realitat era, però, que no hi havia prou terres per a la família, entre d’altres
raons:
(...) vem anar a Esparreguera per un avi que teníem que estava molt malalt i
com que al Mas d’En Gall el metge no volia venir, l’havies d’anar a buscar amb
una tartana i tota la comèdia. El pare va tenir mitjans de fer-ho, va comprar
una casa a Esparreguera, i va dir: Prou!, anem tots a Esparreguera... i per
nosaltres, i per jo també i el meu germà, no ens interessava estar en aquell
poble que no hi havia ni llum ni aigua, no hi havia res, enteneu-me. Va ser per
nosaltres mateixos, i com que teníem vinyes, perquè el meu pare tenia tres o
quatre vinyes de propietat cap als volts d’Esparreguera, va continuar fent de
pagès. Jo també era pagès, però a mi no m’agradava fer de pagès i després al
pare tampoc l’interessava molt que fes de pagès perquè no tenia prou terra per
a tots, no teníem prou feina per a tots.5

El nostre protagonista es va casar amb Assumpció Llordella Ferrer (19071995)6 i van tenir un fill, que morí essent un nadó, i la Dolors Jorba Llordella
(1935-2019)7. Abans de partir a l’exili, vivien en una casa de l’avinguda
Francesc Macià, núm. 185, d’Esparreguera. 8
L’Agustí fou un dels fundadors de la Cooperativa Germinal 9 d’Esparreguera
(situada al carrer Anselm Clavé, núm. 21 –que acumulava les activitats
comercials del Sindicat Agrícola dominat pels Rabassaires 10– i participava
activament a l’entitat de l’Ateneu:
Tots els tenders, tots els tenders van fotre una guerra apoiats pel Sedó, van
fotre una guerra contra nosaltres, terrible, és clar, els hi buidaven el calaix, les
cooperatives ho podien donar tot molt més barato que ells, nosaltres anàvem a
comprar a d’altres cooperatives a l’engròs a Barcelona, i ho veníem a un preu
molt més barato que els tenders, nosaltres no teníem que guanyar res.11
5

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
Nascuda a Esparreguera, era filla de Miquel Llordella Paloma, contramestre de S.A. Sedó en
cta., que vivia al carrer de l’Hospital, núm. 36. Va treballar de teixidora a S.A. Sedó en cta. de
l’1/6/1923 fins al 30/11/1938. Va morir a França.
7
Va morir a França.
8
Era la casa típica de “la caseta i l’hortet” popularitzada pel primer president de la
Generalitat de Catalunya (1931-1933), Francesc Macià, durant la Segona República, com a
cristal·lització del seu ideari o projecte polític: que tothom pogués gaudir d’una casa i un petit
terreny en propietat, evocant una situació d’idíl·lic benestar i progrés. Aleshores se’n
construïren unes quantes en aquesta avinguda. Una anècdota d’aquesta casa seria el símbol
forjat de les quatre barres, inclòs en un quadrant central, com el que lluïa el logo d’ERC, ja que
hi va romandre durant tot el franquisme sense que hom se n’adonés.
9
Per més informació, vegeu CELADA, Rafael: Aproximació a l’atlas cooperatiu de Catalunya fins
1936. Generalitat de Catalunya, Departament de Treball. Institut per a la Promoció i la
Formació Cooperatives. Barcelona, 1989.
10
Extret de les enquestes realitzades, l’any 1985, pel professor Josep Maria Cobos a Miquel
Galceran, president d’aquesta cooperativa. Afegirem que segons el mateix informant les
activitats i èxit de la cooperativa produí l’animadversió de molts comerciants envers l’orientació
progressiva de la República.
11
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
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Acción Cooperatista dedica un reportatge a la Cooperativa Obrera
“Germinal” Font: AMES

Capçalera de la Cooperativa Obrera Germinal
Font: AMES

3

Acte d’acció cooperativista de la Cooperativa Obrera Germinal. 1 de juliol de 1933.
Font: AMES

El nostre protagonista va ser molt actiu
a l’entitat de l’Ateneu, de la qual també
va ser president. A la dreta podem
veure un document signat per Agustí
Jorba com a president de l’Ateneu.
Font: AMES.
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Míting d’ERC organitzat per la secció política
de L’Ateneu Esparreguera. Font: AMES

L’Agustí Jorba va ser alcalde en substitució de Miquel Galceran. Així ho havia
determinat el seu partit, ERC, el 12 de juny de 1938.

Escrit del secretariat d’ERC d’Esparreguera on s’informa del
nomenament d’Agustí Jorba per substituir en Miquel
Galceran Jorba a l’Ajuntament. 12-6-1938. Font: AMES
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L’Agustí, abans de ser alcalde també havia estat Conseller de Cultura de
l’Ajuntament d’Esparreguera:

6

Certificació literal on s’estableix la nova Corporació Municipal. 6 de juliol de 1937.
Font: AHN.
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Composició orgànica de l’Ajuntament d’Esparreguera. 6 de novembre de 1936.
Font: AHN.

8

Relació nominal del components de la corporació municipal d’Esparreguera. 6 de
novembre de 1936. Font: AHN.
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Els Fets d’Octubre
L’octubre de 1934, l’entrada de tres ministres de la CEDA12 com al govern
presidit pel conservador Alejandro Lerroux féu esclatar una vaga general, tal i
com havien amenaçat les forces d’esquerra. El 5 d’octubre declaren la vaga
general a tot l’Estat i a Astúries es produeix una insurrecció armada que fou
fortament reprimida per l’exèrcit. El dia 6 d’octubre de 1934, la vaga s’estén a
Catalunya. El president de la Generalitat, Lluís Companys, al vespre, proclamà
la República Catalana dins de l’Estat Federal Ibèric. El general Batet, contrari a
la proclama de la Generalitat, rep ordres del govern de la República de detenir
el Govern de la Generalitat i aleshores començà unes maniobres que, amb pocs
trets, van detenir el Govern. Alguns escamots armats sortiren de diferents viles
per defensar el Govern –una d’elles fou d’Esparreguera–. Aquest fet suposà
l’empresonament del govern de la Generalitat i la suspensió de l’Estatut
d’Autonomia.
Durant el matí en alguns pobles es proclamà la República Catalana, socialista o
el comunisme llibertari. Esparreguera també participà en aquesta parcel·la de la
Història. El 5 d’octubre es constituí el Comitè Revolucionari, aquests fets
queden detallats a l’acta del dia 13 d’octubre de 1934, redactats pel secretari
del consistori, presidit per Antoni Puig:
A les 18:30 del 5 d’aquest mes es presentaren al despatx de l’Alcaldia, en el
qual jo estava reunit amb els Consellers de la majoria, senyors Joan
Navarro, Pere Ollé i el Secretari de l’Ajuntament, els cinc individus que
formen la minoria “d’Esquerra Catalana”, senyors Miquel Galceran, Miquel
Musté, Joan Canals, Fèlix Jorba i Bonifaci Bros, acompanyats d’altres cinc
individus, senyors Joan Jordà i Bonastre, Enric Jorba i Soler, Joan Castellví i
Molins, Rafael Giné i Aguiló i Magí Sardà i Castellet, alguns d’ells afiliats a la
CNT (Confederació Nacional del Treball), els quals per veu del Conseller
Miquel Galceran exposaren: “que tenien llurs vides compromeses en els
greus moments en què Catalunya es troba, per la qual cosa, i essent ben
definit que la majoria de l’Ajuntament no està pas identificada en el pensar
del partit governamental de Catalunya, reclamaven el control de la Casa
Consistorial en el referent a l’ordre i govern de la població”. Els
acompanyaven, els parlamentaris, gran nombre de manifestants que
s’estacionaren a l’escala d’accés a la Casa Consistorial i davant la Plaça de
l’Ajuntament, en vista de la qual cosa, i calculant l’alcaldia que, en cas
d’interessar la mobilització de la força pública del lloc d’aquesta vila o
resistir-se a la imposició dels revoltosos, equivaldria a haver de lamentar
grans successos com els que hem de deplorar, manifestà als esmentats
parlamentaris que per tal de poder fer entrega en forma legal de
l’Ajuntament necessitava unes hores per ultimar alguns detalls relacionats
amb la seva administració, a la qual cosa expressaren els revoltosos, no
interessar-los, de moment, la part administrativa i autoritzant a l’alcalde,
per a poder continuar al seu càrrec la dita administració.
12

Confederación Española de Derechas Asociadas. Partit polític creat a Madrid al començament
del març del 1933, que agrupà nuclis dretistes de diverses parts d’Espanya; una coalició
política, en bona part, simpatitzant del feixisme. A Catalunya aplegava sobretot als propietaris
rurals.
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Des d’aquest moment i fins a la capitulació del Govern de la Generalitat, els
revolucionaris es dedicaren a tota classe d’excessos i abusos tals com:
organització de rondes i guàrdies armades; recolliment de l’armament dels
particulars; incautació dels serveis telegràfic i telefònic; coaccions a
empleats municipals; pertorbació de l’ordre públic; requisament
d’automòbils per al seu ús; incautació del distribuïdor d’essència de la Vídua
d’Ignasi Ventura; apropiació del segell de l’Alcaldia; hissament de les
banderes socialista i federal, etcètera.
A les sis del matí del diumenge, dia 7, després de la rendició, el sergent de
la Guàrdia Civil d’aquesta vila reintegrà aquest alcalde les funcions
usurpades pels revoltosos, quedant provisionalment restablert l’ordre
públic.13

Els esdeveniments també són relatats per La Vanguardia del dia 25 de gener de
1935, en una notícia sobre el Consell de Guerra contra els revoltats:
(…) de Esparraguera, el cual está también dividido en dos, por cuanto parte
de los procesados lo están también en una causa que sigue aparte el juez
comandante señor Raduá. Este primer subgrupo se apoderó de la central
telefónica, impidiendo a la Guardia Civil de dicho puesto que comunicara
con sus superiores. Además, se apoderó de un depósito de petróleo y
bencina, requisando todas las armas de guerra que había en el pueblo y
marchando, junto con los restantes de este grupo, a Barcelona, con el fin
de auxiliar a los rebeldes.

Antoni Puig, alcalde d’Esparreguera, comunica al Cap de la
policia de l’Estat que no disposa d’efectius policials suficients
Font: Arxiu
municipal
per poder mantenir
l’ordre
públic.d’Esparreguera
9 d’octubre de 1934. Font:
AMES

13

Acta del dia 13 d’octubre de 1934 de l’Ajuntament d’Esparreguera. AMES.
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A La Vanguardia del dia 31 d’octubre de 1935, en una notícia sobre el Consell de
Guerra a un grup d’esparreguerins hi llegim més detalls sobre els fets succeïts a
Esparreguera:
Después salieron al balcón izando la bandera nacional, y más tarde unas
señoritas izaron también la bandera catalana con la estrella solitaria,
proclamando los procesados el «Estat Català». También unos jóvenes
intentaron colocar una bandera roja. Uno de los procesados salió al balcón
y dirigió la palabra al pueblo, diciendo que el que no estuviera conforme
con los actos que se realizaban, que se retirara. Luego publicaron un
pregón ordenando la recogida de armas a los que no fueran somatenistas.
El procesado Miguel Galcerán Jorba explicó los hechos y dijo que la bandera
roja fue colocada por unos individuos a los que el Somatén tuvo que
expulsar, con alguna resistencia por parte de aquellos.
El poste fue requisado, para evitar que se registraran actos de sabotaje.
Explicó algunos detalles más, y seguidamente declararon Juan Canals y
Fernando Sisteró, coincidiendo en las declaraciones hechas por su
compañero.
Desfilaron los testigos José Borras, Félix Pons, Antonio Rafa, Ramón
Argelaguet y Jaime Vives.
Según parece, los cinco procesados primeros constituían un comité
revolucionario desde el 14 de abril de 1931, para los cuales el fiscal
solicitaba seis años de prisión; para los cuatro siguientes, cinco años, y tres
años para los tres restantes.

