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Em plau presentar-vos el llibre La Transició: pàgines per escriure (1975-
1981), onzè volum de la col·lecció La Memòria del Futur. Aquesta col·lecció 
va iniciar el seu recorregut, amb la publicació del primer llibre l’any 2003. 
Des de llavors, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha mantingut el com-
promís de fer palès, mitjançant aquests volums, el testimoni de les persones 
grans de la ciutat, sempre amb la voluntat de rellegir el passat per tal de 
construir el futur.

Aquest llibre, igual que els anteriors, és fruit del treball de recerca i divul-
gació de la memòria col·lectiva que realitzen el Grup de Dones amb Me-
mòria, en el marc del taller La història a les nostres mans. Des d’aquestes 
ratlles vull agrair de forma molt especial la generositat i la dedicació de les 
persones que han participat al grup, durant tots aquests anys, i les que el 
mantenen viu encara actualment.

Sens dubte el taller La història a les nostres mans i el seu Grup de Dones 
amb Memòria són una iniciativa de la qual podem sentir-nos orgulloses 
totes les vilanovines i els vilanovins. Durant dues dècades, aquest grup ha 
fet una importantíssima aportació en la compilació de la nostra història, 
des d’un punt de vista personal, des d’una mirada femenina que tradicio-
nalment s’ha invisibilitzat.

El context històric d’aquest darrer volum ens situa entre els anys 1975-
1981, període de la transició democràtica. Actualment aquesta transició 
està en procés de revisió, potser no és tan modèlica com durant anys vam 
pensar, però aquest llibre, en paraules de l’autora, és una finestra que deixa 
passar, sense pretensions, una aproximació general que ens ajudi a entendre 
aquells fets. En definitiva, és un recull de retalls de vida, un teixit d’històries 
col·lectives que ens parlen de resistències, de dignitats de dones i homes de 
la nostra ciutat en una època històrica convulsa.



Us animo a endinsar-vos en aquest volum, que ha estat possible gràcies als  
inestimables testimonis de vida que ens han regalat molts vilanovins i vila-
novines. Tal com deia l’escriptora Montserrat Roig, si hi ha un acte d’amor, 
aquest és la memòria.

 Olga Arnau Sanabra
 Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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Amb l’edició d’aquest nou volum de la col·lecció La Memòria del Futur es 
consolida la tasca de recuperació de la memòria col·lectiva. Aquesta tasca de 
recopilació és fruit del treball del taller La història a les nostres mans. Aquest 
taller, que enguany compleix vint d’anys d’existència, pretén omplir aquells 
buits que la història oficial ha anat deixant i fer visibles les dones del nostre 
entorn que han pres part en el procés de transformar, a poc a poc, la vida de 
la nostra ciutat. I crec fermament que la tasca d’aquest taller és, a més d’un 
compromís, gairebé un deure que, ben segur, serveix per dignificar-nos.

Per tot plegat vull agrair l’esforç i generositat a les persones veritables pro-
tagonistes d’aquest nou volum de la col·lecció: Manoli Álvarez i González, 
Assumpta Baig i Torras, Pere Cayuela i Ferrer, Carme Crous i Baqués, Joana 
Cena i Torrens, Teresa Duran i Piera, Núria Escuer i Mestres, Núria Fauquer i 
Vidal, Margarita García i Serrano, Lluïsa Garriga i Elies, David Rubio i Man-
chón, Antonio Rubio i Úbeda, Maria Planas i Cendra, Montserrat Tarrés i 
Expósito i Núria Vidal i Baig.

És de justícia fer un especial esment al Grup de Dones amb Memòria que 
de la mà de la Judith Barbacil Mestres, i els seus col·laboradors, Xavier López 
i Soler i Núria Morda Ruiz, són el motor d’aquest taller d’història oral. Du-
rant aquests vint anys, el Grup de Dones amb Memòria, amb constància i 
voluntat han apropat a infants i joves de la ciutat les seves vivències i re-
cords, tot esdevenint donants de memòria i altaveu de la història silenciada 
de les dones, seguint lleials a l’ideal que es va plantejar l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú: complementar amb una mirada quotidiana i femenina 
la nostra rica història local.

Des d’aquí vull retre un petit homenatge a totes les persones que han par-
ticipat en els darrers volums, especialment en aquest, i que malauradament 
ens han deixat, per totes elles un emotiu record i agraïment.

Agraïments
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Finalment, us convido a gaudir de la lectura d’aquest llibre i acabar aquesta 
presentació amb un fragment del poema “El vell vestit”, de Joana Raspall i 
Juanola:

  Sota la pell del meu antic robatge
  sóc viva, malgrat tot, i sóc rebel,
  i amb els que lluiten forjo el mateix cel
  de llibertat, des del meu esclavatge.

 Blanca Albà Pujol
 Primera tinència d’Alcaldia.
 Regidora de Seguretat i Protecció Ciutadana,
 Esports i Gent Gran



La Transició:
pàgines per escriure
(1975-1981)
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Primeres eleccions democràtiques.
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Ramir Horro
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Pot escriure’s la història contemporània sense recórrer al que es conti-
nua anomenant història oral, traducció poc satisfactòria de l’expressió 
anglesa oral history?

Fragment extret de l’article. “La importància del verb”. A: Els reptes de les fonts orals. 
Memorial Democràtic, de Danièle Voldman, 2006, pàg.19.

La història és una reconstrucció del passat, però també és una memòria 
col·lectiva paral·lela a les grans biografies particulars. La història local, 
al llarg del temps, ha ajudat a configurar la història general i nacional. 
Aquesta història ha obert noves vies i ha originat una nova forma de 
gestar-la: els tallers. Tallers que s’han configurat com a alternatives per 
fer que la història local arribi a sectors que han generat història però 
que sovint no s’han escoltat ni recollit. Amb ells, s’han obert les portes 
a la població propiciant que hi tingui cabuda el que fa i pensa la gent, 
perquè la font oral permet accedir a subjectes històrics que normalment 
no haurien deixat testimoni escrit. En produir-se aquest canvi, ampliem 
el subjecte d’estudi —de l’elit a la memòria popular i d’allò perdut (per 
estar desordenat) a allò recuperable (per estar organitzat). Per tant, el 
nostre taller ha tingut com a objectiu número u que les memòries han 
de ser explicades i transmeses.

Durant els vint anys d’existència del taller La història a les nostres mans. 
Dones amb memòria, hem intentat anar tractant tots els temes, sense 
defugir els aspectes menys amables. Hem parlat del món del treball, de 
l’esport, de les joguines, de les cançons o de l’anar a comprar. També del 
cinema, de les escoles i de l’anar a ballar, juntament amb la Guerra Civil, 
l’exili, els camps de concentració i la repressió de la Dictadura. Tots els 
volums de La Memòria del Futur han tingut una contextualització his-
tòrica idèntica, fruit de la pròpia existència i forma del taller. Les seves 



integrants són dones nascudes des dels anys 1920 fins als 1950, fet que 
ha propiciat que el context històric analitzat i que vertebra la col·lecció 
sigui el de la Segona República, la Guerra Civil i la llarga Dictadura. Però 
després de deu títols publicats, poc hem pogut aprofundir en un altre 
període que també ha tingut una importància cabdal per a la nostra 
història més recent: la Transició. És amb aquest onzè títol de la col·lecció 
que el volem entomar, perquè les raons per fer-ho en són moltes. Cre-
iem que, com a taller de recuperació de la memòria històrica, podem 
donar testimoni directe d’aquells anys com a font primària del període, 
aspecte important i necessari per a la construcció integral del relat de 
la Transició. En segon lloc, ara al 2020, ja tenim el que s’anomena pers-
pectiva històrica per fer una anàlisi dels esdeveniments i d’aquells anys. 
Finalment, també pensem que estem en un moment clau per intentar 
esclarir i comprendre millor aquesta història nostra que força vegades 
ha tingut un comportament que ens ha diferenciat de la resta d’Europa.

Amb aquest nou treball no pretenem fer un estudi exhaustiu d’aquells 
anys, només volem ser una finestra que deixi passar sense pretensions 
una aproximació general als esdeveniments més destacats, a la histori-
ografia local existent i al rescat de testimonis anònims que ens ajudin 
a entendre els grans titulars de la Transició. Un exercici que també ens 
comporta haver de fer una mirada ineludible i retrospectiva cap a qua-
ranta anys enrere i que ens connecta directament amb la Guerra Civil i 
la Dictadura franquista, antecedents inequívocs de la Transició.

Fer aquesta mirada inexcusable ha tingut com a resultat que alguns 
dels testimonis d’aquest llibre facin referència a la figura dels seus pares 
i mares, fet que dona com a resultat un escenari molt interessant: la 
conjunció de dues generacions, la d’abans i la de després de la Guerra. 
És la unió dels que van perdre però que no es van resignar i van conti-
nuar actius aprofitant les petites escletxes que la Dictadura deixava. I 
la dels seus fills i filles, els joves dels anys de la Transició, tots ells, però, 
protagonistes directes d’aquells anys. Aquí, malauradament, només tin-
drem el testimoni d’aquests segons, els quals entronquen el seu testi-
moniatge recordant abans l’important paper que van portar a terme els 
seus progenitors.
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Un altre fet que volem destacar és que observarem la preeminència dels 
testimonis femenins, clar senyal de com el paper de la dona va canviar 
radicalment durant els darrers anys de la Dictadura, en la qual la po-
blació femenina va viure el seu propi despertar, seguint els passos dels 
canvis que s’estaven produint al món occidental. És en aquests anys de 
la Transició que trobarem la dona inqüestionablement present a l’esfera 
pública, portant a terme rols i tasques que, fins al moment, li havien 
estat vetats.

Finalment, no podem oblidar que la col·lecció és un instrument de treball 
que l’ha portat a convertir-se en referència local en arribar a les escoles i 
els instituts, amb l’objectiu d’explicar que la història oficial —la del cur-
rículum escolar— el més probable és que sigui incompleta per mancar-li 
la visió del món quotidià local. La col·lecció i l’arribada dels testimonis 
a l’aula ens fa entendre que la història és cosa de tots i que és amb les 
petites històries que es construeix el relat històric més aproximat. També 
ens ajuda a prendre consciència perquè fa que el relat historiogràfic que 
arribi a les generacions futures sigui complet i equitatiu.

També volem afegir que tot el material gràfic que aportem ve de cessi-
ons personals de les dones del taller, un material conservat durant anys 
per la creença que tenien un valor històric. I ja per acabar, la tria del títol 
tampoc no ha estat casual; ha estat el resultat de les reflexions i el con-
sens del taller. La Transició: pàgines per escriure (1975-1981) posa l’èm-
fasi en el fet de deixar entreveure tot allò que encara no se sap perquè 
ve de l’anonimat i reflecteix la voluntat de recuperar la vida quotidiana, 
reiterant la importància del paper conjunt d’homes i dones anònims en 
la construcció del relat històric.
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És necessari per a tothom posseir una visió crítica de la societat en què 
es viu per millorar-la i per no repetir errors del passat, però posar-se a 
fer l’exercici de la revisió o el de l’anàlisi de temps passats des de l’òp-
tica actual també ens pot portar a confusions. Feta aquesta reflexió, 
l’apropament que volem fer-vos a la Transició partirà d’aquesta premis-
sa: aquells anys no són els d’ara. Aquella situació no és la d’ara. Dir que 
es van cometre errors és lícit; entendre’ls potser és més complicat, però 
també ens hi hem d’esforçar. L’exercici de l’anàlisi històrica necessita 
d’objectivitat.

Per començar, parlarem de cronologia per ordenar els continguts, encara 
que no serà fàcil. Precisament hi ha una discussió de la temporalitat de 
la Transició i podem acollir-nos a un bon grapat de propostes. Tot i això, 
ens decantarem pel que s’estableix en el currículum escolar de segon 
de batxillerat i que anomena La transició i la democràcia (1975-1981).
Sense oblidar que a la nostra ciutat, abans del 1975, també hi passen 
molts esdeveniments importants als quals no hi podrem fer referència.

Des d’aquestes pàgines també intentarem arribar i anomenar tots 
aquells esdeveniments, tant d’àmbit general com local, que expliquen 
les particularitats d’aquests anys. Ens aproparem a l’Assemblea de Ca-
talunya, a les execucions de Puig Antich i Heinz Chez, als actes i recitals 
reivindicatius, a les manifestacions per l’amnistia del febrer del 1976 o 
la Marxa de la Llibertat i la vaga de la Fira del mateix any. No ens oblida-
rem dels partits polítics, la seva legalització i les campanyes electorals. 
Tampoc de la reconstrucció cultural i festiva de la ciutat, de l’eliminació 
del monument a los Caídos de la plaça de les Neus, de la creació de la 
primera associació de veïns a la ciutat o dels canvis de nom i de llengua 
en la retolació dels carrers. El despertar de les dones amb l’inici de la llui-

Transició: nous camins
(1975-1981)



ta feminista, la mort de Franco, les primeres eleccions democràtiques de 
l’any 1977, la Constitució de 1978, els nous ajuntaments democràtics de 
1979 o l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981 també rebran la 
nostra atenció. Molts esdeveniments per tan pocs anys i poques pàgines. 
Som conscients que se’ns ha girat feina, que no ho podrem explicar tot i 
que ho entengueu, però, com ja hem esmentant abans, no ho pretenem 
ni hi podem aprofundir; el nostre objectiu és només donar-vos un retrat 
d’aquells anys tan interessants.

18
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És l’anàlisi de la Transició la que ha d’ocupar aquestes pàgines, i aques-
ta anàlisi és incompleta si no fem una breu mirada retrospectiva cap 
als moments més i menys llunyans que porten als grans canvis del 
període estudiat, 1975-1981. Endinsar-nos ara en la Guerra Civil no 
és l’objectiu; tenir-la com a referent i base dels anys estudiats és una 
obvietat.I

Quan una dictadura marca quaranta anys de la història del teu país, as-
senyalar els punts d’inflexió ens ajuden a situar-nos i copsar la dimensió 
posterior dels canvis que es portaran a terme. El període 1936-1975 és 
la data que marcarà aquesta revisió dels antecedents de la Transició. 
Com tots sabem, el 18 de juliol de 1936 va fracassar un cop d’Estat i va 
iniciar una guerra civil, les conseqüències de la qual encara marquen 
la nostra actualitat. El franquisme també té una data de naixement, l’1 
d’octubre de 1936, dia del nomenament per decret de Francisco Franco 
com a cap d’estat durant la Guerra i generalíssim de tots els exèrcits 
espanyols, mesura que volia aglutinar les diferents famílies colpistes, 
com ara, carlistes, monàrquics o falangistes i poder acomplir el gran ob-
jectiu: guanyar la Guerra. Aquesta circumstància la va aprofitar Franco 
per idear i construir un estat amb similituds feixistes estructuralment: 
l’existència d’un partit únic i un líder indiscutible (El Caudillo). Amb el 
temps, però, aquestes similituds van anar prenent una personalitat prò-
pia i diferenciadora del feixisme italià i del nazisme alemany per incor-
porar, per exemple, l’església catòlica com a element vertebrador. És així 
com l’Estat espanyol es definia com a nacionalcatòlic; significava que la 
vida religiosa i la fe a través de la disciplina eclesiàstica es constituïen 
com la base de la nació i es convertien en la columna que vertebrava la 
unitat política, social, moral i cultural del règim.

Del franquisme
a la mort del dictador
(1936-1975)



L’altre punt d’inflexió és el 1939, el primer any de la victòria i la con-
firmació de l’inici d’una construcció ideològica iniciada ja amb l’esclat 
de la guerra. A Vilanova i la Geltrú el 21 de gener de 1939 és el tret de 
sortida cap a la llarga Dictadura (data present arreu i festivitat local fins 
al 1975; aquest dia es va celebrar oficialment fins a l’any 1976).

De la Dictadura cal recordar que els primers anys són els de l’agerma-
nament amb les forces de l’Eix per l’esclat de la Segona Guerra Mundial 
el mes de setembre de 1939. Els anys de l’exili, la depuració, la presó, 
la gana i la misèria. Els del període 1946-1950 són els de la decepció i 
l’aïllament pel nou ordre mundial que es dibuixa després de la fi de la 
Segona Guerra Mundial i que fa que la Dictadura espanyola es conso-
lidi en lloc de desaparèixer. Els anys cinquanta es definiran com els de 
l’adaptació al medi i els de les primeres guspires. La dècada dels seixanta 
la del desarrollismo i dels anhels de llibertat arreu del món occidental, 
també a casa nostra. Finalment, els anys 1970-1975 seran els de les es-
querdes i el de la fi d’una de les dictadures més llargues, juntament amb 
la portuguesa, de l’Europa Occidental.

20
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A la nostra ciutat, l’abans i el després de la Guerra també es copsa. Avui, 
passats més de vuitanta anys de la fi de la Guerra Civil, recuperem la 
informació que va donar el Setmanari de Vilanova i la Geltrú —iniciativa 
que va veure la llum en els primers temps de la Transició. La data del 
seu llançament (exclòs l’assaig general de fer la crònica de la vaga de 
la Fira que més endavant també llegireu) no és anecdòtica: 21 de gener 
de 1977, el dia de la caiguda de la ciutat. Tampoc no ho és el primer 
paràgraf, el qual ens serveix per introduir i justificar encara més aquesta 
primera part:

El Setmanari de Vilanova i la Geltrú que avui tens a les mans voldrà 
connectar i projectar en continuïtat cap al futur la llarga llista de títols 
de publicacions locals periòdiques que malauradament estroncà el de-
sastre bèl·lic de 1936-1939. (…)

Volem continuar, doncs, l’esperit vilanoví de participació en els afers 
col·lectius a través de la premsa, sense crispacions, sense polèmiques 
inútils de campanar, sense dogmatismes, però també sense inhibicions, 
sense localismes estrets de mires, sense triomfalismes. Volem continuar 
el pluralisme de pensament, un pluralisme basat sempre en el respecte…

Fragment extret de l’article de Sixte Moral “Fa quaranta anys. Voluntat de crear una 
premsa alternativa (I)”.