Tal i com hem copsat a les actes de l’Ajuntament, el moviment fracassà, i la
rendició de la Generalitat comportà l’empresonament del President Companys i
del seu govern. Malgrat tot, encara restà un petit nucli que resistí14, i fou
aleshores que un destacament de la Guàrdia Civil d’Esparreguera fou mobilitzat
i participà en l’enfrontament contra les forces de Sant Cugat, on morí Salvador
Echauri, del PCC.
A Esparreguera, el diumenge dia 7, després de la rendició, el sergent de la
Guàrdia Civil restablí l’Ajuntament presidit per Antoni Puig. Aquest mateix dia
es va formar una guàrdia ciutadana, amb l’autorització del Cap de la Guàrdia
Civil de Terrassa, “per a la defensa del poble a la qual col·laborà
desinteressadament un gran nombre de veïns” 15.
Destacaríem que
l’Ajuntament, posteriorment, rebrà un ajut econòmic de les empreses Sedó
(1300 ptes.) i J. Montaner (200 ptes.) “amb la finalitat de sufragar les despeses
ocasionades pels Fets d’Octubre a casa nostra”16. Aquesta és una prova evident
Mota Muñoz, José Fernando: Els fets d’octubre de 1934 i la seva repressió.
http://www.nodo50.org/casc/mota/Els-fets-d-octubre-de-1934-i-la-seva-repressio, (data de
consulta 22 de maig de 2014).
15
Acta Municipal del 13 d’octubre 1934. AMES.
16
Ibídem.
14
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del lligam entre els empresaris esparreguerins i el govern local del moment,
especialment de la família Sedó.
El 14 de novembre, els consellers revoltats són substituïts per nous consellers
provisionals. Així, a l’Acta de l’Ajuntament del dia 18 d’octubre, hi consta que

els senyors de la minoria d’Esquerra Republicana de Catalunya, no hi són
perquè en aquesta data, segons ha comunicat el senyor Comandant de les
Forces de la Guàrdia Civil d’aquesta vila, han quedat a disposició de l’autoritat
militar en qualitat de detinguts.17

De seguida, seguint la tònica del país, començà la repressió. A Esparreguera
s’empresonaren trenta persones a la presó cel·lular i als vaixells Uruguay,
Argentina i al Ciudad de Cádiz, i l’Agustí Jorba també hi participà. Se’ls acusa de
rebel·lió militar i d’auxili a la rebel·lió. De fet, podem parlar de dos tipus
d’acusació, segons el grau de participació.
Així ho podem llegir a La Vanguardia del dia 25 de gener de 1935:
Para los primeros pide la pena de doce años y un día de reclusión temporal, por
considerarlos autores de un delito consumado de auxilio a la rebelión. Para los
restantes seis meses y un día de prisión menor, ya que el auxilio a la rebelión
está en el grado de tentativa y cuando fueron detenidos no habían disparado
un solo tiro ni se habían puesto en comunicación con los rebeldes.

Segons el document consultat18, d’Esparreguera, es processaren Enric Jorba,
de la Colònia Sedó, –dels Sindicats d’Oposició, amb un any de presó a la presó
cel·lular–, en Fèlix Jorba Domènech –de l’Ateneu d’Esparreguera/ERC i
conseller municipal, que fou condemnat a un any i vuit mesos al vaixell presó
Argentina–, en Joan Jordà – Sindicats d’oposició, condemnat a un any de
presó cel·lular–, en Conrat Llacuna Serra –condemnat a sis mesos de presó i
un dia al vaixell presó Ciudad de Cádiz–, en Miquel Musté Sentís –
ERC/conseller municipal, condemnat a sis mesos i un dia al vaixell presó
Uruguay–, Benet Noguera Sallent –empresonat al vaixell presó Ciudad de
Cádiz–, Magí Sardà Castellet, regidor – condemnat a sis mesos de presó i un
dia al vaixell presó Ciudad de Cádiz–, Ferran Cisteró – condemnat a presó
cel·lular set mesos–, l’obrer tèxtil, Jaume Vila Galceran –processat i enviat al
vaixell presó Uruguay–, en Martí Descarrega – amb una pena de set mesos a
la presó cel·lular–, en Josep Briquets Estruch – obrer tèxtil de la colònia
Sedó, condemnat al vaixell presó Argentina–, Bonifaci Bros Castellví – de
l’Ateneu d’Esparreguera/ERC i conseller municipal, condemnat a un any i sis
mesos al vaixell presó Argentina–, Jaume Busquets Llopart – empresonat al
17

Acta Municipal del 18 d’octubre 1934. AMES.
López Esteve, Manel: Els fets del 6 d’octubre de 1934. Annex II. Relació de detinguts i
empresonats per la insurrecció d’octubre entre octubre de 1934 i gener de 1935.
www.editorialbase.cat/fitxers/FetsOctubre_Annex2.pdf (data de consulta, 9 de maig de 2014).
Aquest document no coincideix exactament amb el llistat que afegim a continuació, localitzat a
l’Arxiu municipal d’Esparreguera.
18
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vaixell presó Uruguay–, Tomàs Castanyera Casalí –processat i empresonat al
vaixell presó Ciudad de Cádiz–, l’Antoni Costa Batalla – empresonat al
vaixell presó Ciudad de Cádiz–, Salvador Farriols Costa –al vaixell presó
Argentina–, Miquel Galceran Jorba, Ateneu d’Esparreguera/ERC/Conseller
Municipal, amb una pena de dos anys de presó –vaixell presó Argentina–
Antoni García Martín –empresonat al vaixell presó Ciudad de Cádiz i al vaixell
presó Uruguay, la causa va ser sobreseguda–, l’Antoni Garcia Pedrero –
processat al vaixell presó Uruguay–, Sebastià Gonzàlez Bofarull –de les
JEREC, processat al vaixell presó Ciudad de Cádiz–. Agustí Jorba Alert –
vaixell presó Uruguay–, Jaume Miret Orga, amb una pena de sis mesos i un
dia –vaixell presó Ciudad de Cádiz–, Josep Pons Domingo –vaixell presó
Ciudad de Cádiz–, Manuel Sánchez Santos ––vaixell presó Ciudad de Cádiz–,
Magí Sardà Castellet, amb una pena de sis mesos i un dia –vaixell presó
Ciudad de Cádiz–. Aquesta informació la podem trobar també al diari La
Vanguardia del dia 31 d’octubre de 1935.
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Relació dels esparreguerins empresonats com a conseqüència
dels Fets d’Octubre. Font: AMES

Si observem la gràfica de més avall, podem constatar, que de 32 represaliats
pels Fets d’Octubre de 1934, 18 ho seran d’alguna manera un cop acabada la
Guerra Civil, això vol dir un 56,25% del total, una xifra molt elevada que encara
és possible que s’incrementi un cop tinguem un estudi més aprofundit sobre la
repressió a Esparreguera.
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Cognom

Nom

Partit/sindicat en període
republicà

Borràs

Enric

UGT

Briquets

Josep

CNT

Bros

Bonifaci ERC

Busquets

Jaume

UGT/Estat Català/PSUC

Canals

Joan

CNT

Castanera

Tomàs

Castellví

Joan

Costa

Antoni

Descarrega
Farriols
Galceran
García
Marín
García
Pedrero

Martí
UGT
Salvador
Miquel
ERC

Repressió
AHN Causa General. Expedient
11/6/1941. Fugí a França.
Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
Es va demanar la seva destitució
com a carter de Can Sedó ja que
ho havia estat en "período rojo".
Fuig a França. El trobem a la
Causa General.
Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
El 16 de gener del 1939 marxa a
França i retorna el 3 de febrer.
Presó: Barcelona-Saragossa
16/10/39-15/9/1942. Aquí
treballà com a reclús a
Fundiciones del Ebro. Adhesió a
la rebel·lió militar. 20a1d.
Indultat.Presó provisional.
17-2-1939/28-4-1939. Rebel·lió.
Executat al Camp de la Bota.
Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
Al llistat de l'Ajuntament dels
empresonats pels Fets
d'Octubre, hi apareix Pedro
Costa.

Exili a França.

Antoni
Antoni
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Giné

Rafel

Gonzàlez

Sebastià ERC

Jorba

Enric

Unió de Rabassaires/Sindicats
d'Oposició

Jorba

Fèlix

ERC

Jorba

Agustí

ERC/UGT

Jordà

Joan

Estat Català/UGT

Llacuna

Conrad

Miret

Jaume

Musté

Miquel

Noguera

Benet

ERC/Rabassaire

Orriols

Salvador CNT

Pons

Josep

Prats

Joan
Carles

Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.
(Consell de guerra, informe
alcalde-gestor i memòria oral
EG).Malgrat que havia perdut
una cama, entra a la presó
Model de Barcelona; 27-71940/14-7-1943. Rebel·lió.
Executat al camp de la Bota.
Revisió de causa. Va necessitar
un aval per demostrar la seva
innocència.
Detingut a Barcelona. Entra el
21-1-1941 i en surt 27-5-1943.
Causa: Rebel·lió. Pena:Pepètua
Apareix a la Causa General.
S'exilià a França i hi va viure fins
a la seva mort (Toulouse).
Causa General. Fuig a França.
1952-1954. Model. Ordinària.
15a.
Està pocs dies a la presó. Pagès.
S'ha d'exiliar a França on va
morir.
Entra a la presó el 02.03.39 i és
executat al Camp de la Bota l'11
de novembre de 1939 acusat de
rebel·lió. Causa 1789. Solament
apareix al llistat de l'Ajuntament
dels empresonats pels Fets
d'Octubre.
Apareix a la Causa General. Fuig
a França o altres indrets. Als
llistat d'empresonats pels Fets
d'Octubre que trobem a
l'Ajuntament hi posa Jaume.

Sánchez

Miguel

Solament apareix al llistat de
l'Ajuntament dels empresonats
pels Fets d'Octubre.

Santos
Sardà
Sisteró
Vidal

Manuel
Magí
Ferran
Josep

Fuig a França o altres indrets
Fuig a França o altres indrets

Vila

Jaume

UGT

Presó Model. 26-8-1939/28-41943.Rebel·lió. Pena de mort.
Revisió: Perpètua.
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Paternalisme i moviment obrer. La col·lectivització de l’empresa Sedó
Com hem pogut veure, l’Agustí participà als Fets d’Octubre del 1934, motiu pel
qual fou empresonat al Vaixell Uruguay i donat de baixa a la fàbrica Sedó
d’Esparreguera, on treballava, tot i que hi va poder tornar a treballar l’any
1936.