El Setmanari de Vilanova i al Geltrú sortiria finalment i oficialment 
el 21 de gener del 1977. L’editor propietari fou Miquel Adrià Sala i el 
director era Joan Rendé Masdeu. A més a més, va tenir una llarga llista 
de col·laboradors.

L’abans i el després de la Guerra



20
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Els records de Núria Vidal i Baig són els que ens situen en l’inici del pe-
ríode que estem analitzant. Cal afegir que el seu testimoniatge podria 
encabir-se en els títols Família i guerra i Sobreviure, volums 1 i 3 de la 
col·lecció, als quals després de més d’una dècada caldria una revisió. 
Tanmateix, hem cregut oportú recuperar-ne algunes parts per poder 
reflectir quins foren els antecedents i causes directes dels anys de la 
Transició.

Nascuda en els anys de la Segona República, la primera infantesa de la 
Núria és la dels anys de la Guerra; els de la seva joventut i maduresa 
seran els de la Dictadura. La Transició la viurà des dels vessants de per-
sona compromesa en la participació pel canvi i en l’acompanyament de 
la seva filla en les seves primeres mobilitzacions. Testimoniatge de llarg 
recorregut, amb la Núria podem copsar, amb tots els ets i uts, episodis 
d’aquesta història nostra del segle XX tan propera encara.

La Guerra Civil sempre ha estat present a casa. Érem creients i practi-
cants en un període en què la religió catòlica va estar perseguida a la 
zona republicana.

(…) Tenia una tieta monja que la vam haver d’anar a buscar a Mataró 
quan li van cremar el convent. Ja a casa de la iaia, a la plaça dels Car-
ros, número 7, recordo que venia un senyor alt, primet, amb americana 
i pantaló gris. Es deia Agustí i sempre portava una maleteta petita. Era 
un capellà jesuïta. Es posava en una habitació que hi havia entre el 

Núria Vidal i Baig
Vilanova i la Geltrú, 1933

Una llarga mirada
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rebedor i l’eixida, i allà es celebrava la missa. Era una missa clandestina! 
Fa pocs anys vaig saber que la persona que anava a avisar la gent per-
què vinguessin a missa era la meva mare.

De Franco, del franquisme i de la vida personal…
Tot just començava a treballar a la PirelliII quan va venir Franco a Vila-
nova [8 de juny de 1949] perquè havien inaugurat el pont [galeria que 
unia la divisió de la fàbrica per la Rambla de Joan Baptista Pirelli]. A mi 
em van fer plegar per anar a rebre’l. Vaig passar per la plaça de la Vila, 
per anar cap a la Rambla. Allà hi vaig veure un pelotón de la Falan-
ge Tradicionalista i de les JONS. Davant de l’esquadra de la Falange hi 
havia un noi tot primet que em va cridar l’atenció perquè portava uns 
pantalons curts, els de l’uniforme, i se li veien les cames primes. Era el 
Josep Maria, el meu futur marit [Josep Maria Fauquer Farrer, 18 de de-
sembre 1931-2016]. (…) Aquell noi que jo havia vist amb un uniforme 
va deixar la Falange Tradicionalista i de les JONS, i va venir a ballar sar-
danes amb el nostre esbart.III Va canviar la truita el Josep Maria. Quan 
jo li vaig preguntar “Josep Maria, quan jo et vaig conèixer, per què eres 
de la Falange?” I em va dir: “Saps per què ho era? Perquè em donaven 
menjar”. Donaven menjar perquè a l’estiu feien els campaments de fa-
langistes i allò ho tenien gratuït; era la postguerra.

1949, el tancament de la fàbrica de la Wamba
Tenia un oncle [l’any 1933 era el president de l’Associació d’Obrers de 
“Productos Pirelli, S.A.”] que va treballar a la Pirelli després de la Guerra 
i que tenia un càrrec dins la fàbrica que sempre el va exercir a favor de 
l’obrer. (…) L’oncle es deia Josep Maria Baig Aribau.

Jo també treballava a la Pirelli i, en un moment donat, ens van acomia-
dar [pel tancament de la fàbrica de sabatilles wamba Pirelli del carrer de 
Sant Roc, amb l’acomiadament de les cent cinquanta-nou dones que hi 
treballaven]. La fàbrica no estava autoritzada a fer aquest acomiada-
ment. Què havíem de fer? [Josep Maria Baig les va esperonar a defensar 
la readaptació dels seus llocs de treball a l’altra fàbrica Pirelli de Vila-
nova.] Com que no estava autoritzat, ens vam buscar un advocat que 
ens defensés, però cap advocat de Vilanova no ho va voler fer (la casa 
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Pirelli els hi adreçava calerets). Però l’oncle era de l’HOACIV [l’any 1948, 
seguint les passes d’un altre vilanoví, Guillem Rovirosa i Albet, en va ser 
el fundador a Vilanova, on continuà, semiclandestinament, la seva tasca 
sindical] i va buscar un advocat a Barcelona que també ho fos. Era un 
tal senyor Cuenca. Va defensar el cas i el va guanyar. Vam tornar a en-
trar a la Pirelli però van dir que feina de la nostra no en tenien. Ens van 
posar a netejar vidres d’allà on els va semblar i quan els vam acabar de 
netejar i al ser tantes noies, es van inventar unes espardenyes de gan-
xet. Era l’època del senyor Terzi, que era el gran jefe de la Pirelli.

Al meu oncle, a l’estar sempre al costat de l’obrer, el van amenaçar de 
mort. La família va haver de marxar cap a l’estranger [1952, Brasil]. 
Aquest mateix oncle, catalanista i religiós, havia fundat l’Esbart Dansai-
re on jo ballava i va formar el petit orfeó Sant Jordi [les coaccions que 
rebia també li venien per les seves activitats en pro de la cultura catala-
na. Va ser el cap visible en l’organització del primer concurs de sardanes 
de Vilanova l’octubre de 1945]. (…)

Els anys 70…
El Josep Maria i jo anàvem molt a Barcelona. El dia de Sant Jordi de 
1976 recordo que a la manifestació es deia: “Viola (que era l’alcalde de 
Barcelona), dimissió, per feixista i per cabró” [Joaquim Viola i Sauret, 
alcalde de setembre de 1975 a desembre de 1976].

Aquell mateix dia ens van dir que a la tarda hi hauria la Trinca.V Vam 
anar a comprar les entrades i quan vam ser allà, ens van dir: “no estareu 
junts, un en una fila i l’altre en una altra. Però abans d’acabar la Trinca 
ens van dir que totes les persones que volguessin, podrien anar a la 
manifestació que hi hauria a l’altra banda de la Rambla. Vam anar cap 
a la plaça de Sant Jaume, però quan érem a mig carrer de Ferran, que 
dona a la plaça, vam començar a sentir trets i els crits dels manifestants 
que cridaven allò del Viola. Vam marxar però vam començar a anar a 
manifestacions de tot el que crèiem pel nostre pensament.

La Guerra, la Dictadura i la Transició. Amb el relat de la Núria Vidal hem 
pogut teixir aquests tres períodes tan significatius a través de vivències 
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personals i familiars que mostren directament i entre línies la comple-
xitat d’aquests temps passats. Per anar copsant la prèvia a la Transició, 
continuarem amb els testimoniatges, en aquest cas, per apropar-nos al 
vessant més polític, el portat a terme en la clandestinitat per part dels 
vençuts.
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Nascuda a la presó de dones de Mèrida (Badajoz), on la seva mare va ser 
detinguda per ser la companya d’un republicà, la Manoli va néixer pot-
ser en millors condicions mèdiques que si ho hagués fet al petit poble 
endarrerit dels seus pares. Tanmateix, la seva àvia materna va estar molt 
al cas del seu naixement per si en un moment donat el nadó, la Manoli, 
desapareixia.

El meu pare era en Salustiano Álvarez Muñoz [Villar del Rey, Badajoz, 
1921], un dels fundadors de la primera estructura clandestina del PSUC 
a Vilanova. El meu pare era ferroviari, havia estat desterrat a Vilanova 
i abans havia estat exiliat a França, on hi havia arribat després d’esca-
par-se en un trasllat quan estava empresonat a Mèrida.

Els treballadors ferroviaris foren, llavors, mobilitzats; és a dir, per decret 
van passar a formar part de l’exèrcit del govern de la República. Les for-
mes de treball van esdevenir militars, així com els objectius d’actuació. 
Per aquest motiu, i per la forta afiliació dels ferroviaris en sindicats, poc 
abans d’acabar la guerra, molts empleats abandonaren el seu lloc de 
treball, temorosos de ser víctimes de la repressió a causa del seu paper 
destacat al servei de la República i pels seus ideals. Alguns van optar 
per amagar-se, però la gran majoria fugiren cap a França. (Albarich; 
Punyet; Garcia; Barbacil, pàg. 35)

Manoli Álvarez i GonzálezVI

Mèrida, 1942 - Vilanova i la Geltrú, 2020

Trobades polítiques clandestines
a casa
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Els que no marxaren a França o tornaren van ser desterrats lluny de casa 
seva. És el cas d’alguns dels testimonis que trobareu al volum 8, Viatges 
de la memòria: entre fum i carbó, de la nostra col·lecció. Pel que fa als 
treballadors vilanovins, per la mateixa raó, van ser acomiadats.

Durant els anys de l’exili, la meva mare i jo vam continuar vivint al po-
ble, a Villar del Rey (Badajoz). Va ser quan el pare va tornar de França 
que vam venir a viure a Vilanova. Era l’any 1949 [aquell any a Vilanova 
ja estava formada una estructura clandestina del PSUCVII, i ell s’hi va 
afegir]. Recordo casa meva com a lloc de trobada de les reunions clan-
destines que es van fer tant als anys 50 com als anys 60. Per allà, en un 
moment o altre, hi va anar passant força gent, després coneguda quan 
el PSUC es va legalitzar. Nosaltres, les tres germanes i la mare, sabíem 
que de tot allò no n’havíem de comentar res, però mirar i lligar caps sí 
que ho vam fer. D’aquí que encara conservem a casa una mica d’infor-
mació de tota l’activitat del pare.

Tot i els antecedents clandestins del PSUC a Vilanova assenyalats amb el 
testimoniatge de la Manoli respecte al seu pare, Manel Claver (pàg. 15) 
a Testimonis. PSUC a Vilanova, afegeix:

Salustiano va participar el 15 de desembre de 1962 a la constitució del 
primer comitè local del PSUC a Vilanova després de la Guerra Civil, i el 
dia 17 de novembre de 1967, al carrer de Santa Magdalena número 
16-18, a la de Comissions Obreres. Entre els components de totes dues 
constitucions es trobava Antonio Rubio, sorgit de l’HOAC.



David Rubio i Manchón. Els seus records també ens faran recuperar la 
figura del seu pare, cabdal per copsar novament la importància que van 
tenir les generacions que van perdre la Guerra però que no van defallir 
en la seva oposició al règim franquista, inoculant als seus fills i filles 
aquest sentiment de lluita i protesta activa.

El meu pare arriba a Vilanova a finals dels anys 40 i comença a treballar 
a la Fundició Cal Roset. Després va entrar a treballar a la FISA (actual 
MAHLE), on va començar a tenir una certa activitat, sobretot política i 
sindical.

Ell era una persona que havia estat vinculada a moviments catòlics. Per 
exemple a l’HOAC, un espai on molta gent treballadora podia anar per 
expressar-s’hi perquè era dintre de l’església. Molta gent d’esquerres, 
en aquell moment, estava sota el seu aixopluc. Posteriorment, va co-
mençar la seva activitat política i sindical dintre de l’empresa. Va ser un 
dels fundadors del comitè local del PSUC. (…) Però quina era la manera 
d’arribar més als treballadors? Sobretot amb el tema sindical. I és aquí 
on ell juga un paper important en la constitució de la primera comissió 
obrera local, presentant-se a les eleccions del Sindicat Vertical,VIII con-
signa que hi havia a nivell de Comissions Obreres.IX L’objectiu era ocupar 
el màxim de càrrecs dins l’organització franquista com una manera de 
dinamitar tota l’estructura. L’any 1968 es fa la primera manifestació 
obrera a Vilanova. Era el Primer de Maig, amb una concentració al bosc 
de Solers al matí i al vespre, a les set de la tarda, amb una manifestació 
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Antonio Rubio i Úbeda
Senés, Almeria, 1922 – Vilanova i la Geltrú, 1972

De pares a fills
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a la Rambla de Vilanova. Allà és detingut el meu pare juntament amb 
cinc persones més.

En paral·lel a l’existència del nacionalcatolicisme i al domini global de 
la jerarquia eclesiàstica, sobretot a Catalunya, comencen a sorgir mo-
viments cristians alternatius a partir de la dècada dels anys 40. Tanma-
teix, és amb l’arribada del papa Joan XXIII (1958-1963) i el seu Concili 
Vaticà II (1962-1965), que s’inicia una expansió d’aquests moviments 
a casa nostra, els quals es definiran per ser heterogenis, per incorporar 
el marxisme i el socialisme, a més a més de les reivindicacions naci-
onalistes. De mica en mica, també es convertiran en autèntics movi-
ments socials i seran l’origen de l’aparició de nombrosos polítics locals 
i nacionals que marcaran els anys de la Transició. A la nostra ciutat 
dos d’aquests moviments d’església tindran una rellevància important: 
l’HOAC i l’escoltisme.
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Regidor del PSUC del nou Ajuntament Democràtic (1979-1983), presi-
dent de l’Associació de Veïns de Sant Joan i cooperativista.

Començo la meva activitat política, precisament, a partir de l’any 1968 
perquè el que passa a casa (detenció del pare) em fa despertar i prendre 
compromís a nivell polític, també dins del PSUC.

I per entendre millor aquells anys explicaré el meu casament. El 2 de 
març de 1974 la Isabel [Isabel Toledano Membrado va néixer l’any 1951 
a Vilanova i la Geltrú, va participar en la creació del Grup de Dones i 
de l’Associació de Veïns de Sant Joan i va ser delegada de CCOO al CAP 
Jaume I on ha treballat com a administrativa fins a la seva jubilació.] i 
jo ens casàvem als antics jutjats de la plaça de la Vila. Va ser el primer 
casament civil a la nostra ciutat després de la Guerra Civil. Una habi-
tació fosca amb una vella taula amb un crucifix, tot i casar-nos pel 
civil exclusivament i haver anat a les nostres respectives parròquies a 
apostatar de la religió catòlica. Però el jutge de pau franquista, director 
del Grupo Escolar José Antonio [avui Pompeu Fabra, Don Pelayo López 
Elías, director fins a l’any 1976], no va voler deixar de manifestar el seu 
rebuig cap a aquest casament i va imposar una imatge religiosa en un 
casament civil.

El franquisme va declarar nuls tots aquells matrimonis civils que se ce-
lebraren en període republicà. L’apostasia es defineix com la renúncia 

David Rubio i Manchón
Vilanova i la Geltrú, 1951

Treballar per a la democràcia
participativa
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d’una determinada fe i va ser el mecanisme que van utilitzar el David i la 
Isabel perquè el seu matrimoni civil fos admès. Posteriorment, la Consti-
tució de 1978 ja establia que no era necessari certificar l’abandonament 
de l’església per contraure matrimoni civil, que lligava amb l’aconfessio-
nalitat de l’estat que establia la Constitució.

A les 9 del matí del mateix dia a la presó Model de Barcelona era exe-
cutat Salvador Puig Antich, militant anarquista acusat de la mort d’un 
policia, i a la presó de Tarragona, Heinz Chez, acusat de la mort d’un 
guàrdia civil. Ens vàrem assabentar per uns familiars que venien de 
França que ho havien escoltat per la ràdio. Va ser un gerro d’aigua freda 
en un dia tan important per a nosaltres. Abans de començar el convit, 
vaig demanar un minut de silenci per tal de condemnar les execucions. 
Al nostre casament hi havien, entre familiars i amics, una bona part dels 
dirigents de l’oposició democràtica local i, si algú ens hagués denunciat, 
la Guàrdia Civil ens hagués pogut detenir a tots.

Retornant a la meva participació política, em vinculo bàsicament en el 
tema ciutadà i que s’accentuà perquè, ja casats, vam anar a viure al 
barri de Sant Joan. Al treballar en una empresa petita on pràcticament 
no hi havia activitat sindical, em vaig inclinar més cap a l’activitat 
ciutadana.