Vista de Can Sedó

El represaliat fou l’últim alcalde19 de la II República a Esparreguera (abans,
però, havia ocupat el càrrec de Conseller-Regidor 4t de Cultura i formà part de
la Comissió de Finances)20, va ser un dels fundadors de la UGT21 a la mateixa
vila –en fou president–, i militant de la CNT durant un breu període.
És difícil d’imaginar-nos què va passar al nostre país que ens portà a una
guerra civil. A vegades sembla que amb l’anàlisi que fem esmicolant
esdeveniment a esdeveniment ho arribarem a explicar. Llegint la premsa d’uns
19

El 17 de juny de 1938, sota la presidència de l’alcalde accidental Miquel Musté, i amb la
finalitat de donar possessió als nous consellers nomenats per les respectives organitzacions
sindicals i partits polítics, en substitució dels afectats per la mobilització de les lleves dels anys
1925 i 26, es procedeix a nomenar alcalde, mitjançant votació secreta, amb un total de 15 vots
a favor i un en blanc, a Agustí Jorba i Alert. Font: AMES.
20
Segons l’acta de l’Ajuntament del dia 14 de juny de 1937 es reorganitza el funcionament de
la Corporació municipal, d’acord amb les disposicions de la Llei catalana i el Decret de Seguretat
Interior del primer de març de 1937. Font: AMES
21
La decisió de fundar la UGT es prengué el 17 de desembre de 1936 i era la conseqüència de
la falta d’acord entre el PSUC i la CNT, cal dir que alguns membres d’ERC hi estaran d’acord,
com és el cas de l’Agustí Jorba.

18

dies abans del cop d’Estat22, creiem que el poble d’Esparreguera tampoc
pensava que arribaria la confrontació. S’anunciava la propera Festa Major, amb
concursos de lectura, escriptura, fotografia i pintura; la Penya Tortugues havia
organitzat una cursa de bicicletes, les entitats preparaven diverses
representacions teatrals i moltes activitats etc.

Notícia sobre la Festa Major d’Esparreguera del dia 9 de juliol de 1936 a
La Publicitat .

Poc temps després del 18 de juliol de 1936 al mateix diari23, hi apareix una
notícia que ens resumeix unes de les dificultats que es trobarien els polítics i
sindicalistes d’Esparreguera, inclòs el nostre represaliat: la guerra, l’arribada de
refugiats que cada vegada seria més gran, els projectes que hi havia engegats,
com ara la construcció de la nova biblioteca, i les col·lectivitzacions.

22
23

La Publicitat del dia 9 de juliol de 1936.
La Publicitat , 17 de desembre de 1936.
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La Publicitat, 17 de desembre de 1936.

Analitzem ara alguns dels aspectes polítics i sindicals que portarien l’Agustí i la
seva família a l’exili a França.
Com a polític i sindicalista l’Agustí Jorba va haver d’intervenir en un conflicte a
la fàbrica de Can Sedó fent d’intermediari entre els vaguistes i la Guàrdia Civil.
Fruit d’aquesta intervenció i de la lluita obrera s’aconseguí l’increment de sou
que aquests reclamaven.
També va intervenir en el conflicte entre CNT i UGT, així ens el relatà24 : (...)i
un dia es van posar a la porta de la fàbrica –es refereix als treballadors de la
CNT– i tots aquells que eren de la UGT, no els van deixar entrar, els van tornar
cap a casa.25

Segell i signatures del secretari Jaume Vila i el president del sindicat de la UGT
d’Esparreguera, Agustí Jorba, l’any 1937. Font: AMES
24

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
El tema de la confrontació sindical el trobaran ampliat a la fitxa dedicada a Josep Anguera
Buixeda que poden trobar en aquest web del projecte.
25
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La seva relació amb el Sedó, com a treballador o com alcalde, no va ser fàcil.
Com alcalde, es va haver d’enfrontar també amb la Guàrdia Civil, que sempre
estava a favor de l’amo. L’Agustí ens relatà que l’enfrontament amb la Guàrdia
Civil, en proclamar-se la República, no es produí, ja que l’alcalde Cortada,
encara que era republicà, depenia de l’amo de la fàbrica (ell i la seva família).
Quan entrà en Miquel Galceran, i amb l’Agustí Jorba després, segons la seva
opinió, això canvià. Amb els Mossos d’Esquadra queda clara la separació entre
el poder econòmic i poder polític.
És interessant d’observar la conjuntura dels anys trenta. Segons l’historiador i
economista Josep Maria Cobos26, les condicions de treball eren molt semblants
a les d’altres colònies tèxtils del moment. La jornada laboral a l’any 1930 era de
10 hores diàries, com a conseqüència de la crisi del 29 en el tèxtil de casa
nostra. L’empresa va decidir de reduir la jornada laboral per afrontar la crisi i
aquesta mesura va ser la causa de molts conflictes laborals. A més, el ritme de
treball s’havia d’aturar en funció del cabal de riu. Afegirem el paternalisme que
els Sedó exercien sobre els treballadors, especialment sobre aquells que
habitaven la colònia. Tenien un sistema de vigilància armada i el suport de la
Guàrdia Civil. Quan es plantejava alguna vaga era difícil de mantenir-la, ens
explicava l’Agustí:
N’hi ha que van durar dies. Mira, duraven poc perquè els que en feien o els que
no en feien, no tenien mitjans de fer vaga, i al cap de vuit dies que en feien, la
major part dels que feien vaga, ja tornaven a trobar a l’amo, que els perdonés,
perquè no tenien de què menjar. Vuit dies encara passaven, però més de vuit
dies ja no podien aguantar més.
Perquè ell era tan fort, ell, que suposant que si venia una augmentació de
Barcelona, d’un ram d’aigua, un ram tèxtil, no importa, deien que havia de
guanyar un 5%, ell no el donava. No li donava la gana de repartir perquè ell
feia el que volia a casa seva, a casa seva i fora de casa seva, i d’aquí venien les
vagues. Si ens hagués donat lo que el Govern deia doncs ningú li haguera dit
sovint res. Si el Govern decretava un 5% d’augmentació ell se’n fotia, ell no ho
donava, si li semblava, no ho donava i era forçat, i això no val, eh! I per força
no ho vull, i una quantitat de gent es fotien en vaga.27

A part de la CNT, a la qual va pertànyer el nostre represaliat per un període, hi
havia el Sindicat Autònom Unió Obrera d’Arts, Oficis i Indústries, impulsat per la
patronal, en el cas que estudiem, en referim a la família Sedó; era una manera
per a contrarestar l‘acció dels obrers:

26

COBOS, Josep Maria, et altri (1989) “La colònia Sedó d’Esparreguera”, dins de

Col·lectivitzacions al Baix Llobregat (1936-1939). Centre d’Estudis Comarcals del Baix
LLobregat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg.71.
27
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
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(...) ell havia format un sindicat d’ell mateix, esquirols en dèiem nosaltres, de
gent d’ell, dels seus gossos, i quan nosaltres fèiem vaga els altres treballaven, i
no hi havia mai la fàbrica parada.28

Convocatòria d’Assemblea
d’Esparreguera. 1930.

de

la

Unió

Obrera

d’Arts,

Oficis

i

Indústries

La política paternalista a la qual ens referíem abans la dibuixa molt bé l’Agustí
en les seves declaracions:
El que no feia prou bondat al treball, que era un contrari d’ell en política, el
castigava, el treia de l’ofici i el posava de manobre, amb l’ofici guanyava una
pesseta i de manobre en guanyava cinc, i no podia dir res, o marxar, perquè les
seves paraules, les seves paraules de sempre, quan li demanaves una cosa,
eren: Si no et portes bé la porta és ben gran. Aquestes eren les seves paraules
a tothom, si no estàs bé, la porta és ben gran, i no patia, se’n fotia de
tothom.29

A l’entrevista, el nostre represaliat ens recordava que l’amo30, el Sedó31, era
membre del Partit Radical i que els treballadors simpatitzants del partit
28

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
30
A Esparreguera quan es parlava del Sedó, sempre era amb un “Don” al davant o ve de
l’”amo”.
31
Aquí, quan es refereix a l’amo, tant es podria referir a Lluís Alfons Sedó Guichard, com als
altres germans, tot i que amb qui tenia tractes era amb el seu germà Martín, que era el qui
veien a la fàbrica. Qui estava més vinculat al Partit Republicà Radical era el fill del Lluís, l’Afred
Sedó Peris Mencheta. Aquest fou director general de comerç del primer govern Lerroux i
sotssecretari de treball al segon. Entre l’abril i el desembre del 1935 fou Conseller de la
Generalitat de Catalunya, primer d’economia i agricultura i després també de finances. En tot
cas, la vinculació de la família amb aquest partit era evident. Alejandro Lerroux, president del
Consell de Ministres, visità la Colònia Sedó d’Esparreguera, el setembre de 1935.
29
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cobraven més que no pas els altres. Aquest intentava de comprar els obrers,
l’Agustí en fou un, però s’hi resistí; malgrat tot, no el va acomiadar pel suport
que podria rebre dels sindicats:
Tots els que haguéssim volgut ser del seu partit ens hagués pagat més, a mi
mateix m’havia buscat quaranta vegades, quan jo li demanava més cèntims.
Potser van passar tres o quatre anys que em pagava dues pessetes menys que
els altres, després havia pujat als altres i a mi no, i em dava dos pessetes
menys que als altres, jo guanyava 52 pessetes i els altres guanyaven 54
pessetes, i això, jo, encara no el veia, ja li deia, i penso que venia sovint a
voltar per allà la fundició –que la fundició era un petit taller de res i li
interessava voltar més pels tallers de grans produccions; nosaltres érem un
complement- i penso que venia moltes vegades per allà perquè nosaltres li
diguéssim alguna cosa.
Tenia por. Jo era el president del sindicat de la UGT i ell tampoc no era tonto i
ell sabia que si em despedien, per un cas d’aquests, que no era un cas legal,
una bona partida de gent m’hagueren seguit, tots els afiliats almenys de la UGT
i poder hasta molts de la CNT. Si s’hagués viscut un cas il·legal així, i ell se’n
guardava d’amenaçar. T’amenaçava i jo no tenia cap por que em fotessin a la
porta: si marxes, content, una porta ben gran. I jo li deia a ell, és que us
creieu que és legal, que està bé que a mi em doneu dues pessetes menys que
als altres? Mira, el dia que voldràs guanyar més pessetes, passes pel Centre
Radical, passes pel meu Centre Radical d’Esparreguera...32

Centre Republicà Radical d’Esparreguera
a l’avinguda Francesc Macià. Font: AMES

32

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
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Pasquí del Centre Republicà Radical que mostra el malestar polític que es vivia a
Esparreguera. 18 d’agost de 1932, Font: AMES

Fragment de la notícia de la visita d’Alejandro Lerroux a la Colònia Sedó. 11 de
setembre de 1935. La Vanguardia
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Visita d’Alejandro Lerroux a diverses seccions de l’empresa Sedó, l’any 1935. Foto:
Josep Maria Sagarra i Plana. Font: ANC.