La Comissió Cívica (1970-1974), la primera eina d’actuació conjunta
Vaig participar en diversos moviments ciutadans que hi havia en aquell 
moment. Per exemple, la lluita contra l’abocador del Garraf. (…) Arran 
de tot això, es va constituir una comissió cívica [l’origen es remunta 
al consell de guerra de 1970]X on, fonamentalment, hi havia gent del 
PSUC i gent del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) d’aleshores 
—posteriorment va ser el PSC—, que eren les dues organitzacions més 
actives dintre de la clandestinitat en aquella època. A partir d’aquí, ja 
es va enllaçar amb la creació de l’Assemblea Democràtica de Vilanova, o 
sigui, la part de l’Assemblea de Catalunya. Per tant, es van prendre dues 
decisions en aquesta comissió cívica [va tenir quatre anys de durada]: 
una fou dissoldre’s i formar part de l’associació de l’Assemblea Demo-
cràtica de Vilanova i l’altra impulsar el moviment associatiu a Vilanova. 
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En pocs anys i sabent que en un moment o altre hi haurien d’haver 
eleccions municipals, el camí que es va escollir va ser el d’intentar crear 
associacions d’aquí de Vilanova. Perquè de democràcies, n’hi ha moltes; 
una és la democràcia representativa, que és la que elegim. Després hi ha 
una altra democràcia que, durant un temps, es va deixar de practicar i 
que en els seus moments era important, la participativa. O sigui, hi ha 
uns representats però hi ha d’haver un altre grup de gent que promogui 
que aquests representants portin a terme el que vol la gent. Les asso-
ciacions de veïns van néixer una mica per això, per promoure aquesta 
democràcia participativa.

La primera associació de veïns que es crea a Vilanova és a l’any 1975 [la 
signatura dels Estatuts data del 18 d’octubre d’aquell any] a Sant Joan 
perquè era el barri més gran i on hi havia més gent conscienciada per ti-
rar-la endavant. Es crea la primera associació de veïns, en què participo 
com a membre de la junta i com un dels fundadors. Després van sortir 
la de la Geltrú i la de Baix a Mar.

(…) El creixement de Vilanova en aquells anys és cap al barri de Sant 
Joan. Hi havia pisos nous però els carrers estaven per asfaltar, no hi 
havia zones verdes i la primera reivindicació que es va fer, i s’aconseguí, 
va ser la plaça Xoriguer, la qual és el primer projecte participatiu des de 
la base que es fa a Vilanova. És un projecte que elabora l’Associació de 
Veïns de Sant Joan, que fa una maqueta i la presenta a l’Ajuntament, 
en aquells moments en mans de l’alcalde Josep PiquéXI [alcalde de la 
ciutat des de febrer de 1976 en substitució de Miquel BenaventXII —al 
capdavant del consistori de 1969 a 1976], el qual accepta la proposta i 
la tira endavant. Recordo que venia subvencionada per la Diputació de 
Barcelona, de la qual era president Samaranch.XIII

Apunts de Sant Joan i la plaça Xuriguer (amb u), extrets del docu-
ment de commemoració del 25è aniversari de la creació de l’Associa-
ció (cedit per David Rubio).

El barri de Sant Joan era complejo y con problemas segons la conclusió 
d’una enquesta promoguda pels impulsors de l’Associació de Veïns a 
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principis de 1976. Les famílies que hi vivien tenien 4,3 membres, els fills 
eren menors de 16 anys en un 70 % dels casos; la majoria eren obrers, 
mecànics i tècnics; un 25 % dels carrers no estaven asfaltats i un 56 % 
tenien poca il·luminació. Entre les mancances més reivindicades, hi ha-
via jardins, guarderies, fonts públiques, torn de guàrdia a les farmàcies 
o cabines telefòniques. Era en tot cas, el barri més jove i populós de la 
ciutat, el que creixia amb més rapidesa, també, on vivien la majoria dels 
activistes d’aquella històrica Comissió Cívica. (…)

El projecte de la plaça Xuriguer es va presentar al mes de maig del 76. Es 
tractava d’un pla d’urbanització que l’Associació qualificava així: origi-
nal, racional, lliure d’interessos especulatius, dirigit completament a tots 
els veïns, elaborat per nosaltres mateixos, que ens convé i ens interessa 
per tenir a la plaça Xuriguer el centre neuràlgic del nostre barri, una 
mica la «plaça de la Vila del barri de Sant Joan».

Primera pedra de la plaça Xoriguer,
dia de Sant Joan de 1976.
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La primera polèmica aviat es va apagar: una carta anònima al Villanu-
eva y Geltrú proposava batejar la plaça amb el nom del Rei Joan Carles; 
poques adhesions va tenir en un moment en què es reivindicava treure 
noms oficials als carrers i retornar-los els noms populars.

Tanmateix, la ciutat havia experimentat anteriorment un altre creixe-
ment que potser per ser més remot no el tenim en compte i que també 
va protagonitzar accions destacades en aquests anys previs a la Transi-
ció. Ens referim al barri del Tacó, abans batejat pel seu veïnat com a barri 
de la Fuensanta i popularment conegut com a Múrcia Xica.

Les onades migratòries de la resta de l’Estat cap a Catalunya van ser 
regulars i presents ja des de finals dels anys 1940. La ciutat, com moltes 
d’altres, va ser pol d’atracció per les seves indústries però, alhora, no 
podia donar resposta ràpida a totes les necessitats d’habitatge que es 
generaven. D’aquesta realitat, en sorgeix la creació d’aquest nou nucli. 
De ràpida i precària construcció, el barri també es va anar organitzant 
i reivindicant, a causa també de l’essència obrera mateixa. Formalment, 
abans de l’aprovació del desplegament del nou Pla General d’Ordenació 
Municipal del 1963 ja es va redactar i tramitar el Pla Parcial del Tacó per 
donar respostes urgents al barri. Tot i això, el veïnat ja s’havia avançat 
i havia aconseguit l’arribada de l’electricitat i la construcció d’algunes 
voreres, que el nou Pla va acabar i regularitzar.

Un altre fet a destacar a la zona va ser la construcció del Grup Armanyà, 
també a principis dels anys 60, que va significar que la ciutat s’allargués 
i que connectés una mica més amb el barri. Arribats als anys setanta, el 
Tacó se’ns presenta com un nucli estructurat tant urbanísticament com 
socialment per tenir un ampli bagatge en termes associatius i de lluita 
veïnal. S’ha d’assenyalar que són fruit d’aquestes reivindicacions el fet 
d’haver aconseguit la construcció d’equipaments tan importants com 
una escola (actual La Ginesta) o l’església de Sant Pere del Tacó. L’any 
1979 aquesta llarga trajectòria es va veure reflectida amb la creació for-
mal de l’Associació de Veïns del Tacó, que ampliava una mica més el 
llistat de les associacions veïnals de la ciutat.
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Aplec de Tardor de 1976.
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Ramir Horro



Ser d’una entitat o pertànyer a algun grup era una manera de treballar 
per la ciutat i sempre he estat una persona a qui li ha agradat molt fer-
ho. En aquella època (els anys 70) jo tenia amics que em convidaven 
a participar d’algun partit polític però no m’hi vaig posar mai. Molts 
d’aquests amics venien de grups d’escoltes, d’agrupacions… Jo no. El 
meu pare treballava a la Renfe i recordo que m’enviava a l’estiu a fer 
uns campaments a l’Escorial. Anava a Madrid amb monitors del Frente 
de Juventudes, que era la OJE (Organización Juvenil Española, 1960) 
que tenia la seva seu al carrer de Sant Sebastià, 11. Al mateix temps, 
uns altres eren del Moviment Escolta a la Geltrú i estaven en un altre 
tipus d’ambient. La prova és que els Bordegassos es creen en un nucli 
d’aquests escoltes. El seu fundador va ser Joan Borbonés i tot va sorgir 
en unes colònies d’estiu a Font-rubí, on en Joan feia de monitor [els 
Bodegassos fan la seva presentació pública durant la diada castellera de 
Sant Jordi de 1972]. Hi havia el Bienve Moya, el Ventura Orriols, l’Albert 
Sanabra, el Sixte Moral… Hi havia tot un seguit de gent que després han 
tingut molt de pes en la política.

I va arribar el moment d’involucrar-me. Ho vaig fer amb el grup d’amics 
al CoroXIV (Societat Coral La Unió Vilanovina), una entitat obsoleta que 
l’únic que tenia era un petit local que hi havia al carrer del Col·legi (…). 
Allà jugaven al dòmino i a les cartes els quatre avis que quedaven. La 
nostra entrada al Coro (1973) va venir relacionada amb els Bordegas-
sos, que al no tenir estructura pròpia a que ens integréssim dins del 
paraigua de l’entitat, fent de revulsiu.
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Pere Cayuela i Ferrer
Vilanova i la Geltrú, 1954

Comprometre’s amb la ciutat
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(…) Tot aquest món cultural va ser la reminiscència del que avui dia són 
els moviments socials, però en aquella època com que no podies fer 
segons què, ho havies de fer a través de la cultura popular perquè era 
on et podies manifestar, d’alguna manera, a través de les festes. Era una 
manera de sortir al carrer, com ara amb el Carnaval [el Coro s’integra a 
les Comparses l’any 1974].

Retornant als últims anys del franquisme, dels quals estem fent una breu 
mirada, volem acabar aquesta primera part amb un document sonor de 
l’època, perquè com ja apuntava Lluís Llach (1973), les coses havien de 
canviar, s’acostava el moment?

 L’avi Siset em parlava de bon matí al portal
 mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar.
 Siset, que no veus l’estaca on estem tots lligats?
 Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar!

 Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
 Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
 Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà,
 segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

 Però, Siset, fa molt temps ja, les mans se’m van escorxant,
 i quan la força se me’n va, ella és més ampla i més gran.
 Ben cert sé que està podrida però és que, Siset, pesa tant,
 que a cops la força m’oblida. Torna’m a dir el teu cant:

 Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
 Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
 Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà,
 segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

 L’avi Siset ja no diu res, mal vent que se l’emporta,
 ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal.
 I mentre passen els nous vailets estiro el coll per cantar
 el darrer cant d’en Siset, el darrer que em va ensenyar.
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 Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
 Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
 Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà,
 segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.
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La faceta esperpéntica que acompañó a la Dictadura hasta su lecho de 
muerte subrayó siempre la tragedia de un país en el que la venganza 
contra los derrotados en la guerra de 1936-1939 y su penitencia, por 
utilizar una palabra del léxico del vencedor, se oficializaron a la vez 
como misión histórica y como razón de Estado. Cerrar el túnel de Can-
franc no fue un acto de táctica militar: fue la respuesta colérica de un 
tirano en ciernes contrariado en su afán de exterminio.

MUNIESA BRITO, Bernat. Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actuali-
dad. Ariel Historia, 1996, pàg. 5.

El 20 de novembre de 1975 és una data qualsevol, queda clar. Però es-
taríem d’acord que hi ha dates i dates. Tots plegats tenim una llista 
d’efemèrides familiars, amicals o vivencials que marquen que aquell dia 
o aquell altre sigui de record, de trobada o de celebració.

Per la nostra història de país, el 20 de novembre de 1975 no és una data 
qualsevol. Representa un punt d’inflexió que confirma uns fets anteri-
ors i posteriors que anirem detallant. És la data definitiva de l’agònica i 
llarga desaparició física del dictador Francisco Franco, una frase posada 
entre cometes perquè una cosa és la fi física i una altra la desaparició 
de quaranta anys d’accions, ideologia, control, reaccions, llegats o lleis. 
Com s’afirma moltes vegades, hi ha ombres allargades… En el nostre cas, 
l’ombra del dictador s’ha allargat fins a… (us deixem posar la paraula 
que creieu més adient).

Iniciem aquesta nova part amb testimonis que ens enllacen amb els 
antecedents i que ens ajuden a copsar la velocitat que van prendre els 
esdeveniments després d’anys d’ancoratge. Juntament amb els testi-
moniatges, incorporarem vinyetes de la revista setmanal d’humor Por 

1975, any 0.
La mort del dictador
i l’inici de la democràcia
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Favor. Editada de 1974 a 1978, aquesta revista ha estat qualificada com 
la revista d’humor de la Transició, i ha patit moltes vegades multes i 
sancions per la seva gosadia. La censura va ser implacable amb ella. Pre-
ludi de la revista El Jueves, tenia en plantilla, per exemple, Jaume Perich, 
Manuel Vázquez Montalbán o Forges. Molt ben rebuda per un públic que 
necessitava aire fresc, la seva presentació va coincidir amb l’execució de 
Salvador Puig Antich i Heinz Chez, quatre dies abans. Aquella primera 
tirada es va esgotar ràpidament.

Revista Por Favor (18 d’octubre de 1976).
Barcelona: Garbo Editorial.
Exemplar cedit per Joana Cena.
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Havia anat a l’escola de monges amb uniforme, tot l’ensenyament era 
molt religiós. Anava al Col·legi Immaculada Concepció [des de 1996, El 
Cim], ja més gran es va obrir l’Institut Manuel de Cabanyes [inici del pri-
mer curs el mes d’octubre de 1969] i a tercer de batxillerat els pares em 
van dir per anar-hi, i jo encantada. Allà vaig volar perquè vaig descobrir 
que hi havia una altra cosa, a part de monges i nenes. Tot i que jo, des 
dels set anys, anava a l’escoltisme, on fèiem activitats de lleure.

L’escoltisme és un moviment singular que a Catalunya va donar l’opor-
tunitat a infants i joves perquè fessin activitats diferents de les que im-
pulsava el Moviment Nacional amb l’OJE. En els seus orígens tindrà una 
branca confessional, com és el cas de Vilanova, però alhora es trobava 
fora de la legalitat franquista perquè sorgeix de les mateixes tensions 
internes de l’església,XV la vella església franquista versus la jove esglé-
sia sorgida en la postguerra que vol assumir un altre paper. Per tant, 
l’escoltisme no es considerava com una entitat amb finalitats exclusiva-
ment religioses perquè en ell s’hi afegiren els components de llibertat i 
catalanitat. A la ciutat es va iniciar a finals de la dècada dels anys 1950 
de la mà de mossèn PedralsXVI i va arrelar als anys 1960. Encapçalava el 
moviment la parròquia de la Geltrú i cobria tant el ventall d’infants com 
el de joves.

La mort de Franco i els primers mesos…
Quan va morir Franco recordo que estava a l’institut, vaig arribar a casa 
i em vaig emportar una ampolla de cava. Hi va haver una festorra allà! 

11. La Transició: pàgines per escriure

Núria Fauquer i Vidal
Vilanova i la Geltrú, 1957

El despertar de la consciència
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Ja érem contestataris, començàvem. Cadascú a la seva manera, però 
ja començaves a sortir de l’ou. Potser uns més que altres però va ser el 
moment del despertar.

En els records dels nostres testimonis hi ha un element que es repe-
teix: el dels dies en què tothom estava pendent de la ràdio i de la te-
levisió d’un canal, més l’UHF, de l’època. Es tractava de RTVE, amb un 
canal de TVE-1 inaugurat l’any 1956 i amb una TVE-2 de l’any 1966, 
coneguda popularment per l’UHF perquè emetia per aquesta banda de 
radiofreqüència, la seva emissió va ser intermitent fins l’any 1973. El 
motiu d’aquest seguiment diari era clar: comprovar definitivament si el 
Generalísimo moria o hi havia un altre parte médico que confirmés que, 
tot i la gravetat, resistia… I no van ser pocs dies. Mentrestant, tothom 
(en el sentit més ampli en què vulgueu interpretar el terme) es va anar 
preparant per al moment. Tal com ja hem esmentat, el 20 de novembre 
de 1975 va ser aquest moment.



45

Pensant que en cap moment va portar a terme res que fes canviar les 
coses, per la seva manca de poder en els òrgans de decisió del moment, 
la Lluïsa forma part d’aquest grup motor, nombrós, il·lusionat, jove i 
decidit que va eixamplar la base que representava la ciutadania més 
mobilitzada. Una base necessària per tirar endavant tots els canvis que 
necessitava el país per deixar enrere massa anys de Dictadura.

Tinc 18 anys quan mor Franco i és, també, quan començo la universitat. 
Per tant, hi ha un boom, una explosió de tot. Abans ja hi havia hagut 
lluita, hi havien hagut manifestacions i sindicats, però tot era clandes-
tí. A partir de 1975 és un esclat i a mi m’enganxa en plena joventut. 
Semblava que t’havies de menjar el món perquè semblava que havíem 
de transformar la societat (…). És en aquell moment quan començo a 
moure’m en diferents activitats: associacions de veïns, partits, sindi-
cats… En el meu nivell, perquè jo no soc ningú i no tinc cap protagonis-
me però, si més no, soc testimoni d’una època en la mesura de la meva 
joventut i de la meva subjectivitat.

De família, Guerra, exili i Dictadura…
(…) Vinc d’una família marcada per la situació de la Guerra i la postguer-
ra, clarament amb una ideologia d’esquerres. Després vas a la universitat 
i et trobes a la Facultat d’Història on no vam fer ni un curs sencer perquè 
era on bullia tota l’activitat política. A partir de 1976, allò era una ex-
plosió d’assemblees i de reunions, però jo no m’hi vaig moure gaire per 
Barcelona, ho vaig fer per Vilanova perquè era on jo estava arrelada. (…)

Lluïsa Garriga i Elies
Vilanova i la Geltrú, 1957

Moure’s pel canvi
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A casa meva el meu pare [Marcel·lí Garriga i Cristià]XVII sempre parlava 
de política. El que sí que és veritat és que no ens va explicar el que 
va representar el camp de concentració. Aquesta informació s’ha anat 
descobrint després. Sabíem que havia estat a Alemanya però en aquella 
època ningú parlava de camps de concentració perquè ningú sabia que 
hi hagués hagut catalans i espanyols als camps. El pare ho va explicar 
quan ja era molt gran, ja en els últims anys i perquè nosaltres també li 
vam insistir. Va estar al camp de concentració de Buchenwald, que és el 
nom que rep el projecte que encapçala el meu germà, que també és el 
president de l’Amical de Mauthausen.