Banquet a la mateixa fàbrica Sedó, amb motiu de la visita d'Alejandro Lerroux,
president del consell de ministres del govern de la Segona República. Any 1935.
Foto: Josep Maria Sagarra i Plana. Font: ANC.
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Alfred Sedó participant d’un míting del Partit Republicà Radical. 13-11-1933.
Font. AMES

Com hem dit anteriorment, l’Agustí Jorba treballava a la fundició:
Quan faltaven una vintena de telers, o 10 o 12, ens els feia fer a nosaltres, i
després fèiem els recanvis de tota la fàbrica, amb alumini, amb metall, amb
plom, amb ferro, amb tot, amb tot. 33

Abans de la II República el poble estava dominat, des del punt de vista social,
polític i cultural per la Colònia Sedó de tal manera que poques vegades hi havia
eleccions perquè sempre triomfava el partit de la família Sedó. Segons el
professor Josep Maria Cobos34, governava i manava l’alcalde que ells volien,
l’Ajuntament estava bastant sota el seu control i la vida de la gent
d’Esparreguera difícilment se’n sortia del que manaven i de les directrius que
fixava aquesta família.
La II República d’alguna forma significa trencar o intentar entre d’altres coses
independitzar-se de la tutela i de la influència de la Colònia Sedó, i això ho hem
d’entendre com un fet singular, especial, d’aquesta població. Per tant, quan
comença el període de la segona República i sobretot la Guerra Civil, la gran
33

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
Entrevista a Josep Maria Cobos i Hernández. TdR de MOYA, Maria, NAVARRO, Judit i
COROMINOLA, Elisabet : Antònia Galceran, memòries d’un exili forçós. 3 d’octubre del 2013.
Professora: Joana LLordella.
34
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rebel·lió s’ha de fer en contra de la família Sedó, que són els que havien estat
dominant la vida del poble. I en els primers moments de la guerra, que és
també quan es produeixen més morts i assassinats. Durant aquells dies
precisament gent més vinculada a la Colònia Sedó en el sentit de tenir algun
paper destacat o bé ser càrrecs de confiança de la família Sedó són els primers
que rebran.
Després del cop d’estat del 18 de juliol les coses ja no eren iguals i per a
Manufactures Sedó S.A., tampoc. L’empresa aleshores comptava amb 1823
treballadors i la majoria treballaven a preu fet35. Les famílies que vivien a la
colònia eren unes dues-centes seixanta. En Ramon Bardés va publicar un llibre
on explica en forma de dietari com veia l’evolució dels esdeveniments. El
diumenge, dia 26 de juliol, escriu:
Ja fa vuit dies... Avui es veu un diumenge estrany. És festa, després de tants
dies de fer-ne... Sembla un dia d’aquells de vaga general...però amb gent
endiumenjada...
Però actualment tots els fets són extraordinaris. I succeeixen tan ràpidament...
Dilluns 27.- Ningú encara no va a treballar. La Colònia Sedó i tots els tallers
resten inactius. Tot segueix en estat estacionari...36

Quan es col·lectivitzà l’empresa de Manufactures Sedó, la gerència estava en
mans dels tres germans, Martín, Artur i Lluís Sedó; el fill del Lluís, Alfred Sedó
Peris-Mencheta que constava com a vocal del consell de l’empresa van
desaparèixer37, aleshores l’empresa quedà en mans dels treballadors i
treballadores, i alguns que havien destacar per oposar-se als seus interessos
van marxar o els van fer marxar. Podem llegir diverses notícies relacionades
amb la col·lectivització:
Ha tingut lloc la incautació oficial de la fàbrica i dependències de la Colònia
Sedó, així com també la de molts altres tallers de la nostra vila. També
comunica que annex al Comitè de Defensa Antifeixista, s’ha format un Comitè
d’Indústria Local amb la representació de tots els partits del Front Popular i de
les organitzacions sindicals.38

35

En els contractes estipulats a preu fet, la retribució és determinada segons la productivitat o
el resultat del treball, la feina feta, i no segons el temps esmerçat a fer-la. GEC.
36
Bardés, Ramon (1985): Un de nosaltres (1936 - 1939) – Delegació de Sabadell del Col·legi
de Doctors i Llicenciats. Sabadell.
37

Hem de tenir en compte la vinculació que havia tingut la família fins aleshores, Antoni Sedó
havia estat diputat i senador, Lluís A. Sedó i Guichard, vinculat a la Lliga Regionalista, havia
estat diputat a Corts, secretari, president del Foment del Treball Nacional i senador, entre
d’altres càrrecs relacionats amb el poder. El seu fill Alfred Sedó Peris-Mencheta va formar part
del Govern de la Generalitat, entre l’abril i el desembre del 1935 fou conseller, primer
d’economia i agricultura i després també de finances.
38
La publicitat del dia 16 de setembre de 1936.
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L’Agustí formà part del comitè d’empresa per un període: Amb la revolució es
van despatxar els “gossos de l’amo39. Els obrers de Can Sedó, en produir-se el
cop d’estat, estaven de vacances per primera vegada, això vol dir que, en
retornar, es van trobar amb l’empresa a les seves mans. Els que tenien càrrecs
directius o de responsabilitat també van acceptar la situació i van continuar
treballant com ho havien fet abans de la col·lectivització. Tot i així, d’alguna
manera alguns d’ells es van mantenir fidels a la família Sedó. En una entrevista
efectuada a Xavier Sedó l’any 2018 per a l’emissora de Ràdio Esparreguera,
aquest ens parlava del que li havia explicat la família sobre què passava mentre
l’empresa estava col·lectivitzada i com va ser el retorn a la “normalitat” un cop
acabada la guerra civil.
Sí, sembla que els treballadors i la família s’entenien bastant i consultaven als
Sedó de Sevilla què havien de fer. Quan van tornar, van trobar els magatzems
plens. Allò era or perquè no hi havia res en aquella època. A més, hi havia
l’estraperlo, que feia que el preu del producte –tot i que l’empresa venia als
preus establerts– fora del circuit legal s’incrementés notablement. Una peça de
roba sortia d’aquí al despatx i al carrer ja valia cinc vegades el seu preu. Van
tenir sort de trobar l’empresa com la van trobar perquè moltes de les altres
fàbriques estaven buides. Va ser una mostra d’estimació.40

Malgrat tot, la fàbrica serà regida pels treballadors amb un resultat diferent
segons el punt de vista. Així, com deia el mateix Agustí Jorba:
(...) quan els de la CNT van agafar les armes, ningú els podia governar. Anaven
amb armes i feien el que volien (...) la gent del comitè cobrava igual que els
altres. Nosaltres teníem la setmanada com els altres, igual, tothom cobrava
igual i amb diners. Jo ja vaig marxar de seguida, vaig anar a l’exèrcit i vaig
deixar tot això (...) vaig deixar el sindicat.41

L’Agustí Jorba tenia una bona opinió sobre el fet de la col·lectivització en
general però no massa bona sobre el que es va fer a Esparreguera:
Dolenta, sobre les col·lectivitzacions, bona, col·lectivitzacions fetes, la nostra
no, perquè ningú hi estava preparat (...) es venia als mateixos clients. Nosaltres
no veníem res perquè no compreníem res. Hi havia comandes que venien del
Japó i venien de l’Alemanya, però nosaltres, nosaltres, que érem els que
portàvem la fàbrica llavorens, perquè perteneixíem casi bé tots, –jo era el
president del sindicat de la UGT, llavorens–, i perteneixia a aquest comitè per
força perquè era el president... I nosaltres no érem capaços de tot això. I
havíem mantingut un director a Barcelona, l’havíem mantingut, no l’havíem tret,
l’havíem mantingut amb un mateix sou, potser més sou del que li dava l’amo, i
aquell sí que encara continuava fent (...)

39

Aquells que sempre fan el que el propietari del negoci vol per treure’n un propi benefici,
sense pensar en els companys o companyes (delata, si convé). En tenim algun nom, però no
creiem que sigui una dada important donar-lo a conèixer.
40
COBOS, Josep Maria i LLORDELLA, Joana: entrevista a Xavier Sedó, 2018. Posteriorment la
revista 777 Comunica en faria una transcripció.
41
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
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(...) els sindicats miràvem que la gent no s’ho prengués així, primer la gent ens
veien a nosaltres, jo sóc el primer de dir-ho. Al despatx abans hi havia el Sedó,
el director, llavors érem 15 o 20 al despatx, entre Sedó i directors, no fotíem
res, discutir de coses, però en particular res... La gent, mira-te’ls, mira-te’ls
aquells ara, aquells fan d’amos, ja són els amos, ara són els amos ells!42

La colònia Sedó d’Esparreguera43

Un testimoni de la col·lectivització de Can Sedó és el que ens ofereixen Souchy i
Folgare44 en el seu estudi publicat per primera vegada l’any 1937 a les
Ediciones de Tierra y Libertad, reeditat posteriorment a Toulouse per la CNT,
que ens dóna una visió molt interessant, encara que subjectiva, del que
representà la col·lectivització d’aquesta empresa que va poder viure de primera
mà el nostre represaliat. Els autors d’aquesta publicació, Souchy i Folgare, eren
uns anarquistes alemanys que volien transmetre el que ells vivien en primera
persona en visitar diverses col·lectivitzacions d’Espanya.
Quan aquests van visitar Esparreguera, aleshores hi havia uns 5.800 habitants i
la CNT tenia uns 2.600 afiliats. La branca del tèxtil era la que ocupava el major
nombre de treballadors i Manufactures Sedó, CNT –així és el nom que va rebre
l’empresa quan es va col·lectivitzar– era la més important en el seu ram a
42

Ibídem.
Font: Museu de la colònia Sedó. https://museucoloniasedo.cat/es/historia-2/.
44
SOUCHY, A. FOLGARE, P. (1977). Colectivizaciones. La obra constructiva de la revolución
española. Barcelona: ed. Fontamara. Serie Ibérica. pàg. 185.
43
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Catalunya ja que tenia 1.800 treballadors. L’empresa Sedó havia tingut molt
mala relació, tant amb els obrers com amb l’Ajuntament republicà quan va estar
governat per les esquerres.
El nostre informant ens declarà que uns militants de la CNT-FAI de Barcelona
havien trobar el Sedó45 amagat en un armari, a casa seva, a Barcelona, i el
van portar a governació. El conseller de governació, en Muntaner46, el va trucar
perquè decidís què en feien. L’Agustí Jorba va baixar a Barcelona i es va trobar
amb ell47.
Malgrat les desavinences anteriors, l’alcalde va decidir que el deixessin marxar
amb un vaixell que anava cap a Itàlia amb el bisbe de Barcelona48 i altra gent
d’Acció Catalana. A l’entrevista, Galceran menciona Ventura Gassol però no ens
queda clara la vinculació d’aquest amb la fugida a Itàlia del Sedó. 49 A les
memòries de Raimon Abadal –polític catalanista conservador de la Lliga
Regionalista que l’any 1936 es va exiliar a Itàlia– fa referència a l’exili del Sedó
(sense especificar quin fill, però suposem que es refereix a en Martín50):
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Aquí creiem que es pot referir al Manel Sedó Torres, nascut l’any 1908 a Esparreguera, casat
amb Manuela García Tuñol Ramón, nascuda l’any 1907 a La Habana.
Al Padró de 1930, a la casa-gerència de Can Sedó hi tenim inscrit en Martín Sedó Guichart,
nascut a Madrid l’any 1874, cap de família, Estava casat amb Patrocinio Torres Algate, nascuda
l’any 1874 a Reus, mestressa de casa. El fill era Martín Sedó Torres, nascut l’any 1895 a
Barcelona que vivia amb la seva esposa Josefina Prats Carvallo, nascuda l’any 1900 a Madrid;
ambdós tenien una filla amb el nom de Maria Pepa Sedó Prats, nascuda l’any 1929 a Barcelona.
Inicialment vam pensar que es podria referir al Martí Sedó Guichard, gerent de l’empresa Sedó,
perquè parlava del germà petit, i el Martí era nascut l’any 1870, el Lluís A. Sedó, el 1873 i
l’Artur Sedó, el 1881, però hem descartat la hipòtesi.
46
No ens ha estat possible comprovar aquesta dada, però és el que va declarar l’Agustí Jorba (a
l’entrevista en dona més detalls).
47
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit... Podeu llegir la transcripció a l’Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat.
48
Segons el reportatge publicat al diari ARA, el 4 de juny de 2011, El bisbe franquista Manuel
Irurita va morir oficialment a mans dels anarquistes el 1936, però a la revista Sàpiens

(http://www.sapiens.cat/ca/notices/2011/06/noves-proves-confirmen-que-irurita-no-es-tanmartir-1144.php) i el diari ARA demostren que el 1937 el bisbe encara era viu un any després
del seu suposat afusellament a mans dels anarquistes: “ El monjo de Montserrat i historiador
Hilari Raguer, que ha tingut accés a l'Arxiu Secret del Vaticà, ha localitzat cartes del metge i
fundador d'Unió Democràtica de Catalunya adreçades al cardenal Vidal i Barraquer. En aquests
documents, Vila d'Abadal també explica les "gestions que s'han fet per aconseguir l'alliberament
del bisbe a canvi de Carrasco i Formiguera", diu Raguer. Recordem també que Vidal i Barraquer
traslladat a Barcelona amb el seu secretari particular, Joan Viladrich, els consellers de
governació i de cultura de la Generalitat, Espanya i Gassol, els procuraren d’ésser embarcats
cap a Itàlia en vaixells de la marina de guerra italiana. Fixà la seva residència a la cartoixa de
Farneta, prop de Lucca, fins que el 1943, a causa de l’ocupació alemanya, es traslladà a Suïssa.
49
Ventura Gassol fou conseller de Cultura i va ajudar moltes persones del món empresarial i
eclesiàstic a fugir de Catalunya. Això li creà moltes enemistats entre els sectors d’esquerra i,
finalment, es va veure obligat a fugir a França- desembre de 1936.
50
En Josep Maria Cobos escriu que “la família Sedó” havia fugit en els primers moments a
Itàlia. Vegeu COBOS, Josep Maria (1989). La colònia Sedó d’Esparreguera pàg. 95, dins de
Autors diversos: “Col·lectivitzacions al Baix Llobregat (1936-1939)”. Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.
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Quan puguem tornar a casa nostra, trobarem que han mort a molts dels que no
en sabem res: però també trobarem ressuscitats a molts dels que s’ha dat per
morts, com jo vaig trobar ressuscitats a Marsella a en Sedó fill i a altres i em
varen trobar ressuscitat a mi molts que havien cregut que havia mort.51

En tot cas Agustí Jorba ens ho descriu d’aquesta manera:
(...) dos de la FAI ...van anar a casa seva... eren de Barcelona aquests, sabent
que era el Sedó o no ho sabien que era ell, ... i el van trobar amagat dintre d’un
armari, em sembla, i no el van matar, el van agafar, i el van portar a
Governació, cosa estranya, que els de la CNT tenien la seva a Governació, amb
això, comprens... El van portar a Governació... de la Generalitat de Catalunya i
el que era Conseller de Governació era en Muntaner, que era molt amic meu,
ens coneixíem del partit i, a l’Ajuntament, un bon dia, em va telefonar aquest,
en Muntaner, i em va dir, tinc el Sedó, l’han portat, el tinc aquí als baixos de
Governació (hi havia uns sotanos, unes presons). I què vols què en foti –em va
dir–, jo amb aquest no tinc res a dir i ... mira,
escolta,
aquesta
tarda
baixaré.
Tenia facilitats de portar el cotxe jo mateix, ningú en sabia, i me’n vaig anar a
Governació, em va fer entrar, perquè nosaltres –això ja és una cosa vella–
entràvem per la porta falsa, no havíem mai d’esperar un hora que ens rebés, ja
sabíem per on havíem d’entrar per passar davant de tothom, era normal això,
no em podia esperar una hora, tenia una altra feina a fer. I vaig parlar
enseguida amb ell i em va dir: El vols veure? No em fa res veure’l perquè estic
tip de veure’l, saps? Tinc confiança amb ell. Te’l faré pujar, a un despatx, te’l
faré venir... va dir el governador, si vols aquesta nit un barco d’amagat cap a
Itàlia... hi enviava el bisbe de Barcelona, amb el Gassol, que era del nostre
partit, un catòlic i d’altra gent...em sembla, que eren de Acció Catalana. Enviava
tota la gent que perillaven una mica, els funcionaris, cap a Itàlia, i em va dir, si
vols, digues-li si hi vol anar i li enviaré a ell també. Què vols que en faci, no el
mataré pas jo, no sóc capaç de matar una mosca jo. I escolta, li vaig dir, vols
anar cap a Itàlia?, perquè aquest vespre, si cas, aquesta nit mateix et portaran
cap a Itàlia. Oh, sí, sí, ja ho conec, allí hi tinc capital perquè faig el comerç i hi
tinc capital. Aquest vespre el cridaran... i se l’emportaran amb altres, li vaig dir,
se us portaran a Itàlia (...) Poc temps després vaig saber que era mort, van dir
que era mort.52

Aquest fet també es menciona –encara que en un altre sentit- al llibre d’Hilari
Ragué i Suñé53. El Llibre recull les memòries de Marià Rubió i Tudurí:
Un cap calent havia detingut un empresari molt conegut i, segons ell mateix
explicava a Rubió i Tudurí, n’estava tan cofoi que va telefonar a un amic seu
que era a la Generalitat. “Escolta, tal, va dir pensant parlar a un amic. He
detingut a en Sedó, saps [...] em comprens bé? ” la resposta va ser: “T’he
entès perfectament [...] però no sóc el qui suposes. Sóc en Lluís Companys, el
ABADAL, Ramon (2001).Dietari de guerra, exili i retorn (1936-1940). Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, pàg.183. Edició a cura de Francesc Vilanova i Vila-Abadal.
52
JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
53
RAGUÉ I SUÑÉ, Hilari: Arxiu de l’Església catalana durant la Guerra Civil: Juliol-desembre de
1936”. Publicacions Abadia de Montserrat, 2003.
51
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President. Ho entens? Doncs bé, agafaràs el Sr. Sedó i el lliuraràs
immediatament al Sr. Espanya, a Governació. D’acord? Si el mates, et matarem
a tu 54.

Tenim doncs que la família Sedó, s’exiliaran a Itàlia i, més tard, aniran a la zona
rebel, concretament a Sevilla, on tenen clients, i continuaran l’activitat
empresarial en una fàbrica de teixits de cotó La Maria, de la qual seran
accionistes majoritaris. La família també col·laborarà amb l’exèrcit nacional55,
que també era una font d’ingressos de l’empresa. Pablo Martín Aceña i Elena
Martínez expliquen que la fugida de molts empresaris i les seves famílies,
malgrat la persecució de les milícies anarquistes, revelen les xarxes de suport
tant a Barcelona com a l’estranger i a la zona controlada per l’exèrcit rebel:
Los industriales que pudieron huir antes de ser cazados, gracias en parte, a los
salvoconductos obtenidos de la Generalitat. Así ocurrió con el conde de Godó y
su familia, y con otros grandes empresarios que se instalaron en zona rebelde,
com Ignacio Coll, fundador de la Sociedad Anónima Damm; Eusebio Bertrand, y
Luís Alfonso Sedó, gerente de Manufacturas Sedó, que se estableció en Sevilla,
donde organizó algunos negocios con responsables de la España Industrial.56

A La Vanguardia del 21 de març de 1937 podem llegir una notícia sobre les
riqueses incautades a la família Sedó:
(…) También por agentes de la Brigada antifascista, se ha hecho entrega de
una importante cantidad de joyas y monedas de oro a Tesorería de la
Generalidad, por un valor total de 1.1000.000 pesetas, producto de registros
efectuados en los domicilios de Martín Sedó Torres y Arturo Sedó Guichard, los
dos fascistas comprobados.
La joyas y monedas de oro halladas en casa del primero, ascendían a 500.000
pesetas, y las halladas en casa del segundo, 600.000 pesetas.

A l’entrevista amb l’Agustí Jorba ens parlava de la mort del Sedó a Itàlia i com
la seva dona s’havia quedat sense mitjans de subsistència:
Acostumat, acostumat a fer lo que volia i veure’s portat a un altre país així,
sense saber, ni la família sabia res, ni cap cèntim va tenir ell, ni ell ni la família,
perquè els sindicats se li havien apoderat de tot el capital, no tenien cap
cèntim, no tenien ningú, ni un cèntim, no tenien. Ni els seus fills, ni la seva
dona, ningú. La seva dona recordo que va venir una vegada a casa, al cap de
pocs dies a casa meva. I em va dir, jo sóc, ja ho sabia qui era, la coneixia de
sobres, que era més dolenta que la pesta, aquesta dona, havia sigut una criada
que es va casar amb ell57. Em va dir: Jo no tinc res, no em van donar res,
ningú, no tinc cap cèntim. Li vaig respondre: Vagi al director dels despatxos de
Barcelona, no me’n recordo com es deia, aneu amb els de l’empresa, jo no puc.
Marià Rubió Tudurí; Josep Massot i Muntané: Barcelona 1936-1939. PAM, 2002. pàg.100.
A l’arxiu històric de la Ciutat de Barcelona trobem la documentació personal i militar
d’Alfredo Sedó com alferes honorari de la Intendència de Sevilla, 1936-1939.
56
MARTÍN, Pablo i MARTÍNEZ, Elena (2006).La economía de la Guerra civil. Ediciones de
Historia S.A., Madrid, pàg. 448.
57
D’aquí deduïm que el que van fer presoner era el Manuel Sedó Torres.
54
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donar-vos res, jo sóc manat per ells. Tinc que viure i la criada... Sense criada
podeu viure, jo hi visc sense criada (...) Vaig proposar... que li donessin una
mensualitat i una setmanada, casi em mataven, em van fotre un escàndol! De
totes maneres, l’hem de deixar viure, aquesta dona, no pas morir, hem de ser
una mica com cal, ha sigut el que ha sigut, però no l’hem pas de matar ni
deixar-la morir de gana. I sé que li van fer una setmanada, no sé si molt grossa
o molt petita. Em penso que una setmanada petita, una setmanada com un
obrer, segurament.5859