El Projecte Buchenwald, sota la coordinació i l’impuls de l’Amical de 
Mauthausen i altres camps, es va iniciar el juny del 2011. Actualment ja 
s’ha convertit en un projecte territorial emblemàtic de la Xarxa de Me-
mòria i Prevenció del Feixisme, Mai Més i en tot un referent i exemple per 
a altres territoris. El Projecte reuneix centres de secundària de Vilanova, 
Cubelles, Sitges, Sant Pere de Ribes, Gavà i Sant Marti Sarroca i entitats 
com el Museu del Ferrocarril, l’Institut d’Estudis Penedesencs, Garraf per 
la República, Dones amb Memòria i La Frontissa, entre d’altres.

Durant molts anys, la presència de republicans espanyols als camps 
alemanys va ser un tema tabú. Fou la Montserrat Roig que amb el lli-
bre d’Els catalans als camps nazis (1977) va donar a conèixer aquesta 
realitat. (…)

El PSANXVIII

Militava al PSAN que era el Partit Socialista d’Alliberament Nacional. 
Era un partit independentista de l’època. Érem pocs, però érem molt 
radicals i estàvem per la independència dels Països Catalans. Aleshores 
participàvem també a les reunions que es feien de l’Assemblea de Cata-
lunya aquí a Vilanova. Nosaltres ens trobàvem al que era l’antic Acord 
que ara és la Unió, i es feien reunions amb diversos representants de 
diferents partits. Érem un més, però érem tots molt joves i ja es veia que 
hi havia una gran diferència entre els representants del PSUC o del MSC 
(després PSC), que ja tenien altres expectatives. Posteriorment, quan 
van venir les municipals (1979) ja es va veure qui tenia més poder. (…) 
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L’MSC formà part de l’Assemblea de Catalunya des dels inicis i es va dis-
soldre de manera definitiva en el congrés de 1976 que donà lloc al Par-
tit Socialista de Catalunya (Congrés). L’organització de l’MSC, a més de 
tenir el seu nucli a Barcelona (en el qual predominaven els professio-
nals), també estava present en algunes fàbriques i tenia implantació a 
Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Reus, Sabadell, Terrassa i Mataró. En un 
principi, la tradició obrera catalana havia estat més estretament lligada 
als corrents anarcosindicalistes; posteriorment, al comunisme del PSUC 
però, a poc a poc, l’MSC també va anar trobant el seu espai.

Vaig estar treballant a La Mulassa. Treballava mitja jornada i estudiava. 
La Mulassa era un niu de política. Al ser aquest l’ambient en què em 
movia, em van proposar entrar al PSAN (1975) i hi vaig entrar. Però de 
tota manera jo coneixia gent del PSUC i coneixia gent de l’MSC perquè 
en aquella època no hi havia tampoc tanta diferència; tots estàvem 
al mateix costat. El tema principal era com funcionava l’Assemblea de 
Catalunya i aquesta unitat hi era. Vaig entrar al PSAN perquè estava 
d’acord amb els seus principis d’alliberament nacional, socialista i d’es-
querres. Me’n recordo d’haver sortit a llençar paperetes, a pintar. Ho 
vam fer ja el primer any, un any de transició en el qual encara no estava 
gens clar què passaria ni com aniríem. Per tant, les llibertats encara no 
estaven garantides ni molt menys. Pintàvem “Llibertat, amnistia…”.

Se dispuso a evolucionar sin ruptura hacia la democracia liberal y, por 
tanto, permitir el ingreso en ese proceso de todas las fuerzas políticas y 
sociales perseguidas, con la sola condición de que estas legitimaran la 
Dictadura como pasado histórico. (Muniesa, 1996, pàg. 161)

L’any 1975 va acabar amb una Espanya monàrquica de la mà de Joan 
Carles I (sempre amb el suport del seu pare) que fou proclamat rei dos 
dies després de la mort de Franco (22 de novembre). I amb Carlos Arias 
Navarro mantenint-se en un govern (juliol de 1976) on ja es visualitza-
ven les figures de Manuel Fraga —ideòleg dels futurs canvis juntament 
amb José María Areilza— en el sempre important Ministeri de l’Interior, i 
de Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez com a joves figures emergents 
del Movimiento.
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En los inicios del nuevo año 1976, Areilza, que comenzaría una serie 
de periplos por Europa occidental i EEUU, para explicar la relanzada 
Reforma Política, emitió una consigna: el rey es el motor del cambio. 
(Muniesa, 1996, pàg. 169)

L’any 1976 fou un any de mobilitzacions a la nostra ciutat. La mort del 
dictador el 20-N de 1975 accelerà la descomposició de la Dictadura i les 
forces democràtiques començaven a sortir a la llum pública amb actes, 
uns de tolerats i d’altres de reprimits amb contundència per la Guàrdia 
Civil. Però de tots els esdeveniments ocorreguts, el que va prendre més 
rellevància és el del paper de l’Assemblea de Catalunya i el de la seva 
secció local, l’Assemblea Democràtica de Vilanova i la Geltrú.

Nascuda l’any 1971 com a unió antifranquista de tota l’oposició catala-
na, va tenir en l’any 1976 el seu moment més àlgid i en el 1977 la seva 
fi pel retorn de la democràcia parlamentària, que va provocar la disso-
lució de la unió aconseguida. Les reivindicacions llançades se les feren 
seves bona part dels sectors que tenien en la seva raó de ser la lluita en 
contra de Franco, perquè va representar una unió entre els partits polí-
tics i la ciutadania en general. Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia 
van ser els tres elements que van resumir el que reclamava l’Assemblea: 
s’instava a recuperar les llibertats socials i polítiques, es demanava l’am-
nistia per als presos polítics de la Dictadura i es volia el restabliment de 
l’Estatut d’Autonomia (1932), com a pas previ per a l’autodeterminació. 
Protagonista de la coordinació de nombroses mobilitzacions i concen-
tracions, l’Assemblea va tenir com a esdeveniments més assenyalats la 
Detenció dels 113 (1973) —entre ells s’hi trobaven els vilanovins Josep 
Ayza i Antoni Escribano— i les manifestacions de l’1 i del 8 de febrer de 
1976 a Barcelona i l’11 de setembre del mateix any a Sant Boi, el primer 

1976.
Un any per recordar
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fora de la clandestinitat. A Vilanova en veurem l’intent frustrat de la 
celebració del seu cinquè aniversari o els actes unitaris amb el suport 
de l’Assemblea Democràtica per fer campanya per l’abstenció al refe-
rèndum del projecte de reforma política que s’havia de celebrar a finals 
de 1976, per posar-ne dos exemples. El Catòlic o La Sala esdevenien 
escenaris d’aquests actes de l’Assemblea a la ciutat, que, alhora, foren 
dels primers que s’autoritzaren.

La diada de l’Onze de Setembre de 1977 és la que marca la fi de l’Assem-
blea a la ciutat. Un dia abans, però, es va celebrar un míting a la plaça 
de la Vila:

(…) amb la intervenció de Joan Rodríguez, Assumpta Baig, Oriol Pi de 
Cabanyes, Albert Bastons i Miquel Sellarès. La posterior manifestació, 
una de les més multitudinàries, serviria per acomiadar l’organisme uni-
tari que va ajudar i molt al desenvolupament de la política catalana 
més recent. (Muñoz, 2007, pàg. 190)

A través dels nostres testimonis, ens centrarem en aquests i altres esde-
veniments que van caracteritzar aquest convuls 1976.

Fotografies cedides per Núria Fauquer.
Diada de l’Onze de Setembre de 1977, després
de la manifestació. En la primera s’aprecien tres banderes;
a la segona, dues.
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Era un febrer convulsionat per l’esperança que amb la mort recent del 
dictador s’acabaria la dictadura. A Barcelona hi havia manifestacions 
a favor de la Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia. A Vilanova el Rei 
Carnestoltes tornava de l’exili i llegia un sermó atrevit a la plaça de la 
Vila. El desconcert de l’administració franquista afavoria les contradic-
cions. Aquell any no només es legalitzava l’Associació de Veïns de Sant 
Joan, sinó que Villanueva y Geltrú recuperava per sempre el seu nom en 
català, mentre es prohibia un recital de Lluís Llach al Pavelló d’Esports o 
la Guàrdia Civil repartia garrotades als vaguistes del metall enmig dels 
estands de la Fira de Novembre.

Fragment extret del document de la commemoració del 25è aniversari de l’Associació 
de Veïns de Sant Joan.

Febrer de 1976
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Revista Por Favor (18 d’octubre de 1976).
Barcelona: Garbo Editorial.
Exemplar cedit per Joana Cena.
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Per entendre i, fins i tot, visualitzar les manifestacions de l’1 i del 8 de 
febrer us hem incorporat l’enllaç de les imatges i la descripció que es fa 
d’aquell esdeveniment ja històric.

El mes de febrer del 1976, tot just dos mesos i mig després de la mort 
de Franco es van fer a Barcelona dues marxes, la primera el dia 1 per 
demanar la llibertat dels 600 presos polítics engarjolats a l’Estat. Era 
diumenge i als organitzadors els va semblar tot un èxit. Tant que al 
cap de vuit dies van convocar la segona protesta, el 8 de febrer, ja amb 
el lema Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia. Qui ho va aconse-
guir? Com va ser possible? El Govern civil va prohibir la primera marxa, 
però la FAVB, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, do-
nava cobertura legal i logística als organitzadors de debò: l’Assemblea 
de Catalunya, constituïda d’amagat a la parròquia de Sant Agustí de 
Barcelona el 1971 i que reunia tot tipus d’ideologies sota el paraigua de 
l’antifranquisme.

http://www.rtve.es/television/20160205/les-primeres-manifestacions-catalanes-des-
pres-del-franquisme/1297560.shtml
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Els anys de la Transició els recordo com un període de molta eferves-
cència, tant política com personal. Jo era relativament jove, pertanyia a 
CCOO i era la representant delegada del sector a la feina.

La meva mobilització havia començat força aviat, amb 17 o 18 anys, 
i considero que va ser força activa i llarga en el temps. Em vaig iniciar 
amb les primeres manifestacions de finals dels anys 60 i començaments 
dels anys 70. No me’n vaig perdre cap i repartia les octavetes que fèiem 
clandestinament amb la ciclostil.XIX Les repartia pel metro, l’autobús, 
amb el perill que suposava perquè estava prohibit. Per aquest motiu, 
quan vèiem els grisos sortíem corrent.

Cal remarcar que el meu escenari era Barcelona, lloc on es concen-
traven la majoria de mobilitzacions i posteriors aldarulls. De tots ells 
encara recordo perfectament els esdeveniments del mes de febrer de 
1976, que va marcar un punt d’inflexió i que ara he vist que a Vilanova 
també va tenir repercussions, tant en el mateix mes de febrer com des-
prés durant la Fira del mateix any. També he sabut que els de Vilanova 
es desplaçaven regularment a Barcelona per participar de les vagues 
però que si s’esqueia també anaven a Tarragona.

Durant l’1 i el 8 de febrer de 1976 de Barcelona estàvem tots concen-
trats al passeig de Gràcia. Hi van haver càrregues de la cavalleria dels 
grisos, amb cops de porra i disparant pilotes de goma. A part de córrer 
per intentar cobrir-nos i amagar-nos, va ser el dia que vaig recollir la 

Joana Cena i Torrens
Barcelona, 1943

Octavetes fetes amb ciclostil
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bala de goma que encara conservo a casa i que em va caure al costat. 
Recordo que va ser una de les manifestacions més sonades, encara que 
en van haver moltes en aquells anys.

Grisos era el sobrenom que rebien els policies pel seu color d’uniforme. 
Creats després de la Guerra Civil, la seva missió fou la de vigilar perma-
nentment qualsevol persona o acció que anés en contra del règim, i va 
ser l’eina de repressió utilitzada quan s’esqueia. El cos va ser reorganit-
zat durant la Transició i l’any 1978 fou substituït pel Cos de la Policia 
Nacional.

David Rubio afegeix:

Altres esdeveniments importants van ser els de l’1 i el 8 de febrer, que es 
van fer les manifestacions a Barcelona. D’aquí Vilanova vam sortir gent 
i el dia 1 vam tallar un carrer. En una banda estaven els grisos amb les 
bales de goma, a l’altra els cotxes aturats i nosaltres anàvem cantant 
“Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia” i els cotxes anaven fent “pa 
pa, pa pa pa, pa pa pa pa, pa pa”. Va acabar amb una càrrega i ens en 
vam anar cap a una altra banda. La Isabel i jo, que anàvem a la mani-

Fotografia de la bala de goma
de Joana Cena, 1976.
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festació, vam pensar, què fem? Xulos de nosaltres, agafats de la maneta 
i com aquell que està passejant, dos nòvios que se’n van cap als grisos i 
quan ens van veure amb una trenca, la caputxa, els cabells una miqueta 
llargs, ja ens van fotre. Ens van picar, ens van separar a tots dos, a la 
Isabel la van fer córrer, li van picar. Ella cap a una banda i jo corrent 
cap a una altra, amb tanta mala sort que em van enganxar. Quan vaig 
girar la cantonada mentre deien “corre, corre, corre” i anaven picant, em 
vaig trobar per una banda la paret i per l’altra un cordó de grisos. Allà 
cadascú que anava passant me l’anava fotent i l’últim em va fotre un 
cop de culata [assenyala el cap] i em va deixar estabornit a terra. Sort 
d’una gent que estava allà en un portal que em van arrossegar i em van 
portar cap endins. Allà em va trobar la Isabel.

Revista Por Favor (18 d’octubre de 1976).
Barcelona: Garbo Editorial.
Exemplar cedit per Joana Cena.
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Un altre element de resistència i denúncia va ser la cançó de reivindi-
cació. A casa nostra va ser la nova cançó, qui la va encapçalar, protago-
nitzant capítols destacats de protesta. Va ser freqüent la visita de can-
tautors, com ara Ramón Labordeta o Manuel Gerena. D’aquesta realitat 
s’han anat fent diversos apunts al llarg del llibre i d’aquí se’n deriva la 
vivència que ens explica Núria Fauquer.

Fugir per cames... / Núria Fauquer i Vidal
El testimoni de la Núria ens porta a l’emblemàtic Círcol Catòlic del car-
rer de Sant Gervasi. Entitat vilanovina més que centenària, s’ha dedicat 
sempre al teatre i a activitats culturals, d’aquí que fos escenari d’alguns 
episodis dels anys que estem analitzant.

Va venir el cantaor Manuel Gerena que era de protesta total i absoluta. 
Al Catòlic hi havia un senyor que era el vigilant de la instal·lació, era 
un chivato, va avisar un col·lega que era de la policia secreta i va venir. 
Mentrestant, havia corregut la veu de l’avís i nosaltres ja havíem tret 
Manuel Gerena per la porta de darrere del Catòlic. Ens el vam empor-
tar a casa dels pares d’amagat, perquè vivíem a la plaça Miró i era on 
quedava més a prop per amagar-se o per tenir-lo… Com ho vam fer? 
Marxant com aquell que no vol la cosa, xerrant i pim-pam, pim-pam 
a pas lleuger, però amb un culet així, pensant que en algun moment 
algun chivato més ens podia seguir, però no. Quan vam arribar a casa, 
el vam tenir allà fins que ens van dir: “s’ha acabat”.

Evidentment que vam tenir por que vingués la policia a casa, i ara amb 
el temps potser més. Els meus pares eren grans [Núria Vidal i Josep 
Maria Fauquer] i nosaltres érem joves. La sort va ser que ells “feien de 

Juliol de 1976
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grans” però se sentien joves i, a més a més, estaven molt implicats en el 
canvi. Nosaltres estàvem en tots els embolics, però necessitàvem anar-
hi. Eren temps importants i a casa ho entenien. Va ser el moment de 
descobrir el que era el socialisme, l’extrem del catalanisme o el comu-
nisme. Recordo el primer 11 de setembre que es va fer després d’haver 
mort Franco, que es va fer a Sant Boi de Llobregat [la primera Diada 
després de la mort de Franco, jornada històrica d’unió de totes les forces 
polítiques catalanes i la ciutadania] i allò va ser la monda. Va sortir un 
autocar d’aquí Vilanova i hi vam anar tota la colla.

El govern de Carlos Arias Navarro feia aigües pel seu fracàs a l’hora d’im-
plementar algunes reformes que fossin creïbles. Aquest fet va desem-
bocar en una onada de vagues a escala estatal que s’iniciaren el mes de 
gener, a les quals es va respondre amb una forta repressió. La situació era 
insostenible i Carlos Arias Navarro (31 de desembre de 1973 - 1 de juliol 
1976) va ser destituït. En paral·lel, la clandestinitat encara marcava el dia 
a dia de l’oposició, tal com se’ns mostra amb el testimoni de David Rubio:

Ser il·legals / David Rubio i Manchón
I aquí a Vilanova vàrem intentar fer un acte a La Sala el 23 de juliol 
de 1976 per donar a conèixer el PSUC amb el lema Una alternativa de 
futur, però no el varen autoritzar. I es van fer uns cartells que… si tu ara 
els veus diries: “és que amb raó que us havien d’agafar”.