Creiem que està parlant del Manel Sedó Torres i de la Manuela García Tuñol, la
seva dona. Sobre aquesta parella hi ha ben poca cosa escrita i ens hem hagut
d’acontentar amb el record d’unes persones que van viure a la colònia Sedó. Es
té una imatge d’una senyora amb un caràcter molt fort i robusta, en
comparació amb el seu espòs. S’explica que la mestressa (però no sabem del
cert si era na Manuela o una altra mestressa), ja casada amb en Sedó, va
ridiculitzar un dia una de les minyones que tenia, tot posant-se a fregar davant
d’ella, quan sortia la gent de treballar. O un altre dia que va clavar una
bufetada a una minyona la qual s’hi va tornar amb una agulla de fer mitja.
Creiem que aquestes anècdotes no serien necessàries afegir-les però en tot cas
sí que ens indica que per algun motiu no queia massa simpàtica. Hom també
recorda moments agradables, com quan anaven a cantar les Llúcies60 i els
lliuraven uns pilarons61de diners per a cada dona.
Pablo Villalaín publicà un article amb un estudi interessant amb la finalitat de:
(…) mostrar la forma en que familiares de los fallecidos en la Guerra Civil
alineados con el franquismo aprovecharon ésta para divulgar en el medio de
comunicación con mayor difusión entonces en Madrid (el diario ‘ABC’), y a
través de las tradicionales esquelas mortuorias, las circunstancias de sus
muertes ligadas a aspectos de la contienda, fenómeno que permitía mostrar su
adhesión al nuevo régimen político.62
Si bien en la esquela del abogado y capitán de complemento de Artillería Martín
Sedó Torres (día 26. p.27) no se hizo tampoco mención alguna a las
circunstancias de su muerte, sí las hubo en la información necrológica publicada
58

JORBA, Agustí (1976): entrevista cit.
No hem trobat cap document sobre aquest pagament, però sí del servei de la família (tot i
que del Manel Sedó, no). El servei del Martín Sedó Guichart eren les minyones Vicenta Fabregat
Pedrol, nascuda l’any 1913 a Miravet de l’Ebre (Tarragona), soltera; Sacramento Antonio,
nascuda l’any 1908 a Ayerbe (Osca). I el de Martín Sedó Torres, Josefa Mairol Rodríguez,
nascuda l’any 1913 a Siétamo (Osca).
59

60

El 13 de desembre, era una diada especial per a les modistetes (les nenes modistes). Les
mares enviaven a les filles a la modista per aprendre a cosir i a preparar l’aixovar. Cada cosidor
tenia el seu grup de noies aprenentes i Santa Llúcia era la seva patrona. Aquest dia es feia una
gran festa tant a la vila com a Can Sedó, sortien al carrer a cantar “les llúcies” ben mudades,
lluint els vestits confeccionats per elles mateixes.
61
Un grapat.
62
VILLALAÍN, Pablo (2015) El recuerdo de la muerte de la Guerra Civil. Las esquelas en ABC
(abril 1939). Cuadernos Republicanos, núm. 88, pàg. 51.

33

en la edición sevillana de ABC: en ella se informó que murió en esa localidad a
causa de una angina de pecho, quien “venia prestando su decidida cooperación
al glorioso resurgir de la Patria única”.63

Martí Sedó Torres64, segons podem llegir al Boletín Oficial del Estado, publicat a
Burgos, el 13 de maig de 1937, núm. 205, va estar al Regimiento de Artilleria
Ligera, núm. 3, com a teniente de complemento a la retaguardia.
Tant en Martí Sedó Guichart com el seu fill, Martí Sedó Torres, en acabar la
Guerra Civil, havien mort fora de Catalunya, tal i com podem veure a l’escrit
que tenim més avall, com a resposta de l’alcalde d’Esparreguera al responsable
del dipòsit de presoners de Logroño.

Telegrama del dipòsit de presoners de Logroño a l’alcalde d’Esparreguera, 18 de
febrer de 1939. AMES

63
64

VILLALAÍN, Pablo (2015), op. cit, pàg. 92.
Fill de Martín Sedó Guichard. Estava casat amb Josefina Prats Carrillo.
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Resposta al telegrama anterior per part de l’alcalde-gestor d’Esparreguera, 23 de
febrer de 1939. AMES.

Discussions CNT - UGT
El dia dos de gener de 1937, essent alcalde en Miquel Galceran, s’efectuà una
sessió extraordinària a l’Ajuntament d’Esparreguera, convocada pels regidors de
la CNT. Esteve Ribera de la CNT es queixaria de la falta de convivència

provocada per polítics i sindicalistes en referència a l’intent de col·lectivització
parcial de la fàbrica “Manufactures Sedó S.A.” i al·ludeix a les dificultats amb
que han topat els homes de la C.N.T.65 al voler portar a terme dita
col·lectivització (...) criticarà entre d’altres alguns companys del consistori, en
negar-se a signar els fulls de col·lectivització66.

Es parla de la constitució de la UGT a Esparreguera i els regidors anarquistes
veuen que això seria un trencament dels acords entre C.N.T. i U.G.T. on
s’especificava que en els pobles que ja existís un dels sindicats no podrà crearse’n cap altre67. El representant del PSUC es mostra partidari de l’establiment
del sindicat de la U.G.T. i en Llacuna d’E.R.C. expressa que en realitat existeix

un nombre de treballadors que no es troba representat dintre de la C.N.T. i que
aquest ha estat, sens dubte, el motiu de negar-se a firmar els fulls de
col·lectivització de la Fàbrica Manufactures Sedó. També es declara partidari de
la llibertat de Sindicació.68

65
66
67
68

Actes de l’Ajuntament d’Esparreguera del 2-1-1937. AMES
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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La discussió és molt llarga i portarà molta cua, en realitat era la confrontació
entre els denominats trentistes i d’altres grups que no estaven d’acord amb el
poder que havia exercit la C.N.T. perquè el que els separava era un tema
ideològic i una manera de fer per arribar a una societat ideal. La minoria
d’Esquerra concreta la seva posició en el problema plantejat en el sentit que és
partidària de la llibertat sindical proclamada per les organitzacions obreres, (...)

entenent al mateix temps que vetllant pels interessos d’Esparreguera en
general, i per suprema conveniència local(...) i referint-se als opositors declara
que hauria d’extremar la democràcia en el més absolut respecte i acatament a
la voluntat manifestada en les assemblees i inclús assimilar en tot allò possible
els criteris minoritaris.6970
Agustí Jorba Conseller de Cultura

Malgrat el poc temps que van tenir, un dels objectius del govern republicà de
l’Agustí Jorba, ja fos com a conseller (ara en diríem regidor) o com alcalde, va
ser la construcció de la biblioteca, un servei dels quals ha tingut més utilitat en
molts aspectes, fins fa pocs anys en què es va construir la nova biblioteca.
Quan ens va caure a les mans el dietari de les bibliotecàries, ens va sorprendre,
i molt, el fet que en plena guerra civil, es lluités com es va fer per aconseguir
tirar endavant amb el projecte. A la biblioteca hi van criatures, treballadors i
treballadores de la fàbrica, els soldats que estan uns dies de repòs a la
reraguarda, els escolars... Era un tresor per a tota aquella gent en un moment
tan inestable i trist que els tocava viure.
Al llarg de la història, qualsevol règim polític no democràtic que hagi governat
un país, ha prohibit les lectures que podien alterar el seu estat dictatorial.
Fernando Báez a “Historia universal de la destrucción de los libros” escrivia:
Pero en octubre de 1934, en Asturias, una insurrección popular se convirtió,
por diferentes motivos, en una especie de comuna, y su fracaso desató una
represión feroz, en la cual cualquier observador imparcial puede descubrir los
primeros ejemplos de lo que sería el modo de pensar del general Franco y su
entorno represivo. Las fuerzas del orden destruyeron los libros de más de 257
bibliotecas populares en los ateneos...71

A principis del segle passat, la Mancomunitat de Catalunya inicià les
biblioteques públiques i, posteriorment, la proclamació de la II República
espanyola suposà la reunificació de les biblioteques en una sola xarxa, sota la
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Ibídem.
Es pot trobar la informació amb més detall en la biografia del represaliat Josep Anguera
Buixeda en aquest web: de MEMORIAL DEMOCRÀTIC DEL BAIX LLOBREGAT. De les
experiències personals a l’èxit col·lectiu impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat.
71
MORERA, Henar i ROCA, Margarida (2006-2007): El poder dels llibres. El llibres i la lectura.
Volum I.. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. El gust per la lectura/ Innovació
Educativa, pàg. 27
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direcció de Jordi Rubió i Balaguer. La seva intencionalitat, entre d’altres, era la
de “culturalitzar Catalunya”, amb una clara voluntat d’orientació social.
L’any 1934 es va publicar al Butlletí Oficial una ordre del Conseller de Cultura de
la Generalitat en què es convocava un concurs entre municipis de Catalunya de
més de 5000 habitants per a la concessió de dues biblioteques populars. I
sembla ser que per aconseguir-la rivalitzaren Esparreguera i Olesa, entre
d’altres. L’Ajuntament veí, a la reunió del 7 de desembre del 1933, s’havia
proposat la creació d’una biblioteca popular i aprofitaren que la Generalitat obrí
aquest concurs per sol·licitar-la. La realitat fou que, finalment, es crearen les
dues darreres biblioteques de la República, la d’Esparreguera (1937) i la de
Palafrugell (1938). L’any 1939 la Generalitat comptava amb 21 biblioteques
populars.

La Biblioteca Beat Domènec Castellet l’any 1938. Font: AMES

El juliol de 1935 Esparreguera guanyà el concurs abans esmentat i es proposà
adaptar la vivenda de la casa propietat de l’Ajuntament situada al núm.2 de la
plaça de Santa Eulàlia, a la qual s’hi afegí la casa contigua, on va néixer el Beat
Domènec Castellet.
El quinze d’octubre de 1937 podem llegir al Dietari72 de la nostra biblioteca,
escrit per Mercè Rossell, la primera bibliotecària:

Dietari de la Biblioteca Popular d'Esparreguera. Biblioteca Popular Beat Domènec Castellet
1937-1952, Esparreguera. Hi trobem escrits de les bibliotecàries sobre els treballs i
72

esdeveniments de cada dia a la biblioteca.
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Dietari de la Biblioteca Popular d'Esparreguera, 15 d’octubre de 1937. Arxiu de la
Biblioteca Municipal d’Esparreguera.

El mateix dia el conseller de Cultura del nostre ajuntament, l’Agustí Jorba,
passà a saludar la nova bibliotecària i li comunicà la donació de l’Enciclopèdia
Espasa i altres llibres que tenien a l’Ajuntament. L’endemà rebé la visita de
l’alcalde Miquel Galceran. Posteriorment els infants de les escoles van realitzar
el trasllat dels llibres:
Cada nen ha portat un volum. Els he ensenyat la sala de lectura destinada a
ells. Tots han demostrat un entusiasme gran i han escoltat amb molta atenció
l’explicació que jo els he fet sobre la Biblioteca i el beneficis que en poden
treure. Han promès tots que seran uns lectors assidus i que esperen amb
ànsia el dia de la inauguració.73

El dia 27 va rebre la visita del Sr. Rubió –qui va organitzar la Xarxa de
Biblioteques Populars a partir de 1915 i la va dirigir fins al 1939–, la Srta. Prats i
les dues alumnes de pràctiques. Acorden que, a més de la secció Infantil,
n’organitzarien una, a la mateixa sala, per a la Joventut : “Aquesta serà la
primera que la tindrà”.
La creació d’aquesta biblioteca també interessà al jovent més motivat d’aquells
moments, així el dia quatre de novembre rep un grup de joves anarquistes:

Dietari de la Biblioteca Popular d'Esparreguera, 15 d’octubre de 1937. Arxiu de la
Biblioteca Municipal d’esparreguera.