Cartell de l’acte no autoritzat
del PSUC per al 23 de juliol
de 1976.
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Com observareu, el PSUC sortirà de manera reiterada i predominant a 
l’hora d’apropar-nos als esdeveniments de l’època. Una de les raons és 
que va ser el partit amb més presència en els aspectes socials i obrers. 
Una altra raó és que el PSC (Partit Socialista de Catalunya) es crea for-
malment a Barcelona l’any 1978 com a resultat de la fusió entre el PSC 
(C) —Partit Socialista de Catalunya - Congrés, de Joan Reventós—, el PSC 
(R) —Reagrupament de Josep Pallach— i la Federació Catalana del PSOE. 
És en aquell moment que el PSC es converteix en un dels principals 
partits a la reinstaurada Generalitat de Catalunya i té un paper clau en 
la construcció de la democràcia. A la ciutat veurà com se li afegeix gent 
del PSAN i, de mica en mica, encapçalarà i prendrà la iniciativa en reeixir 
tota l’obra cultural, per exemple, el Carnaval modern o la recuperació 
de la societat l’Acord. També serà el PSC el partit que ocuparà el nou 
consistori democràtic vilanoví.

COLOM, Àngel. Marxa de la llibertat.
Reportatge gràfic. Edicions Autogestionades de “Pax”.
Primera edició de 1977. Cedit per Núria Fauquer.
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La Marxa de la Llibertat / Núria Fauquer
/ Núria Vidal / David Rubio
En paral·lel, l’estiu del 1976 és el moment més destacat de la Marxa de la 
Llibertat, de la qual Pax ChristiXX era la impulsora. Acció portada a terme 
sense violència, tenia un objectiu clar: visibilitzar els objectius de l’Assem-
blea de Catalunya. El seu lema va ser Poble català, posa’t a caminar i la 
seva organització territorial fou per columnes de pas. La que va arribar el 
15 d’agost a Vilanova fou l’anomenada columna Abat Escarré, que va aca-
bar amb detencions, cops i corredisses per la Rambla i que va finalitzar a la 
Geltrú amb la lectura d’un manifest. Alguns dels principals dirigents van 
ser Àngel Colom, Arcadi Oliveres o Lluís Maria Xirinacs. Nosaltres ens hi 
aproparem des d’una narració coral, on els nostres testimonis exposaran, 
un rere l’altre, la vivència d’aquells moments de la Marxa de la Llibertat.

D’aquella acció popular, Núria Fauquer ens apunta:

A mesura que la Marxa anava passant pels pobles, la gent que volia s’hi 
afegia. Hi va haver gent com els pares que van anar només a l’arribada 
a Poblet, i gent que feia trams. Cada columna passava per uns llocs. Les 
notícies de la Marxa arribaven perquè es va anar fent xarxa amb cartes 
amunt i avall…

I David Rubio ens apropa una mica més al pas de la Marxa de la Llibertat 
per Vilanova:

Recordo que es va fer l’última concentració a la plaça de l’església de 
la Geltrú, coincidint amb la Festa Major, on hi havia una ballada de 

Agost i setembre de 1976
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sardanes que anava tocant la Santa Espina. Era al vespre i d’entremig 
de tota la gent, va sortir el Rafael Florenciano, militant socialista que 
també participava en l’Assemblea Democràtica de Vilanova i la Geltrú. 
Va ser ell qui va llegir el manifest de la Marxa de la Llibertat. Des d’un 
terrat d’una casa de la Geltrú es va penjar una pancarta amb senyera, 
però hi va haver un guàrdia civil que amb molta mala llet la va arrancar, 
la va llençar a terra i la va trepitjar.

Al dia següent es pretenia fer un debat sobre la situació a la nostra ciu-
tat amb tots els marxaires. S’anaven dient consignes d’on ens havíem 
d’anar reunint i es va fer allò que abans es feia molt. Si venia la Guàrdia 
Civil cap a un lloc, llavors es deia la consigna ara anem cap a tal altre 
lloc. Recordo que estàvem a la Rambla i que després vam anar a la 
plaça del Canó (llavors era la plaza de los Héroes de la Armada), on ens 
vam tornar a reorganitzar i vam fer la reunió.

I d’algunes de les conseqüències ens en fa una petita idea Núria Fauquer:

Els líders de la Marxa, aquells sí, van rebre. Alguns dels detinguts a Vila-
nova van quedar fitxats a la comissaria de la Guàrdia Civil [hi van haver 
deu detinguts; el motiu va ser que portaven la samarreta de la Marxa]. Si 
quedaves fitxat, per demanar feina ho tenies difícil perquè, per exemple, 
et posaven pegues por rojo separatista. La Marxa sempre anava custo-
diada, sempre tenia la policia que no estava gaire lluny.

I Núria Vidal ens recorda el final de la Marxa a Poblet del 12 de setembre: 

El Josep Maria i jo ens hi vam apuntar. Vam creure que era un motiu de 
justícia, i així va ser. Quan la manifestació va ser aquí a Vilanova, a la 
plaça de l’Assumpció, a la Geltrú, van fer una ballada de sardanes. Nos-
altres hi vam anar, vam ballar sardanes i el mossèn li va donar les claus 
de l’església al Josep Maria dient-li que si es veia amb una necessitat 
d’entrar-hi que l’obrís quan ho cregués convenient.

Vam anar seguint tot el que era per aquí la vora però la fi s’havia de 
fer a Poblet. Per anar a Poblet vam agafar el tren cap a l’Espluga de 
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Francolí i de l’Espluga cap a Poblet. Quan vam ser allà ja vam veure tota 
la vigilància al mateix santuari; hi havia grisos per tot arreu. Quan van 
fer la cerimònia del final de la Marxa de la Llibertat li vaig dir al Josep 
Maria: “Mira qui hi ha al darrere”. Hi havia més de mitja església plena 
de grisos. Després ens vam quedar a dinar en un hotel i totes les taules 
estaven ocupades per ells. “Casum ronda, Josep Maria, que no ho veus 
on ens hem posat?” “Bueno, tu no diguis res”. I nosaltres al veure’ns una 
miqueta grans per tot aquest moviment, doncs vam fer de persones 
grans perquè no semblava que fóssim de la manifestació.

Amb una durada de setanta-dos dies, la Marxa de la Llibertat va passar 
per tres-cents pobles, menys dels previstos inicialment per culpa de la 
policia. El 4 de juliol de 1976 va ser la data d’inici i l’objectiu era que les 
sis columnes assenyalades al document arribessin al monestir de Poblet 
l’11 de setembre. Prohibida pel ministre de Governació espanyol, Manu-
el Fraga Iribarne, el moviment es convertí en il·legal i, per tant, en un 
exercici de desobediència civil. I tal com ens assenyala Núria Vidal, no va 
ser fins al 12 de setembre quan la Marxa de la Llibertat va arribar a un 
monestir de Poblet encerclat per la policia. Només una minoria hi pogué 
accedir.

Paral·lelament, el nou president, Adolfo Suárez, va presentar el Projecte 
de llei per a la reforma política aquest mateix mes de setembre de 1976 
amb l’objectiu de desmantellar el franquisme des de dins i des d’un punt 
de vista jurídic. Quan es va aprovar, el seu resultat més directe va ser el 
de poder convocar les eleccions de 1977. Aquest també fou el moment 
en què es van iniciar els contactes amb l’oposició, sempre amb la màxi-
ma discreció, i encara actuant en la clandestinitat. Fins al mes d’abril de 
1977, per exemple, no es va legalitzar el PCE i poc després el PSUC, tots 
dos poc abans de les primeres eleccions democràtiques des de la Segona 
República. Tanmateix, el darrer partit a ser legalitzat va ser Esquerra Re-
publicana de Catalunya, la qual es va haver de presentar a les eleccions 
de 1977 com a Esquerra de Catalunya.
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La tardor havia arribat i la intensitat dels esdeveniments no dequeia:

També s’organitzaren tota mena de conferències, taules rodones o mí-
tings destinats a presentar en societat els futurs líders polítics de la 
democràcia. Cal esmentar que l’Aplec de la Tardor a l’ermita de Lourdes 
que organitzava cada any l’Agrupació Excursionista La Talaia esdevenia 
un immens espai de llibertat on es presentaven moltes i diverses inici-
atives. (Tubau, 2015)

Pere Cayuela ens apunta:

Les reunions de la junta del Coro i la dels Bordegassos les fèiem en 
aquest local o bar i jo n’era membre de les dues. En aquells moments 
no parlàvem de política; nosaltres no. Però vam fer alguna reivindicació 
puntual perquè estàvem per la catalanitat i per Catalunya. Ja havíem 
estat presents a diferents actes reivindicatius. Per exemple, l’any 1976, 
en l’Aplec de Lourdes, la coral del Coro va cantar per primer cop en 
públic Els Segadors, acompanyats per un pilar i una senyera que van 
aixecar els Bordegassos. Una altra de les accions que es van fer va ser la 
creació d’una secció esportiva, important perquè va promoure el Trofeu 
Primavera de futbol (1976, actualment encara vigent).

La ciutat també va tenir un paper rellevant en el moment que l’Assem-
blea de Catalunya va voler celebrar el seu cinquè aniversari a Vilano-
va. L’acte estava previst el 7 de novembre amb les actuacions musicals 
de bona part dels cantautors més destacats del moment, com ara Lluís 
Llach, Raimon o el vilanoví Pere Tàpias. L’acte va ser prohibit pel Govern 
civil i la ciutat ocupada per la policia. Tanmateix, el dia abans, el 6 de 
novembre:

Octubre i novembre de 1976
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Es presentava a La Sala la secció local de l’Assemblea Democràtica, amb 
la participació de Miquel Sellarès, Josep Gomáriz, Bienve Moya, Joan 
Rodríguez i Josep Ayza. Fou el primer gran acte públic després de la 
Guerra amb un local ple de gom a gom. (Tubau, 2015)

Però, en paral·lel, les vagues volien prendre el protagonisme també en 
aquells dies.

Hem d’apuntar que l’any 1976 va ser molt important en aquest sentit, 
perquè durant el primer trimestre de l’any es va iniciar l’onada més 
important de vagues des de la Guerra Civil. La raó de les aturades venia 
de la crisi econòmica del petroli de 1973 —una crisi internacional deri-
vada de la decisió d’alguns països del Golf Pèrsic de no exportar petroli 
a països occidentals—, i per fer-hi front el Govern d’Arias Navarro feu 
aprovar un decret llei de congelació salarial el mes de novembre de 
1975. Les principals reivindicacions dels treballadors eren les econòmi-
ques: equiparacions o incompliment de pagaments.

Un reflex d’aquest malestar és l’editorial del número 0 de la revista 
Arreu que va ser distribuïda gratuïtament com a presentació. Es va es-
criure des del mes d’octubre de 1976 al març del 1977, amb un total de 
vint-i-quatre números i la seva difusió va ser d’uns vint-mil exemplars.

Subtitulada Setmanari d’informació general de Catalunya, era editada 
a Barcelona, escrita íntegrament en llengua catalana, i es definia com 
a catalanista. Tenia la intenció d’aglutinar totes les esquerres del país, 
encara que estava més propera al PSUC. La publicació va tenir redactors 
i col·laboradors tan coneguts com Bru Rovira, Ramón Espasa, Lluís M. 
Xirinachs o també Manuel Vázquez Montalbán, que en feu ressò a la 
revista Por Favor, de la qual també formava part. La portada del seu 
número 0 ja reflecteix la situació que es vivia a nivell laboral.
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Presentació que en feia la revista
Por Favor, 1 de novembre de 1976,
número 22. Cedit per Joana Cena.
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Mai unes Fires de Novembre havien estat tan conflictives com les de 
l’any 1976. L’aprovació de la llei que permetia la flexibilitat de les nòmi-
nes laborals i el constant augment del cost de la vida van dur les centrals 
sindicals a convocar una jornada de lluita a nivell de tot l’Estat. La data 
escollida fou el dotze de novembre. A la vila, aquells dies hi ha Fira. (Mo-
ral; Farré, 1981, pàg. 69)

Cal tenir en compte que en aquells anys les vagues havien començat 
a ser força habituals per temes laborals, sobretot a les fàbriques amb 
molts treballadors. En aquells anys, la gent estava més predisposada a 
solidaritzar-se amb els companys que creien que havien sigut objecte 
d’alguna injustícia a la feina. I això que si feies vaga no cobraves! De 
vegades duraven molts dies, però la gent aguantava.

El meu marit treballava a la FISAXXI (ara MAHLE) i en va fer unes quantes, 
de vagues. La que recordo, particularment, és la de 1976 [convocada per 
la Coordinadora d’Organitzacions Sindicals] perquè hi vaig participar. Jo 
i altres familiars de treballadors érem a la plaça de la Vila esperant el 
gruix de vaguistes, majoritàriament de les tres grans fàbriques (Pirelli —
va ser el que va arribar primer— FISA i Marquès),XXII i que havien quedat 
d’anar fins allà. Però a la plaça hi havia els grisos i els civils, els quals van 
començar a dispersar-nos a cops de porra quan els obrers de la FISA feia 
poc que havien arribat. Com que era la Fira, la plaça era plena d’estands 
que feien més difícil la persecució.

Maria Planas i Cendra
Vilanova i la Geltrú, 1944

Visions d’una vaga, la de la Fira
de 1976
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Recordo especialment l’estand dels magatzems “El Remate” perquè al 
córrer tots plegats, anàvem saltant llits i esquivant armaris com po-
díem. Com a resultat de tota aquesta situació, hi va haver detinguts 
[Jaume CasanovasXXIII de l’MSC i Josep Toledano del PSUC], fet que va 
provocar que al migdia i a la tarda tornéssim a la plaça per demanar 
que els deixessin lliures, però no els van deixar fins a la nit (primer havi-
en dit que ho farien al vespre). Jo ja no ho vaig veure perquè tenia dues 
nenes petites, però aquella vaga i les detencions van tenir molt de ressò.

La Vaga de la Fira es va inscriure dins de la primera vaga general de les 
sis que hi van haver durant la Transició. Convocada per al dia 12 de no-
vembre, va representar un punt d’inflexió per ser la primera i pel paper 
rellevant dels sindicats. Hi va anar tot el teixit industrial de la ciutat, 
a més de les ja esmentades, com ara IMSA,XXIV Crolls, Renfe, La Cali-
bradora, Belcor o Font Vilaseca per posar-ne més exemples (per copsar 
l’important teixit industrial de la nostra ciutat, el volum número 5 que 
porta per títol El pa de cada dia, ens apropa al pes que tingué el sector 
secundari a la vila).

Per a aquell dia es va convocar una aturada de vint-i-quatre hores que 
va anar acompanyada de tot un seguit d’accions de protesta per als dies 
anteriors. L’alcalde era Josep Piqué i el resultat final va ser que, després 
de llargues i tenses negociacions entre l’alcalde i un petit col·lectiu de 
representants, es va aconseguir que els detinguts fossin posats en lli-
bertat, davant l’enorme expectació que hi havia a la plaça de la Vila. 
Finalment, la Fira no es va suspendre.

Volem continuar el breu apunt de premsa que hem fet a l’inici amb el 
Setmanari de Vilanova i la Geltrú. Recordem que durant els anys de la 
Dictadura hi va haver el Semanario de Villanueva y Geltrú, editat per la 
Red de Prensa del Movimiento i que d’una manera o altra es va mantenir 
fins a la Transició, moment en què es va transformar en cooperativa i 
nasqué el Diari de Vilanova (1976-2017) com a clar reflex del canvi ide-
ològic del moment. Aquest fet ens fa entendre com la premsa d’aquests 
anys de la Transició va tenir un paper molt destacat, alhora que va viure 
el conjunt de canvis més significatius del periodisme modern, si exclo-
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em el moment actual d’indefinició i reestructuració per l’arribada de la 
premsa digital. Aquest és, doncs, el motiu d’anar inserint fragments de 
publicacions de l’època.

A escala nacional, el diari Avui (1976-2011) o el Periódico de Catalunya 
(1978) foren un pas endavant molt remarcable i a escala local també ho 
foren, per exemple, la revista La veu de la pastera (1975, sorgida dins de 
la Societat l’Acord), que es va erigir en portaveu de l’oposició democrà-
tica. Un altre exemple serà el de la mateixa Vilanova Obrera (1976), que 
anava lligada a CCOO. Després en sorgiren moltes d’altres de partit que 
van voler reflectir els seus punts de vista i el seu interès per la difusió 
d’aquells anys tan intensos.
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David Rubio apunta:

No va ser fins al 22 de gener de 1977 que el govern civil va autoritzar 
un acte, i aquest va ser el primer acte de presentació d’un partit polític 
a la nostra ciutat. Es deia Per Catalunya, la democràcia i el socialisme. Es 
va fer a La Sala i allà hi havia guàrdia civil de paisà perquè estem par-
lant que encara no estava legalitzat el PSUC. Bé, poc després d’aquest 
míting, van arribar uns assassinats dels GRAPO (Grupo de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre) a Madrid. I què van fer? Doncs la gent 
més significativa la van anar a detenir.

L’any 1977 va ser especialment virulent pel que fa a atemptats. El mes 
de gener va començar amb l’assassinat per part d’ETA (Euskadi Ta Aska-
tasuna, País Basc i Llibertat) d’un inspector de policia (11 de gener). Se-
guidament es va produir la Matança d’Atocha (24 de gener) a mans de 
la ultradreta i l’assassinat de dos policies i un guàrdia civil (27 de gener) 
per part dels GRAPO. D’aquest darrer succés se’n va derivar la detenció 
de nombrosos membres del PCE a Madrid i a Barcelona. Als GRAPO, nas-
cuts l’any 1975, se’ls considerava el braç armat del PCE. A Vilanova qui 
foren detinguts van ser els membres del PSUC, tal com continua relatant 
David Rubio:

Jo estava treballant al taller, va passar un jeep de la Guàrdia Civil i un 
dels meus companys va dir: “Mira, que et venen a buscar, hà!“ I en això, 
que el Jeep va parar, va tirar enrere i va entrar la Guàrdia Civil per de-
tenir-me. Vaig sortir emmanillat del taller i cap al cuartel de la Guàrdia 
Civil. També van ser detinguts Josep Toledano, Joan Rodríguez… Allà em 
van interrogar. No ens van fer res, no ens van pegar perquè ells ja sabien 
que no érem terroristes.