El dia u de desembre comença a treballar-hi d’auxiliar la Srta. Maria Prats i Rom
i continuen la tasca de catalogació decimal plegades.
73

Dietari de la Biblioteca Popular d'Esparreguera, 15 d’octubre de 1937. Arxiu de la Biblioteca
Municipal d’Esparreguera.
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Aleshores, les condicions de treball no eren massa plàcides, per exemple,
treballaven sense cap estufa en ple mes de desembre, motiu pel qual la
directora en demanarà una a l’ajuntament perquè “hi fa tant fred que algunes
vegades ens ha dificultat el treball”.
A finals de mes, sembla que ja van trobar una solució definitiva:
Ens han portat una carretada de llenya. A la tarda ha vingut el Conseller de
Cultura junt amb l’ordenança de l’Ajuntament per encendre la calefacció. La
caldera és molt gran i gasta molt, però l’estufa elèctrica també. Durant uns dies
continuarem encenent la calefacció i així podrem comprovar quin dels dos
procediments resulta més econòmic.74

Sembla que, malgrat les deficiències, l’espai era idíl·lic. L’últim dia de l’any 1937
podem llegir al Dietari:
Avui neva d’una manera força intensa. El panorama que veiem des de la
Biblioteca és esplèndid, però el més bonic de tot és el nostre petit jardinet.
Sembla un pessebre.75

El mes de gener de 1938 tenien enllestits 800 volums, amb un total de 2500
targes. I continuaven catalogant, penjant quadres i enllestint les prestatgeries.
La Biblioteca era quasi apunt. I arribem al mes de juny, el dia tretze:
Ve a casa la Sra. Consellera de Cultura (es refereix a la Paquita Monné) i em diu
que el pròxim diumenge se celebrarà en aquesta població la Festa del Llibre.
Ella creu que seria una diada molt apropiada per inaugurar la Biblioteca. Així és
que es proposa demanar-ho a Barcelona.76

Finalment, es proposa la inauguració el diumenge dia 19 de juny a la tarda. La
biblioteca no està acabada, falten alguns armaris per manca de fusta. La guerra
continua, però s’intenta viure amb tota normalitat. És d’admirar aquesta
insistència. Arriba un lot de llibres per als soldats cedit pel Servei de
Biblioteques del Front.
Arriba el Sr. Rubió amb les alumnes de pràctiques Rosa Ricart, Raspall i Parés.
Visiten la Biblioteca i tot seguit el Sr. Rubió es dirigeix a l’Ajuntament on
esperarà el Sr. Conseller de Cultura, Pi Sunyer. Un cop arribat el Conseller junt
amb els que l’acompanyen i les autoritats locals vénen a la Biblioteca. Ocupen
la presidència, a més del Sr. Pi Sunyer, la Consellera i l’ex Conseller de Cultura
d’ací, el subsecretari de Cultura Sr. Frontera, el diputat Casademunt, el
Comissari del Batalló de Transmissions que fins ara ha estat a Esparreguera, el
Sr. Rubió i encara altres personalitats.77
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Ibídem, octubre 1937.
Ibídem, desembre 1937.
Ibídem, 13 de juny 1938.
Ibídem, 19 de juny de 1938.
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Al discurs d’inauguració, el Sr. Pi parlà de la importància que tenia un acte com
aquell, perquè, malgrat l’estat de guerra i els moments angoixants que es
vivien, es podia inaugurar una biblioteca que, a més dels llibres, tenia tots els
detalls, les cortines, les flors, una peixera amb un peixet...
Fora la plaça s’hi havia instal·lat paradetes de llibres per a celebrar la Festa del
Llibre. La canalla estava contenta, per l’esdeveniment.
L’inici de la Biblioteca fou un èxit, especialment per als infants, així l’endemà, el
dia vint, podem llegir al Dietari:
Encara no havien tocat les cinc que ja hi havia infants que s’esperaven entrar
a llegir. La sala destinada a ells fou aviat ben plena, tant, que molts d’ells
s’havien d’estar drets. Aviat els prestatges es quedaren gairebé sense llibres,
perquè tot seguit que els n’havien donat un, ja en volien un altre. Deien que
aquell ja el tenien llegit. Nosaltres, però, acordàrem donar-los-en només un
cada tarda. Amb tot i aquesta aglomeració hi hagué força ordre. Si tots
haguessin pogut seure gairebé no s’hauria sentit cap soroll.78

La sala d’adults era poc concorreguda però a la Sala Infantil hi van haver de
portar les cadires del despatx, les del vestíbul i encara un banc. Segons el
testimoni de la bibliotecària, meravellava l’ordre que hi havia, i el silenci. Cap al
tard, van haver de privar l’entrada d’alguns infants perquè era impossible
d’encabir-los. A fora, les criatures formaven una tanda, així és que quan en
sortia un, n’entrava un altre. L’èxit fou tal, que algunes criatures varen fer
campana a l’escola per poder anar a la Biblioteca.
El diumenge, al contrari d’altres biblioteques, era el dia més concorregut, hi
assitien infants i també força noies que durant la setmana no hi podien anar
perquè treballaven:
Com sempre, avui diumenge, molts més lectors que els altres dies.
Tothom ve amb el vestit de les festes. La Sala Infantil, principalment, fa molt
de goig amb tants vestits de colors vius i els grans llaços que les nenes porten
als cabells.79

Els esparreguerins i esparreguerines, especialment els infants, tractaven les
bibliotecàries com si fossin mestresses, els demanaven permís per marxar i els
deien “les senyores mestres de la Biblioteca”. Algunes mares els demanaven
que ensenyessin a llegir els seus fills i filles, fins i tot els demanaven quant
havien de pagar.
Però sembla que la lectura era cosa de dones:
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Ibidem, desembre 1938.
Ibidem, 1938.
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En tot el dia no ha vingut a llegir ni un sol home. Naturalment que n’hi ha
molts cents a la guerra, però encara en queden molts a la població. És llàstima
que tinguin tan poca afició als llibres.80

Ens trobem a finals de mes de juliol de 1938 i la guerra continua. La biblioteca
té una visita molt especial:
Han vingut a inscriure’s al préstec uns soldats d’aviació destacats aquí. Han
estat contents de descobrir la Biblioteca. Com que no fa molts dies que són
aquí no sabien que existís. Un d’ells ja és un lector de la Popular de Figueres.
Diuen que faran saber aquesta “troballa” (segons ells) als seus companys.81

Els llibres es gastaven de tant préstec i les bibliotecàries havien de cosir-los i
enganxar-los com podien. Molts infants, fins i tot alguns de grandets, no sabien
llegir i es plantejaren de fer “L’hora del conte” per engrescar-los a aprendre de
llegir. El nombre de lectors infantils decreixia i s’intentà contactar amb els
mestres per incentivar l’alumnat a anar-hi.
Llegint aquest Dietari, tenim la certesa de la gran professionalitat d’aquestes
dones. Mirem-ne un exemple:
Al matí, en entrar a la Biblioteca, hem vist la plaça plena de soldats. Hem
demanat informació sobre ells i hem sabut que són de l’última quinta
demanada i que s’estan a Olesa. Hem cregut, doncs, que ens trobàvem en
una ocasió de fer “propaganda” de la Biblioteca i així ho hem fet. El
sergent que els acompanyava amb tres o quatre soldats han visitat la
Biblioteca i nosaltres els hem ofert els seus serveis.82

Cada dia arriben més soldats i, per tant, més lectors a la biblioteca, així a partir
de mitjans novembre podem llegir:
D’ençà d’uns quants dies vénen més homes a llegir. Entre ells hi ha alguns
soldats que acaben d’ésser destinats aquí.83

Però també és un inconvenient:
Han destinat a aquesta població centenars de soldats procedents del front
de l’Ebre. Com que han vingut aquí per a reposar, els dediquen tarda i nit
festivals, balls, sessions de cinema... El poble, naturalment, també
participa en aquestes sessions. Així és que gairebé tots els lectors, fins i tot el
més assidus, han deixat de venir a la Biblioteca.84

I tornà el fred i la manca de lectors ja que, a causa de la guerra, no es podia
encendre la calefacció. Afegirem que alguns dies tampoc tenien electricitat.
80
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Ibídem, 1938.
Ibídem, finals de juliol de 1938.
Ibídem, finals de juliol de 1938.
Ibídem, novembre de 1938.
Ibídem.
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Malgrat tot, i també gràcies a la visita que la Consellera de Cultura
d’Esparreguera féu a les escoles tot recomanant el fet d’anar a la biblioteca, la
concurrència augmentà.
La Comissió Local de Defensa Passiva ha ordenat que després de les sis de la
tarda no es pot veure cap llum ni resplendor pels carrers. Com que la Biblioteca
tant pel davant com pel darrere de l’edifici dóna molta llum a l’exterior, hem
acordat obrir de 3 a 6, enlloc de 5 a 8 com havíem fet fins ara. 85

El 20 de gener de 1939, tenim una altra mala notícia:
Aquesta matinada Esparreguera ha sofert el primer bombardeig aeri. No cal dir
el pànic que ha sembrat a tota la població. La Biblioteca, naturalment, se n’ha
ressentit molt, ja que no ha vingut ni una persona a llegir: sols hem fet alguns
préstecs.86

La repressió també arribà a la nostra biblioteca, després un llarg període
tancada, trobem el dietari escrit en castellà. Aquest és el primer indici. Llegim el
que escrivien a l’octubre de 1939:
Después de nueve meses de permanecer la Biblioteca cerrada, nos
posesionamos nuevamente de nuestro cargo.
La Biblioteca se halla en muy buen estado, pues no ha sufrido desperfecto
alguno a causa de la guerra (...) No podemos trabajar en la Biblioteca
porque se está haciendo limpieza del local (...) Aprovechamos este tiempo
para ir a presentarnos al Ayuntamiento (...) También hemos visitado al Jefe
Local de Falange. Se ha interesado por todo lo de la Biblioteca y nos ha
alentado con sus palabras.87

Camí de l’exili
Segons els informes de la Guàrdia Civil del 5 de juny de
1956, dins de la Causa General d’Esparreguera, a
l’Agustí Jorba se l’acusava de ser un:
(...) individuo de ideas izquierdistas… en Agosto y
Septiembre del año 1936
formó parte del Comité
Local, al ser movilizado se incorporó al Ejército rojo ...
se quedó como Sargento instructor en un campo de
Instrucción de Igualada, donde un día enseñando el
Dolors Jorba a França.
Arxiu familiar
85
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Ibídem.
Ibídem, 20 de gener de 1939.
Ibídem, octubre de 1939.
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manejo de una bomba de mano le explotó y a consecuencia de ello perdió la
mano derecha... al ser movilizado el entonces Alcalde, fue nombrado Alcalde
de esta localidad… él no actuaba ni se le vio al frente de los que cometieron
hechos delictivos, es individuo idealista…88