1977.
Un any definitiu. Temps d’esperances.
Les eleccions de 1977
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Amb la certesa que la legalització dels partits polítics ja no tenia volta 
enrere, l’any 1977 es veu com el del moment de les eleccions generals. 
La convocatòria es va fer el 15 d’abril i la data escollida per a la cele-
bració va ser el 15 de juny de 1977. Abans, però, encara hi va haver lloc 
per a les últimes accions i actes de política unitària a la ciutat. Un d’ells 
va ser el realitzat a La Sala amb motiu de la campanya Volem l’Estatut, 
on van intervenir líders polítics de diferents partits. Després ja arribaren 
els vint-i-un dies previs a les eleccions, que van ser els de la campanya 
electoral, una campanya en la qual es van presentar vint-i-dos partits. 
D’aquells dies se’n recorda la pressa per preparar-ho tot, la lluita per 
cada centímetre de paret on penjar el cartell que identificava el partit, la 
quantitat ingent de mítings que es van organitzar o la inexperiència en 
general existent després de tants anys de Dictadura (les darreres elecci-
ons foren el mes de febrer de 1936).

Llibret recopilatori del primer
míting portat a terme pel PSUC
el 22 de gener de l’any 1977.
Cedit per Manoli Álvarez.
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D’aquells dies, Lluïsa Garriga ens explica:

Me’n recordo que hi va haver el referèndum de la reforma [15 de de-
sembre de 1976, Referèndum de la reforma política, procediment ju-
rídic utilitzat per a decisions polítiques d’especial transcendència que 
es porten a votació popular], en el qual nosaltres vam fer propaganda 
en contra. Després ja hi van haver les primeres eleccions. Aleshores hi 
havia els de la UCD i nosaltres fèiem propaganda en contra dels hereus 
del franquisme perquè eren els mateixos, era la continuïtat. No voteu 
pels hereus del franquisme, dèiem. Amb un esprai pintàvem la paret 
com ara. Hi anàvem en grup i ho fèiem. Me’n recordo que procuràvem 
anar-hi, per exemple, noi i noia perquè això es feia a la nit. Si en algun 
moment donat veies que venia algú, feies veure que eres una parella i 
t’arrambaves o t’abraçaves. Sempre hi havia actes. Sempre venia fulani-
to, menganito. Sempre hi havia gent que venia a fer xerrades. Vaig tenir 
la sort que no vaig haver de fer-ho d’amagat dels meus pares sinó que 
ho vaig fer seguint-los a ells. Hi havia complicitat, ells ho entenien i a 
més a més ho trobaven bé, hi participaven i preguntaven.

La Sala (antic espai de ball), el Teatre Círcol Catòlic, el Pavelló d’esports 
de les Casernes, la plaça de la Vila… Tot espai era bo per fer campanya. 
Alhora, però, es reflectia un canvi evident: el treball de política unitària 
portada a terme fins aleshores pels partits polítics antifranquistes s’ha-
via trencat.

En paral·lel, la dreta local s’havia reinventat i es presentava com alterna-
tiva a considerar. Els resultats no van ser del tot dolents, ja que la UCD 
va ser el quart partit més votat a la ciutat en aquestes eleccions, això sí, 
força allunyat dels dos primers: PSC-PSOE i PSUC.

Un cas a part d’aquella campanya electoral va ser la situació viscuda per 
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Partit de tots els presidents de 
la Generalitat de Catalunya de la Segona República i de l’exili, ERC no va 
ser legalitzada fins al 2 d’agost de 1977 i ho fou pel nou govern. Abans 
no s’havia aconseguit perquè no se li va acceptar que portés incorpora-
da l’erra de republicana. El seu líder era Heribert Barrera i es van haver 
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de presentar sota les sigles EC (Esquerra de Catalunya). Amb aliança amb 
el PTE (Partit del Treball d’Espanya), van formar Esquerra de Catalunya-
Front Electoral Democràtic, i tot i el destacat poder de convocatòria 
que van tenir els seus mítings —el del Pavelló Municipal d’Esports de la 
plaça de les Casernes n’és un exemple—, els seus resultats no foren bons 
i només obtingueren un diputat al Congrés, el mateix Heribert Barrera.

Propaganda electoral per
a les eleccions de 1977.
Document cedit per Joana Cena.

Còpia del telegrama oficial enviat
per la presidenta de les eleccions
generals de 1977.
Cedit per Montserrat Tarrés.
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En aquell moment vivia al carrer dels Picapedrers i em va tocar ser la 
presidenta de la meva mesa a les eleccions de 1977, és a dir, a les prime-
res eleccions generals espanyoles democràtiques que es van convocar.

Per poder portar a terme aquesta tasca ens van fer formació, recordo 
que va durar bastants dies. Quan va arribar el dia de les eleccions, el 15 
de juny de 1977, tot estava preparat i nosaltres també.

A la mesa érem tres persones i hi havia dues urnes, la del Senat i la 
del Congrés. Vam haver de menjar allà mateix. Van ser unes elecci-
ons amb molta participació i el recompte posterior va ser molt llarg. 
Crec que vam acabar a les 5 del matí, més o menys, però abans havia 
hagut d’anar a l’Ajuntament a portar els resultats perquè el jutge ho 
certifiqués.

Les sensacions per haver participat d’aquest esdeveniment són posi-
tives. Coneixia molta gent i em va fer molta il·lusió poder participar 
d’aquestes eleccions perquè es van convertir en una jornada històrica.

La UCD (Unión del Centro Democrático), partit de Suárez en el qual es 
trobaven els renovadors del franquisme i alguns elements moderats de 
l’antiga oposició democràtica, va guanyar amb un 34,5 % dels vots. El 
segon partit va ser PSOE de Felipe González amb quasi el 30 % dels 
vots. Per darrere va quedar el PCE amb un 9,4 % i l’ Alianza Popular de 
Manuel Fraga amb el 8,0 %. Significatius també van ser els resultats de 

Montserrat Tarrés i Expósito
Vilanova i la Geltrú, 1934

Ser presidenta d’una mesa l’any 1977
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Convergència i Unió (CIU) de Jordi Pujol i el PNV (Partido Nacionalista 
Vasco), els quals es van constituir com les principals forces nacionalistes.

En l’àmbit estatal, uns altres esdeveniments importants que es van pro-
duir l’any 1977 van ser els anomenats Pactes de la Moncloa (octubre de 
1977), la campanya Volem l’Estatut, la recollida de signatures favorables 
al retorn de Josep Tarradellas i l’arribada del president de l’exili. Del pri-
mer només en farem un breu apunt.

Els Pactes de la Moncloa van ser la resposta urgent a la delicada situació 
econòmica que passava Espanya, tal com ja hem anat assenyalant. La 
inflació i l’atur eren els principals problemes. Aquest pacte va ser signat 
per tots els partits i també pel sindicat CCOO. La idea era arribar a algu-
nes propostes que fessin sortir Espanya de la crisi. Va ser la primera gran 
acció de consens que es va realitzar després de les eleccions.

“Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!”
Aquesta és la frase que tots plegats recordem quan pensem en Josep 
Tarradellas, del qual s’està fent una revisió historiogràfica exhaustiva en 
els darrers temps gràcies a l’anàlisi de tot el fons arxivístic que va llegar 
a Poblet (arxiu Montserrat Tarradellas i Macià). El president Tarradellas 
va ser molt meticulós i constant tant en la conservació dels documents 
de la Generalitat a l’exili com en la seva producció, fet que darrera-
ment està aportant dades noves del període. D’Esquerra Republicana 
de Catalunya, secretari general del partit (1938-1957) i al capdavant de 
diferents conselleries de la Generalitat de Catalunya durant la Segona 
República, va substituir al president Josep Irla a l’exili (1938-1954), i es 
va convertir així en el 125è president de la Generalitat de Catalunya 
(1954-1980).

Hem de recordar que aquest partit va ser el puntal de l’exili i hegemò-
nic a l’exterior. Va actuar també clandestinament a l’interior contra el 
franquisme i va patir una forta repressió amb la fi de la guerra —esceni-
ficada per l’afusellament del que és l’únic president d’un govern escollit 
democràticament executat pel feixisme, Lluís Companys (15 d’octubre 
de 1940).
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De la figura de Josep Tarradellas i del paper que va portar a terme en 
els anys que estem tractant, Pere Portabella a la revista El Temps afirma:

Suárez li explica que està disposat a atorgar-li el títol de president de la 
Generalitat i tornaria a assumir la situació a Catalunya. A canvi de què? 
A canvi que Tarradellas formés un govern de coalició. Per què? Perquè 
així Suárez s’evitava d’haver de negociar amb l’esquerra catalana. Per 
això Tarradellas forma un govern unitari. (…)

Suárez firma un decret en què declara que el Molt Honorable Josep 
Tarradellas era el president de la Generalitat. Aquest decret és absolu-
tament il·legal. Legalment no existia la Generalitat perquè havia estat 
eliminada —l’edifici era de la Diputació—, ni un duro. Però Suárez fa el 
decret i li reconeix el títol. Això va ser un dels elements trencadors de 
Suárez. Va ser una decisió política.

MILIAN, Àlex (2014). “Suárez va triar Tarradellas per no haver de negociar amb l’esquer-
ra catalana”. Pere Portabella. Els punts negres de la Transició. Revista El Temps, 1 d’abril.

Tarradellas va ser nomenat president de la Generalitat preautonòmica 
el 17 d’octubre, sis dies més tard, des del balcó del Palau de la Genera-
litat va pronunciar la seva famosa frase. Va ser president de la Gene-
ralitat fins al 8 de maig de 1980, moment en què va ser investit Jordi 
Pujol (1980-2003), amb el qual sempre va mantenir unes relacions molt 
tenses.

Altres accions no menys importants
Tots els períodes polítics han volgut deixar la seva empremta quant a 
nomenclàtors. No ho va voler desaprofitar la Segona República i tam-
poc no ho va desaprofitar el règim franquista, amb l’afegitó que ells 
tingueren dècades per filar més prim. Aquests senyals han estat objecte 
de retirada durant la democràcia però encara ara, sempre queda algun 
filet que s’escapa.
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Per intentar esborrar aquestes empremtes, la Lluïsa ens explica les pri-
meres accions:

També treballava amb associacions de veïns, estava a l’Associació de 
Veïns de Mar (també hi era mon pare). Era una època en què els ajun-
taments no havien fet res i, des de les associacions de veïns, fèiem re-
ivindicacions generals. Eren reunions amb l’Ajuntament perquè fessin 
les coses. Després també recordo el canvi de nom [1978] dels carrers 
perquè Vilanova tenia tots els noms franquistes. Una de les lluites era 
aquesta: canviem la plaza del 18 de Julio (plaça de la Vila), la Rambla 
del Caudillo (Rambla Principal)…

Quan hi va haver el primer ajuntament democràtic ja es va crear una 
comissió de nomenclàtor que va començar a proposar els canvis. Al-
guns eren fàcils perquè era recuperar els noms populars. Per exemple, 
el carrer dels Caputxins tota la vida s’havia dit carrer dels Caputxins. 
Ningú li va dir mai General Mola i tota la vida hem dit plaça de la Vila. 
D’altres es van anar consensuant. Hi havia noms nous, Francesc Macià 
que era el del General Yagüe…

Retirada del monument a los Caídos 1977.
Plaça de les Neus.
Fotografia de Josep Maria Fauquer.
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Una vegada confirmades les Corts escollides l’any 1977, el pas següent 
va ser convertir-se en Corts constituents. El procés constitucional havia 
començat i es posava a les mans de set diputats, anomenats popular-
ment pares de la Constitució, l’elaboració del primer text. I com s’ha 
anat repetint reiteradament, el document que en va sortir va ser de 
consens, definició que li ve per una certa ambigüitat que presenten al-
guns articles. El 6 de desembre de 1978 el Projecte de Constitució va ser 
sotmès a referèndum i la Constitució va ser aprovada amb un 87,7 % 
dels vots afirmatius.

En el nostre cas, serà mitjançant tres reflexions que teixirem la impor-
tància, el significat i les mancances d’una constitució que, una vegada sí 
i una altra també, es troba en el punt de mira.

Eres estudiant, eres compromès, eres gent d’esquerres. Nosaltres, en 
aquest cas, érem independentistes, una cosa que en aquells moments 
ens creava certes dificultats perquè érem minoritaris. (…) Recordo, per 
exemple, que érem tan joves que a les primeres eleccions, alguns de 
nosaltres ni votàvem perquè la majoria d’edat era als 21 anys. Però es-
tàs preparant aquella candidatura i de cop… “ai, però si cap de nosaltres 
podem votar!”. Però als 18, 19 o 20 anys, és el moment en què et penses 
menjar el món! Nosaltres ja ens pensàvem que faríem la revolució, però 
de fet vam fer una merda de reforma i para de comptar, no? Ara que 
s’està parlant una altra vegada de la Constitució, nosaltres com a grup 
(PSAN) hi estàvem en contra. Vam fer propaganda, jo vaig votar que no 
a la Constitució perquè no ens reconeixia com a tal, com a nació.

Fragment de l’entrevista realitzada a Lluïsa Garriga.

1978.
La Constitució
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El rei estava allà conjunturalment. Però la part dura del franquisme va 
exigir que es quedés. No podia ser que, en aquell moment, allò derivés 
en un debat públic sobre monarquia i república perquè hauria estat una 
olla de grills. I encara no teníem constitució. Nosaltres el que volíem era 
la Constitució.

Però la Constitució es va fer perquè es pogués anar reformant. La Cons-
titució és un cos viu que conté elements per a la seva pròpia reforma 
i adaptar-se a la realitat i no a l’inrevés. Si no es reforma és perquè no 
han volgut els partits majoritaris, el PP i el PSOE.

MILIAN, Àlex (2014). “Suárez va triar Tarradellas per no haver de negociar amb l’esquer-
ra catalana”. Pere Portabella. Els punts negres de la Transició. Revista El Temps, 1 d’abril.

Aquella Constitució en aquell moment era boníssima. Avui en dia no ho 
és. S’ha de canviar, però en aquell moment ho era. Per tant, tot aquest 
relat que s’intenta dir que ens vam equivocar en la primera Constitució 
no és cert; en aquell moment era la que s’havia de fer. Ara potser s’ha 
de canviar, però era la correcta. Però a molta gent jove els ha quedat el 
discurs que allò es va fer malament. Es va fer el que es podia fer i el que 
s’havia de fer en aquell moment perquè la correlació de forces eren les 
que eren i perquè va ser la manera de poder avançar. Que avui estem 
endarrerits? Segur. Que hem d’avançar més? Segur. Que s’ha de canviar 
aquella Constitució? Segur. Que les relacions amb l’Estat han de ser di-
ferents? Segur. Però era el que s’havia de fer en aquell moment.

Fragment extret de l’entrevista a David Rubio.

Però no tot era la Constitució
Per a la ciutat aquells anys també foren decisius per la recuperació de 
bona part de l’estructura i dels esdeveniments que podem anomenar 
cultura popular i tradicional. Ja ens ho apunta Núria Fauquer:

Nosaltres com a escoltes organitzàvem, quan ja érem grans, uns cicles 
de conferències en els quals ja convidàvem persones que després van 
estar molt implicades en partits polítics. Una acció que vam portar a 
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terme va ser la reivindicació d’un teatre municipal perquè no en te-
níem; només hi havia el Catòlic i el Bosc. Tota una colla, no només 
escoltes, vam fer una campanya per demanar el Teatre Municipal. Vam 
fer una manifestació, amb gent disfressada amb pancartes… i cada dos 
per tres ho fèiem. Per això es va aconseguir [l’any 1985 es va fer realitat 
la reobertura].

Altres aspectes que van canviar van ser el teatre infantil i el Carnaval 
[creació de la Comissió de Carnaval, 1976], que aquí no s’havia deixat 
de fer mai. Ara ja es podia tornar a sortir al carrer, amb les disfresses… 
Un any me’n recordo que ens vam disfressar d’autoritats perquè volíem 
ajuntaments democràtics. Era una disfressa reivindicativa. Hi va haver 
un abans i un després en aquells anys.

Durant el anys setanta es recuperen molts actes del Carnaval d’abans de 
la Guerra. Fins aleshores el Carnaval, sota el nom, molts anys, de Fiestas 
de Invierno, consistia en les Comparses alguns balls de Carnaval, certa 
permissivitat dels mascarots el dissabte, i poca cosa més. A partir dels 

1978, reivindicació del Principal
com a teatre municipal.
Foto cedida per Núria Fauquer.
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setanta tot es revoluciona. El Coro fa reaparèixer el Vidalot, concreta-
ment el 1974, amb 33 parelles. El mateix 1976 es recupera l’Arrivo i el 
rei Carnestoltes llegeix el sermó ja a la plaça de la Vila. Així mateix, en 
aquella dècada la Societat L’Acord treu al carrer els Coros de Carnestol-
tes, inspirats en les antigues estudiantines, i el món del lleure (esplais i 
escoltes) busquen una iniciativa pedagògica per incloure els infants a la 
festa, amb el Caramel. A principi dels vuitanta la gran majoria d’actes 
ja s’han fet renéixer, i aquests són la base del Carnaval modern, que es 
consolidarà durant aquella dècada amb els Actes Esportius i el Moixó 
Foguer, entre d’altres.

Cartell del Grup de Dones.
Foto cedida per Tere Duran.
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1976-1979 són també els anys d’actuació de les deganes de la lluita i 
reivindicació feminista a la nostra ciutat. Integrants de l’anomenat Grup 
de Dones de Vilanova i la Geltrú, la Teresa i la Marga ens expliquen el 
perquè de la seva existència i de les seves accions. La primera onada 
feminista es va esdevenir durant el període de la Segona República i es 
va visualitzar en la Constitució republicana de 1931 en igualtat de sexes 
i drets, protecció del treball de les dones o el reconeixement del matri-
moni civil i el divorci.

Als anys setanta el moviment feminista reneix, lligat a la lluita antifran-
quista i de la mà dels moviments veïnals i obrers. A Catalunya, l’any 1976 
s’organitza una jornada a la Universitat de Barcelona de la qual neix 
la Coordinadora de Grups de Dones de Catalunya, que edita la revista 
Dones en lluita.

Embolcallades per l’aparició dels moviments feministes d’arreu, sobretot 
de Barcelona, el Grup de Dones va posar el seu punt de mira en la reivin-
dicació de la sexualitat femenina com a dret propi i en el poder de deci-
sió en la planificació familiar, dos temes que el franquisme en comunió 
amb el catolicisme havien deixat ben clar: l’home és qui decideix pel 
que fa al sexe el com, quan, on i amb qui. I les relacions sexuals sempre 
es portaran a terme dins del matrimoni i amb finalitats reproductives, 
incentivant les famílies nombroses per augmentar la natalitat, tal com 
ho exposava la Sección Femenina l’any 1939.XXV

Teresa Duran i Piera
Margarita/Marga Garcia i Serrano
Vilanova i la Geltrú, 1951 / Vilanova i la Geltrú, 1950

La lluita feminista i el Grup de Dones
de Vilanova i la Geltrú
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TERE:
(…) Nosaltres ens dèiem Dones de Vilanova i ens vam registrar. El Grup 
de Dones va ser a Vilanova la conjunció de dos estils o de dues maneres 
de viure en aquella època. Per una banda, hi havia la gent de partits, 
gent molt polititzada, bàsicament del PSUC. I després hi érem les més 
hippies perquè també era l’època. La Marga era del vessant polític i jo 
era de l’altre, però vam veure que totes volíem el mateix: conquerir un 
espai de llibertat que no teníem. I quines llibertats eren les que volíem 
en aquella època? Els anticonceptius… totes aquestes coses que ens 
estaven supervetades i que si no les aconseguíem no podríem fer res. 
Treballar per a la planificació familiar va ser el primer que vam fer i 
va ser molt important perquè hi havia moltes dones d’aquella època 
que no sabien absolutament res de sexualitat. Per tant, tot passava pel 
reconeixement de la nostra llibertat sexual. És a dir, que no eren els ho-
mes els únics que podien fer el que volguessin sinó que nosaltres també 
ho reivindicàvem. També vam treballar el reconeixement de pel mateix 
treball, el mateix sou, que eren aspectes més propis dels partits polítics. 

MARGA:
Com a grup vam començar sense cap local i ens havíem de reunir a casa 
del Pep Gonzàlez (Hospitalet de Llobregat, 1950),XXVI a casa meva… Cada 
setmana anàvem fent perquè no recaigués sempre la reunió a la ma-
teixa casa. El Grup va anar creixent i vam dir: “s’ha de buscar un local”. 
Havíem fet uns estatuts i estàvem legalitzades. Quan fèiem algun acte 
havíem d’anar a Barcelona a recollir els permisos.

Era l’època de l’alcalde Josep Piqué (1976-1979) i vam anar a dema-
nar-li un local. Jo sabia que al local de Falange i les JONS, que estaven 
al carrer dels Caputxins, hi quedaven dos pisos més amunt que estaven 
buits. Allà era on la Sección Femenina donava classes de cuina, ense-
nyaven a cosir i a tenir cura dels infants. La Natacha [Natacha Urbano 
Ramírez (Còrdova, 1943) va arribar a la ciutat l’any 1970. Membre del 
PSUC, va formar part de la coordinadora local de CCOO] i jo ens vam 
presentar a l’Ajuntament a parlar amb el senyor Piqué. El primer que 
ens va dir va ser: “no pot ser, no pot ser”. Perquè, és clar, això no està ben 
vist per Vilanova i jo no soc ningú per donar-vos el local. Vam contestar: 
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“doncs si nosaltres no hi tenim dret, la Falange i les JONS què hi fan 
encara fent cuina?”. Llavors ell repetia “que no, que no, que no”. I li vaig 
dir a la Natacha: “Anem al mercat que muntarem una paradeta amb 
preservatius i ho explicarem”. I ja dretes cap a la porta, el Piqué va venir 
i digué: “espereu-vos… parlem-ne, parlem-ne, no us poseu nervioses”. 
Vam sortir amb el local, el vam netejar i vam fer una inauguració on va 
venir força gent, la majoria psuquera.

MARGA:
Abans del local, la gent venia al meu quiosc del capdamunt de la Ram-
bla perquè sempre estava obert. Les senyores hi podien anar quan te-
nien algun problema i allà els facilitàvem adreces. Després, davant del 
Principal era on muntàvem les paradetes.

Les antigues propietàries del quiosc foren dues de les nou dones que 
van protagonitzar la Manifestació de les Galledes del 24 de setembre de 
1965. La reivindicació per la fi endèmica de les restriccions d’aigua que 
patia la ciutat en va ser el motiu. Se la considera com una de les prime-

Inauguració del local del Grup de Dones, 1977.
Foto cedida per Tere Duran i Marga Garcia.
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res protestes cíviques de Catalunya i la primera de Vilanova i la Geltrú 
sota el franquisme.

MARGA:
Ja en el local, hi vam estar dos anys (1977-1979). Recordo que vam 
contactar amb Ricard Rubias (ginecòleg) però no teníem els espais ade-
quats. Després, amb l’entrada dels socialistes a l’Ajuntament, es va ocu-
par la part de dalt de la casa Magrinyà [nom que provenia de l’antiga 
clínica Magrinyà, actualment Casa Olivella] i allà vam fer la planificació 
familiar, que la va fer el mateix Ricard.

L’any 1981 neix el Centre de Planificació Familiar, amb uns objectius 
concrets: disminuir el nombre d’embarassos no desitjats i avortaments 
provocats, amb un millor control i planificació. (Guillamont; Santiago, 
1990, pàg. 49)

TERE:
No érem gaires i les que portaven la batuta eren, sobretot, la facció de 
les polítiques. Però volíem créixer perquè en aquell moment a Barcelo-

Parada del Grup davant el Teatre Principal
i davant del quiosc.
Foto cedida per Tere Duran i Marga Garcia.
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na, a la universitat, es feien moltes trobades de dones feministes. Nosal-
tres hi anàvem de tant en tant. A Barcelona el que trobaves en aquestes 
xerrades eren grups feministes liderats en gran part per la Lídia Falcón, 
que va crear una revista que es deia Vindicación feminista. Però eren 
molt radicals i aquí a Vilanova no podíem fer el mateix. Nosaltres vam 
començar a fer coses per anar conscienciant la gent.

En una ocasió vam poder fer una xerrada amb la Maria Aurèlia Cap-
many. Que en aquell moment ella vingués pel tema de les dones —ja era 
molt coneguda però no tant en aquest àmbit— va ser un honor.

TERE:
Tot ho fèiem nosaltres. La conferència de la Magda Oranich la vam fer 
a la Biblioteca. Ella, al ser advocada, va parlar de la Constitució, de la 
dona dins la Constitució i les lleis.

Mostra dels cartells que va fer
el Grup Dones de Vilanova amb motiu
del Dia de la Dona i de la xerrada de Magda Oranich.
Material cedit per Tere Duran i Marga Garcia.
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TERE:
També vam fer un grup i ens en vam anar a París. Hi havia una trobada 
a la Universitat de Vincennes. Era una convocatòria per a tots els grups 
feministes d’Europa. Imagineu-vos el que representava per a nosaltres 
anar-nos-en a París a aquest congrés! Allà hi havia dones sueques, 
noruegues… Nosaltres ens sentíem petites, petites. Fèiem molta broma 
perquè la meitat de les coses no les enteníem. El nivell era molt alt! (…) 

Com a conclusió, pertànyer al Grup de Dones de Vilanova va ser una ex-
periència positiva. Primer perquè vam crear un vincle entre totes. Érem 
un grup que treballàvem, que tiràvem endavant un projecte i que no-
més érem dones. Això no s’havia vist mai a la història… ni de Vilanova ni 
de Catalunya! A l’època de la República sí, però després de grups només 
de dones no. Això ens va donar molta força.

Papereta cedida
per Esther Díaz.
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I arribats a l’any 1979 es va aconseguir un altre esdeveniment molt de-
sitjat, les eleccions municipals. No foren les úniques perquè en aquell 
any n’hi van haver unes altres de generals, en les quals la UCD va reva-
lidar la victòria.

En les desitjades eleccions municipals, els partits que s’hi presentaren es 
nodriren de molts dels dirigents dels moviments veïnals i entitats socials 
de la ciutat. Eren persones compromeses, d’activa i llarga trajectòria que 
ja havien treballat i lluitat per les demandes de la ciutadania. Aquest fet 
es va reflectir quan arribaren a càrrecs de responsabilitat pública perquè 
de seguida es va observar una major sensibilitat i compromís amb la 
millora dels pobles i de les ciutats, de la qual Vilanova i la Geltrú fou un 
clar exemple.

L’any 1979 la ciutat tenia 46.000 habitants, 31.203 dels quals podien vo-
tar. Realment ho feren 21.429. Era el 3 d’abril de 1979, el dia de les pri-
meres eleccions municipals i de la possibilitat de tenir novament ajun-
taments democràtics —aspecte que també havia reivindicat l’Assemblea 
de Catalunya. El primer alcalde democràtic des de la Segona República 
va ser Jaume Casanovas i Escussol (1944-2019) del PSC i una de les se-
ves primeres accions va ser convocar un ple —només dos dies després de 
prendre el càrrec—, per demanar l’aprovació immediata de l’Estatut de 
Catalunya. Les forces d’esquerra foren les que van ocupar bona part del 
consistori vilanoví, encapçalades pel PSC i secundades pel PSUC. Pel que 
fa a regidors, els primers en van obtenir nou, els segons cinc, CC-UCD 
va tenir tres regidors, CIU també tres regidors i ERC un regidor. I per pri-
mera vegada entraven tres regidores al consistori: Assumpta Baig (PSC), 
Carolina Orriols (PSC) i Núria Escuer (PSUC).

1979.
Les eleccions municipals
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L’obra de govern d’aquest nou consistori fou especialment complexa 
perquè tot estava per fer. El context polític a escala nacional i estatal 
no estava encara del tot clar i el context econòmic era de crisi i de rees-
tructuració industrial. Una prova d’aquest fet és una de les primeres ac-
cions que van dur a terme: la creació de la Comissió Municipal de l’Atur 
(posteriorment vingueren els plans d’ocupació, iniciats l’any 1981), per 
donar resposta a les retallades de llocs de treball i a alguns tancaments 
d’empreses que es van produir a la ciutat.

Però si hi ha un aspecte que hauríem de destacar de Jaume Casanovas 
mentre va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú (1979-1991) va ser el lide-
ratge en la transformació de la ciutat a través d’un plantejament pensat 
i creat per a tothom, una proposta urbanística transformadora, genera-
dora i ordenadora d’espais que va canviar la vida de la ciutat. De la seva 
figura, recuperem un fragment de l’article “Un referent de la política 
vilanovina” de Sixte Moral:

(…) sens dubte és ja una de les personalitats vilanovines més rellevants 
dels darrers cent anys a la ciutat. Persona de referència en la clan-
destinitat política vilanovina durant el franquisme. Persona clau en la 
transició democràtica. Persona fonamental en la creació del nou muni-
cipalisme català que va haver de reinventar-se després del franquisme. 
Persona imprescindible en la conformació global de la ciutat contem-
porània. Eix Diari. 5 d’agost de 2019

Per aquest motiu, un àmbit d’actuació destacat va ser l’urbanístic, el 
qual s’emportà una part considerable del pressupost presentat per als 
anys 1981 i 1982 per l’aplicació del nou Pla General d’Ordenació Ter-
ritorial, que es va aprovar en el Ple del 23 de setembre de 1980. Unes 
accions conduïdes per Miquel Orriols Mas (1948-2019)XXVII, l’arquitecte 
municipal que entre 1979 i 1981 va intervenir en la formulació de la 
revisió del Pla General d’Ordenació. Posteriorment, va impulsar des de 
diferents responsabilitats municipals tècniques, el disseny i la planifica-
ció urbanística de la ciutat.
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Tal com ja hem esmentat, l’antic Pla General datava de 1964 i n’era 
urgent la renovació perquè la ciutat presentava moltes mancances que 
les associacions de veïns ja havien anat assenyalant. Per aquest motiu, 
l’urbanisme fou un dels temes més treballats des de l’inici i, fins i tot, fou 
el motiu de la dissolució del pacte entre el PSC i PSUC (1980).

El nou Pla General d’Ordenació Territorial va actuar, per exemple, damunt 
de les urbanitzacions il·legals, les vies de comunicació, el tancament del 
carrer dels Caputxins i el carrer de Sant Sebastià en illa de vianants, les 
obres de la plaça de la Vila, la transformació de la façana marítima, la 
rehabilitació de voreres o la creació de places i jardins. Uns altres temes 
destacats foren el rescat del patrimoni arquitectònic, la redefinició de les 
festes i el patrimoni cultural, l’educació, els serveis socials, l’esport, els 
agermanaments o el monument a Francesc Macià, inaugurat a finals de 
1983 i que se situava al final de la Rambla. De tots ells ara n’anirem fent 
aproximacions més detallades a partir de nous testimoniatges.
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Extret de GUILLAMON, Griselda;
SANTIAGO, Yolanda (1990).
10 anys d’ajuntaments democràtics.
Vilanova i la Geltrú:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Taula de presidència de la investidura de Jaume Casanovas,
19 abril de 1979. Núria Escuer (PSUC) regidora més jove
i Joan Sala (ERC) regidor més gran.
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Ramir Horro
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Per seguir amb l’anàlisi de les accions portades a terme pel nou Ajunta-
ment democràtic de Vilanova i la Geltrú, començarem amb la regidora 
més jove del consistori. La seva figura serà nova, no només a escala local 
sinó en la història de país. Una dona passarà de representant sindical a 
regidora d’Esports.

Començo a treballar en el món sindical de molt jove i m’implico amb Co-
missions Obreres (CCOO) perquè treballo en una fàbrica, la RobbinsXXVIII 
Era una societat que venia incubadores per tot Espanya i a l’estranger; 
hi treballava al departament comercial.

De seguida, em vaig trobar que hi van haver eleccions sindicals, em vaig 
presentar i em van escollir. Era la primera dona delegada sindical de la 
fàbrica i, a més a més, força jove. Eren els anys 70 i com que era una 
empresa que depenia del ram del metall, com a delegada sindical estava 
vinculada a CCOO. Allà, en aquell moment també vam defensar la llen-
gua catalana i ho fèiem tot en català, com a fet integrador. Aquí a Vila-
nova a la meva època hi havia bastants dones delegades del tèxtil, però 
al metall n’hi havia poques perquè havien de treballar a la FISA o la IMSA.

Alhora, vaig començar també al Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC). Quan va ser l’hora de fer les candidatures municipals busca-
ven gent del moviment obrer per representar tots els vessants possibles. 
Anava la quarta a la llista i en vam sortir cinc. Jo era la més jove dels 
vint-i-un regidors de l’Ajuntament; ara en són vint-i-cinc.

Núria Escuer i Mestres
Vilanova i la Geltrú, 1956

Una trajectòria diferent
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Del moviment obrer també hi havia el Joan Rodríguez (Albrucena, —Al-
meria— 1939). De la llista del PSUC el primer era el Pep González, que 
venia del món de l’ensenyament; el David Rubio, que venia del món del 
cooperativisme, i després hi havia el Fèlix Mateu, que venia del món de 
la pesca —sector amb molta tradició i pes dins del moviment obrer.

De seguida em vaig sentir molt implicada amb l’Ajuntament. Vaig as-
sumir la Regidoria d’Esports i es va donar la casuística que també 
vaig ser la primera regidora d’Esports dels ajuntaments democràtics 
a Catalunya.

Va ser un moment especial en què tothom treballava amb molta il·lusió. 
Teníem ganes de canviar-ho tot perquè estava tot per fer, però teníem 
molt pocs recursos, pocs coneixements però ganes de fer participar la 
gent i d’escoltar-la molt. Eren èpoques de fer consells municipals per-
què la gent pogués opinar i dir què feia falta o què no. Ens escoltàvem 
molt…

La Regidoria d’Esports va recaure en mi perquè crec que no hi havia nin-
gú més a qui li interessés. El món de l’esport era un aspecte secundari. 
No se li donava el valor que tenia. (…)

La Núria Escuer pertanyia al PPCD (Patronat de Promoció Cultural i Es-
portiva, 1968). Tant en masculí com en femení s’aconseguiren grans re-
sultats en l’àmbit català, nacional i internacional.