En finalitzar la Guerra Civil, el nostre protagonista es va haver d’exiliar a
Toulouse, França, amb la seva família: l’Assumpció Llordella, la seva dona, i la
seva filla, Dolors Jorba89. L’Antònia Galceran, pianista i escriptora, filla d’un cosí
de l’Agustí, aleshores era una nena, viatjà amb ells i, de gran, ens ho recorda
en el seu llibre “Un camí fràgil”:
El 22 de gener de 1939, a mitja nit, un vell cotxe s’aturà davant la porta de
casa. La mare deixà anar un sospir d’alleugeriment. Parlen amb vivacitat amb el
meu avi que vol marxar amb el seu matxo, amb garrofes i matalassos. Ni
parlar-ne! Pujo al cotxe. Sembla que tota la família hi sigui representada: avis,
ties, cosins. L’Artur porta als braços el violí de l’avi Pepito.(...)
El cotxe deixa el poble immers en un silenci suspecte, amb prou feines
respirem. M’arriben veus, que ja són d’un altre món: cal evitar Barcelona: tot i
que els parers són dividits, l’esquivàrem.
Algunes hores després d’haver marxat, la vila va ser ocupada, els mitjans de
comunicació foren tallats. La trapa havia estat a punt de tancar-se sobre
nostre.90
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Escrit dirigit al Fiscal Instructor Delegado de la Causa General de Barcelona. Signat pel
Sargento Comandante de Puesto. Archivo Històrico Nacional.
89
Pel que fa al camí de l’exili és recomanable de llegir el llibre d’Antònia Galceran, Un camí
fràgil Esparreguera 1930 - Tolosa de Llenguadoc 1945, publicat per l’Ajuntament
d’Esparreguera. També es pot visionar el documental “Un camí fràgil” al youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JtSBZjaYb38, realitzat com a TdR el curs 2013-14.
90
GALCERAN, Antònia (1988). Un camí fràgil. Esparreguera. Ajuntament d´Esparreguera,
Diputació de Barcelona, pàg. 42.
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23 de gener de 1939, el pont ensorrat que unia Esparreguera amb Olesa de
Montserrat. AMES.

El camí de l’exili passa per Arbúcies, Sarrià de Ter, pel camí es van haver de
separar part de la família i es retrobaran a Figueres, així ens ho explicava
Antònia Galceran:
Tornem a marxar. Cal destacar un canvi notable: dos cotxes havien sortit del
poble, però només n’hi ha un disponible per a les criatures, els vells o els
malalts. Les nostres mares, joves, continuaren a peu. El lloc de retrobament és
Figueres.
La iaia era doncs responsable de tres criatures: el meu cosí Esteve, de cinc
anys, la meva cosina Dolors91 i jo mateixa (...) A Figueres retrobem, amb
alleujament, les nostres mares, felices elles també de recuperar-nos.92

Pateixen bombardeigs:
Bombardejaven la ciutat de Figueres amb regularitat i insistència. A algú
se li va ocórrer d’obrir un túnel en un munt de palla. A cada alerta, i de falses o
veritables n’hi havia gairebé cada dues hores, així que la sirena sinistre es feia
sentir, ens precipitàvem dins del túnel; els avions ens sobrevolaven, les bombes
xiulaven, jo tremolava tota (...)
El mateix vespre decidiríem d’abandonar Figueres durant la nit, cap a l’última
etapa fins a la frontera. Com la vegada anterior, només les criatures i les
persones d’edat o cansades marxarien amb cotxe, les dones joves a peu.93
91
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Filla de l’Agustí.
GALCERAN, Antònia (1988), op. cit., pàg.51.
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Arriben a la Jonquera:
A la Jonquera, ens aturem en un bosc on havíem de refer-nos una mica, però
un bombardeig sense sirena s’abat sobre nostre i ens trobem de panxa a terra,
sota uns matolls innocents. L’indret és insegur, de bon tros, i sense cerimònies,
tornem a marxar i per fi hi som: hem arribat a la frontera.94

Ja són a França, al Voló:
El Voló: un camp immens, si més no jo l’hi veig: quanta gent hi ha? Fins on
allarga la vista, en petits munts, drets o asseguts sobre unes míseres maletes, i
encara, una maleta era un luxe. Només uns farcells, robes tirades per terra,
apilotades. “No us mogueu, busquem les vostres mares, no us disperseu”.95

A l’exili, als primers temps de ser a França, els van separar i això incrementà el
seu suplici. L’Agustí Jorba va anar amb els homes al campament de refugiats
espanyols a Saint-Cyprien, va estar molt de temps separat de la família, la seva
esposa a Saint Dizier, als Vosges (al nordest de França) primer i, més tard va
ser traslladada a l’Allier, en un hospici desafectat, i la filla en un refugi de dones
i criatures. Fins al juliol de 1939 no es van poder retrobar la seva dona amb la
filla i demés dones i criatures, ell encara trigaria. Després van passar un periple,
tot i així, segons deduïm de les cartes familiars, era suportable perquè estaven
tots plegats. L’Antònia Galceran ens ho explica d’una forma molt literària:
Del primer d’abril de 1940 al primer de maig de 1941, és a dir, durant els tretze
mesos següents, canviaríem de lloc, i per tant de manera de viure, si fa no fa
cada trimestre, un ritme que m’aclaparà com una fatalitat, fent de nosaltres uns
errants, amb la maleta a la mà.96

Pel que hem pogut llegir al llibre de l’Antònia Galceran tenen moments bons i
moments dolents però a les cartes familiars de l’Agustí Jorba sembla que tot
vagi bé. I el que ens conta ella ho podem fer extensiu a l’Agustí Jorba i la seva
família perquè en aquests primers anys les dues famílies estan quasi sempre
juntes i s’ajuden mútuament. Ara haurien de tornar altra vegada al refugi, era
una ordre:
Després de vint-i-dos mesos d’exili, tornàvem a ser al mateix punt, o pitjor,
perquè un camp de concentració era una condició inferior a un refugi, que té un
nom que ja sona com a recer; però concentració, quina paraula més lletja!97

Poc temps després els trobem a Longatges (en francès Longages) és un
municipi francès del departament de l'Alta Garona, a la regió d’Occitània, a set
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94
95
96
97
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Ibídem, pàg. 56.
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quilòmetres de Larbonne, on l’Agustí Jorba anirà sovint a comprar material per
a les tasques del camp. Allí l’Agustí i l’Assumpció faran de masovers en una
casa on ell treballarà de pagès, malgrat que li falti una mà. Dos anys més tard,
els trobem en una altra adreça, Santa Liurada (francès Sainte-Livrade), un
municipi del mateix departament. Allí viuen també com a masovers d’un castell,
els amos del qual viuen a Bordeus, però abans s’estaven a París –allí les
autoritats els van requisar una casa– i ara hauran d’anar a Toulouse. Aquests
havien fugit probablement perquè eren d’origen jueu. En aquest municipi
comparteixen amb altres catalans, la família Galceran, el cosí de l’Agustí Jorba
que havia estat alcalde d’Esparreguera, en Miquel Galceran. Estan molt bé com
a servidors d’aquesta família però temen sobre el seu futur perquè les
autoritats els volen prendre el castell i quatre cases de camp, als propietaris.
En una carta escrita per Assumpció Llordella al seu germà ens explica la nova
situació98:
(...) No se si en otra te contaba que ya estamos reunidos toda la familia. Miquel
trabaja (es refereix a Miquel Galceran) en una casa cerca de la nuestra donde
lo quieren mucho. Come y duerme allí, pues en nuestra casita no hay sitio. Por
la noche, después de comer, viene a buscar a Paquita –es refereix a Paquita
Monné–. Ara continua parlant de la resta de la família, la Consol, el Jaume i els
moments que es troben tots plegats.
(...) Agustí tiene una voluntad muy grande si lo vierais trabajar, sembrar como
le gusta, como le gustan las gallinas, las ocas, etc. Dice que cuando volverá
quiere poner una granja. Tía se cuida de todos los animalitos, Paquita y yo
vamos al campo a ayudar a Agustí (...) Hoy mismo ha venido un señor de
Molins de Rei, amigo d’Agustí y Miquel, se llama Subirats y era alcalde (...)99

En Miquel Musté, amic de l’Agustí que també s’exilià a França, escriu a la seva
família que havia restat a Catalunya i fa referència al seu amic, el qual ha
tingut la sort de sortir del camp on era i ha trobat feina de pagès en un domicili
d’uns espanyols que fa 25 anys que viuen a França. Comenta que l’Assumpció
Llordella, l’esposa de l’Agustí, ja parlava francès correctament. Allí escolta Ràdio
Llibertat, però ha perdut l’esperança de retornar a casa100

98

Carta de la família dirigida a Miquel Llordella Mestres, germà i cunyat. 22-4-1940. La carta és
escrita en castellà i la llengua que usaven habitualment, també per escrit, era el català.
Probablement ho feien perquè no tingués problemes per passar la censura, si hi havia algun
control.
99
Carta d’Assumpció Llordella al seu germà, Miquel Llordella (3-5-1942). Fons familiar.
100
Extret d’una carta de l’arxiu familiar de Carme Juanpere Musté, néta del Miquel Musté.
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Dolors Jorba, filla de l’Agustí Jorba a França. Fons familiar.

L’Agustí Jorba en una formació militar, a Igualada, va perdre el braç, cosa que li
dificultà encara més la vida quotidiana a l’exili. Creia en un món més aviat
socialista. Morí a Toulouse el 10 de gener de 1987 .
Els nostres testimonis
Els nostres testimonis són el mateix Agustí Jorba i l’Assumpció Llordella, la seva
esposa. Aquesta entrevista es va dur a terme l’any 1976, i era un treball de curs
que realitzà la professora Joana Llordella, quan era estudiant, per al professor
Miquel Izard. L’enregistrament es féu en cinta de cassette i, posteriorment, al
cap de molts anys, se’n va fer una còpia digital perquè fos útil per al treball que
aquesta realitza actualment amb l’equip del Memorial Democràtic del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i amb la seva companya Blanca Mampel,
amb qui ha efectuat aquest treball. L’Agustí Jorba, aleshores residia a Toulouse
amb la seva família. La finalitat d’aquest enregistrament era saber més sobre
les col·lectivitzacions, però tenint en compte el personatge, hem cregut
interessant afegir-lo al nostre treball del Memorial Democràtic.
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Notícies relacionades sobre els Fets d’Octubre i Esparreguera

La Vanguardia, 19 d’octubre de 1934
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La Vanguardia, 21 d’octubre de 1934
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La Vanguardia, 20 d’octubre de 1934
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La Vanguardia, 13 de novembre de 1934
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La Vanguardia, 11 d’octubre de 1934

52

La Vanguardia, 22 de gener 1935
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La Vanguardia, 25 de gener de 1935
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La Vanguardia, 26 de gener de 1935
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La Vanguardia, 22 d’octubre 1935
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La Vanguardia, 31 d’octubre de 1935
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La Vanguardia, 18 de gener de 1936
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