La tendència a l’ascens es va repetint any rere any i el PPCD Vilanova 
arriba a la categoria màxima, primera divisió catalana (1981-1982). En 
aquells moments el president del club era Àngel Llopis, que alhora era 
vicepresident de la Federació Catalana d’Atletisme i que va aconseguir 
que a la seva junta, per primer cop, hi col·laboressin dues atletes: Blan-
ca Albà (presidenta del club posteriorment) i Rosa Pérez. (…) Vilanova, 
aquests anys, esdevé un referent important per l’organització de diver-
sos campionats nacionals i internacionals. (Altadill; Barbacil; Bernadó, 
2007, pàg. 33)
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A la piscina municipal es feien cada any cursos de natació. A la piscina 
descoberta (la coberta data de 1988) que hi havia al passeig, per a la 
inscripció hi havia tot un seguit de gent que tenia prioritat. Vaig dir que 
això no podia ser, que tothom havia de ser igual i que si hi havia molta 
demanda s’havia d’establir un sorteig.

Una altra activitat que també vam organitzar per primera vegada va ser 
la Cursa Popular (1979). Vam aconseguir un èxit rotund de participació. 
Vaig fer córrer tots els regidors menys l’alcalde Casanovas, però va ser 
qui va donar el tret de sortida.

Foto cedida per Arxiu Comarcal del Garraf.
Fons Bellmunt.

1a Cursa Popular, 1979. Foto cedida per Núria Escuer.
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Cal esmentar que entre els anys 1978-1981 se succeeixen tot un seguit 
d’esdeveniments que marcaran l’atletisme vilanoví, com són la primera 
Cursa Popular, en la qual participen més de dues mil persones, i la in-
auguració de les Pistes d’Atletisme (1980). (Altadill; Barbacil; Bernadó,  
2007, pàg. 33)

L’esportXXIX de mica en mica anava agafant el protagonisme al qual ens 
té acostumats actualment, quan el trobem present transversalment, per 
exemple, en els actes festius de la ciutat. És en aquest punt on també cal 
destacar el paper que va portar a terme l’esport al barri del Tacó i a les 
seves festes. Per la seva proximitat al Pavelló Municipal d’Esports, el Tacó 
va ser nucli d’esportistes molt destacats tant en la pràctica de l’atletisme 
com en el de la gimnàstica. Foren els anys de les reivindicacions per la 
construcció de les pistes i els de la presència freqüent d’atletes del PPCD 
als plens municipals com a mesura de protesta.

Vaig entrar de regidora que encara no havia fet els 23 anys i a més 
tenia cara de nena, però en aquell moment a mi em semblava que era 
molt madura. Vam iniciar moltes coses, jo diria que més que acabar-les, 
iniciar-les. Vam acabar de posar en marxa les pistes d’atletisme que 
fins llavors s’entrenaven a la pista exterior del Pavelló de la plaça de 
les Casernes. I es començava a muntar una mica també el que eren les 
estructures. Vam voler organitzar moltes coses. El que passa és que el 
pacte va durar relativament poc. Es va trencar i durant un temps van 
estar els socialistes sols. I després ho vam tornar a recompondre i la 
Regidoria d’Esports la compartia amb el Joan Toledano.

El 31 de gener de 1980 els presidents de comissió del PSUC presenten la 
seva renúncia davant l’alcalde, arran del cessament del regidor d’Urba-
nisme i Obres, Sr. David Rubio, que exigia la dimissió d’un dels arquitec-
tes del Pla General d’Ordenació Territorial. A mitjan 1981 (…) es reprèn 
el Pacte de Progrés. (Guillamont; Santiago, 1990, pàg. 7)

Per tant, vaig estar quatre anys a l’Ajuntament, tota la primera legisla-
tura. Però a les noves eleccions de l’any 1983 ja no m’hi vaig presentar. 
La proposta era que repetís, però vaig dir que quatre anys havien estat 
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bé… El que no m’havia deixat bon gust de boca va ser la qüestió dels 
pactes. Hi havia massa joc polític entremig. També m’ho vaig plantejar 
a nivell personal. A partir d’aquell moment em vaig desvincular bastant. 
No ho vaig deixar de cop. De CCOO, encara en soc ara. Vaig continuar 
afiliada però no amb la intensitat que ho havia fet. Van canviar una 
mica les meves prioritats.

Extret de Diari de Vilanova. 2 de juliol de 1982.
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Un altre dels aspectes urgents que hi havia l’any 1979 a la nostra ciutat 
va ser la manca de places escolars existents en la franja d’edat de 3 a 14 
anys (antiga EGB), problema endèmic a la ciutat. La mesura que es va 
prendre va ser que l’Ajuntament va haver d’habilitar (1979-1981) locals 
a Vilanova per resoldre aquest problema. Un d’aquells llocs va ser la 
coneguda Casa de la Pradera de la plaça de les Danses, que primer va 
acollir infants i després el BUP del que seria el segon institut de la ciutat 
fins a la construcció de l’edifici —Institut Joaquim Mir (1988), situat a 
l’avinguda de Vilafranca del Penedès. En aquells anys, el món educatiu 
també havia viscut transformacions importants, com ara l’aparició dels 
moviments de renovació pedagògica. En aquesta línia cal citar que a 
Vilanova hi havia hagut la creació de l’Escola Cossetània (1966) i de 
l’Escola Llebetx (1968). Sobre les escoles i la seva trajectòria podeu con-
sultar Els nostres records d’escola, volum número 7.

Parlem d’educació
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Mestra, regidora del primer Ajuntament democràtic de Vilanova i la 
Geltrú (PSC-PSOE, 1979-1991), diputada en tres eleccions consecutives 
(1995, 1999 i 2003) i senadora per la Comunitat Autònoma (2004-2011). 

De l’Assumpta Baig Torras es podria dir que és i ha estat com una auca, 
en la qual moltes vegades ha hagut de fer quasi tots els papers, alguns 
simultàniament. Va pertànyer al moviment escolta, és mestra, activista 
política durant la Transició, mare de família, membre del moviment de 
renovació pedagògica Rosa Sensat, feminista, va ser regidora, diputada, 
senadora… En l’àmbit polític ha portat a terme moltes accionsXXX i sem-
pre ha col·laborat i treballat per la ciutat en temes socials, educatius o 
culturals.

El seu testimoni ens permet fer una mirada global i transversal pels anys 
de la Transició, precisament per ser una figura polièdrica i de llarga tra-
jectòria. També ens ajudarà a visibilitzar el nou paper que portaran a 
terme les dones en la lluita, l’arribada i la consolidació de la democràcia. 

Neixo a Vilanova i la Geltrú, vinc d’una família arrelada a la ciutat. Són 
creients i la meva infantesa passa per anar a una escola de monges i 
formar part ben aviat del moviment escolta. És sobretot amb el movi-
ment escolta, des de petita fins ja de jove, on aprenc a participar, a for-
mar part d’un grup, a parlar i opinar i també a liderar. Hi vaig pertànyer 
tants anys que puc dir que he passat per tots els graons del moviment 

Assumpta Baig i Torras
Vilanova i la Geltrú, 1951

El moment del “tot per fer”: posem
les bases per avançar
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i hi vaig acabar com a cap del grup de TRUC, que eren el grup de joves 
nois i noies més grans, precisament en els anys setanta, que coincidei-
xen amb la Transició. Amb ells vam programar un cicle de conferències i 
concerts alternatius que ens obligava a demanar permisos governatius 
i a pactar amb l’ajuntament d’aquell moment, nomenat encara pel rè-
gim franquista.

Des de l’escoltisme i del moviment juvenil que s’estava estructurant a 
l’entorn de l’església de la Geltrú ens vam començar a involucrar en 
la política. Jo mateixa militava al Moviment Socialista de Catalunya 
(MSC) —que després de molts canvis va ser el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE). Són els anys en què es constitueix a Vilanova 
l’Assemblea de Catalunya, que es presenta públicament a l’Aplec de la 
Tardor de Lourdes, organitzat per l’Agrupació Excursionista La Talaia 
l’any 1976.

Estudio magisteri, soc molt jove i ben aviat també puc exercir. Com 
a estudiant tinc la sort de poder assistir a la II Escola d’Estiu de Rosa 
Sensat i entrar en contacte amb el moviment d’escola activa i de la re-
novació pedagògica. Després de dos anys de treballar a l’escola Mont-
serrat entro a formar part de l’equip de l’escola Cossetània, que era 
una cooperativa de pares i mares que volien un model d’ensenyament 
diferent del que hi havia hagut fins al moment. Més endavant n’assu-
meixo la direcció.

De la meva militància política en surt que participi en molts dels mítings 
que es portaren a terme a la ciutat, primer per les eleccions generals de 
1977, després per l’EstatutXXXI i finalment per les eleccions municipals 
de 1979. Volíem canviar les coses i d’aquí que hi participés. Van ser uns 
anys molt importants, de moltes mobilitzacions i lluites. Fruit de tota 
aquesta activitat entro com a regidora del nou ajuntament democràtic 
de Vilanova i la Geltrú l’any 1979.XXXII I és en aquell moment, que tot i 
les il·lusions de tots plegats, t’adones que s’ha de fer molt perquè tot 
està per fer. És inoblidable la quantitat de persones que s’agruparen la 
tarda de la constitució del nou ajuntament democràtic a la plaça de la 
Vila per celebrar-ho, igual que el volum d’assistència al primer ple que 
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se celebrà el dissabte següent al matí per reivindicar l’Estatut de Cata-
lunya des de les institucions.

En aquesta primera legislatura (1979-1983) vaig ser la regidora d’En-
senyament, Cultura, Esports i Joventut (així era com s’anomenava la 
Regidoria), però d’esports i de joventut se’n van ocupar la Núria Escuer i 
en Joan Toledano. Era una regidoria que tant havia de refer el calendari 
festiu com reorganitzar els aspectes culturals de la ciutat, tenir cura del 
patrimoni museològic o treballar per l’escolarització en uns anys d’aug-
ment demogràfic i escassetat de places.

Des del convenciment de la importància de la participació en els afers 
municipals, es va crear la Comissió de Recerca i Promoció de la Cultura 
Popular i el Folklore (1980), fruit de la qual va sortir el calendari festiu 
de Vilanova i la Geltrú. (…) D’aquells anys me’n recordo molt de la cele-
bració del centenari de l’arribada del ferrocarril a la ciutat (1981). Va ser 
un esdeveniment molt preparat, celebrat, lluït i amb una gran partici-
pació. Recordo que el mateix dia que va fer cent anys, la comissió i fa-
miliars ens vam disfressar d’època i arribàrem amb el tren del Centenari 
des de l’estació de Cubelles. Van sonar cent morterets i alguns carros de 
la comissió dels Tres Tombs ens passejaren per la Rambla.

Un record trist va ser el del robatori de la Biblioteca Museu Víctor Bala-
guer per part d’Erik El Belga, un lladre molt famós en aquella època. Era 
l’any 1981 i va ser un cop dur. Van desaparèixer més de setanta quadres 
de diferents fons i peces d’arqueologia. Sortosament no va prendre el 
quadre d’El Greco que teníem cedit pel Museu del Prado, però en vam 
perdre la cessió, malgrat les múltiples gestions que vam fer, tant muni-
cipals com de la Biblioteca Museu.

Pel que fa a les escoles, hem de pensar que la situació no era bona i 
que venia de molts anys enrere, ja que l’Estat no havia construït. La 
ciutat era deficitària en escola pública, durant molts anys només hi 
havia hagut l’actual Escola Pompeu Fabra (abans Grupo Escolar José 
Antonio Primo de Rivera). La segona va ser La Ginesta (Col·legi del 
Tacó, 1966-1967)XXXIII i després ja va venir el Canigó (Colegio Nacional 
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Mixto Carrero Blanco, 1976) i l’Aragai (1978) També hi havia els cinc 
col·legis religiosos i l’Escola Cossetània (1966-1967) i l’Escola Llebetx 
(1968), com a escoles actives i de renovació pedagògica. La primera va 
néixer com a cooperativa de pares i mares, i la segona impulsada per 
Paquita Cabrisses.

El principal objectiu en aquells moments era treballar, reivindicar i 
aconseguir que tots els nens i nenes tinguessin una plaça escolar, per 
a la qual cosa es van haver d’habilitar espais municipals, com la clínica 
Magrinyà, l’antic sindicat i més endavant Can Pahissa, fins que l’Ajun-
tament va instal·lar les primeres aules habilitades que es van conèixer 
popularment com la Casa de la Pradera. Recordo que anava a Barce-
lona a parlar amb la delegada del Govern espanyol, i després amb els 
representants de la Generalitat i no em movia d’allà fins que m’ateni-
en. Hi havia moltes urgències en l’àmbit escolar. Creia fermament que 
l’educació havia de ser una competència municipal i que ho havíem 
d’aconseguir. I per conscienciar els professionals i les famílies, vaig crear 
el Consell Municipal d’Ensenyament, l’any 1981.

Una altra reivindicació era que hi hagués mestres de català a totes 
les escoles públiques i recordo amb satisfacció que m’acompanyaven a 
Barcelona per aconseguir-ho mares de parla castellana que volien que 
els seus fills i filles aprenguessin català. Els primers mestres de català 
començaren a la ciutat l’any 1981 i foren l’avantsala de l’inici de la 
immersió lingüística, XXXIV de la qual es pot afirmar que, ja l’any 1986, 
les coses havien millorat una mica: hi havia més escoles públiques i 
la immersió havia començat a infantil (preescolar es deia abans) a les 
escoles L’Arjau, Sant Jordi, Pompeu Fabra, El Margalló, Tacó i Canigó.

Un altre fet que s’ha de destacar és el es va aconseguir l’any 1983 en 
l’àmbit educatiu. La ciutat, i de retruc també la comarca, va ser declara-
da zona pilot per acollir i portar a terme la iniciativa d’una nova escola 
que integrava des de la base l’alumnat amb necessitats especials. Va 
ser l’Escola El Margalló. La Generalitat va declarar tota la comarca del 
Garraf zona experimental per a l’alumnat amb deficiències. Era l’ar-
ribada del que anomenem avui escola inclusiva. També vam impulsar 
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l’orientació i atenció mitjançant tallers de l’alumnat que amb 14 anys 
deixava d’estudiar i no podia treballar fins als 16 anys. Impulsàrem di-
ferents propostes a la sínia del Gall i al Tacó amb educadors municipals. 
D’aquella legislatura també és la creació de l’Escola d’Adults, prèvia-
ment al Tacó (curs 1979-1980) i després ja de manera oficial i amb pro-
fessorat contractat per la Generalitat (1983). I pròpiament municipals, 
hi havia dues escoles: l’Escola Municipal d’Art i l’Escola de Música, que 
en aquella legislatura li vam posar el nom de Mestre Montserrat. A l’Es-
cola d’Art vam aconseguir que els seus estudis fossin oficials l’any 1981, 
prèviament al traspàs de competències de l’Estat a la Generalitat.

Tal com he anat dient, la primera legislatura va ser d’il·lusions però 
també de molt esforç i desgast perquè ho vam haver d’iniciar tot, tenint 
cura també que havíem de tenir en compte el futur i que el que estàvem 
fent era de llarg recorregut. En recordo molt treball fins ben entrada 
la nit, moltes hores de debat per aconseguir avançar, ja que tots i to-
tes necessitàvem conèixer com es gestionava des d’una administració, 
però com que hi arribàrem amb la il·lusió de canviar-la impulsàrem 
comissions, plataformes de participació. Quatre anys que serviren per 
aprendre, endreçar i posar bases per avançar en cada camp del que 
havíem somiat.



Des de 1977, la campanya Volem l’Estatut! promoguda per l’Assemblea 
de Catalunya va ocupar un paper destacat en les reivindicacions històri-
ques i nacionals per part de la ciutadania i la política catalanes.

Quan hem parlat de la Constitució hem deixat a part de manera volun-
tària el tractament que es fa de les anomenades nacionalitats histò-
riques. La solució a aquest aspecte va ser la creació de les comunitats 
autònomes, que va derivar en el popular café para todos. Aquestes co-
munitats tindrien un estatut d’autonomia en el qual es recollirien les 
competències que assumirien prèvia aprovació de les Corts Generals. 
També va establir el principi de solidaritat i equilibri econòmic entre les 
diferents regions.

L’Estatut de Sau (l’anterior fou el de Núria, 1932) va recuperar novament 
la possibilitat per a Catalunya de tenir un estatut d’autonomia. Tanma-
teix, la seva viabilitat anava lligada a la de l’aprovació de la Constitució 
de 1978, però ja abans de la seva entrada en vigor, l’Estatut va començar 
a ser redactat pels parlamentaris catalans. A finals de l’any 1979 veia la 
llum l’anomenat Estatut de Sau, i uns anys més tard, es va aprovar amb 
molta polèmica un nou Estatut (Estatut de Miravet, 2006) que és el que 
actualment està vigent.

102

De la campanya Volem l’Estatut!
a l’Estatut de Sau



Estatals, municipals… i ara les eleccions al Parlament de Catalunya. L’any 
1979 va ser el del restabliment de la Generalitat i el 1980, el de les elec-
cions. Els resultats del 20 de març de 1980 foren favorables a Conver-
gència i Unió, que amb quaranta-tres escons va superar de deu el Partit 
dels Socialistes de Catalunya. Jordi Pujol va ser investit president de la 
Generalitat de Catalunya i el seu mandat s’estendrà de 1980 a 2003.

Mentrestant, els canvis continuaven el seu curs a la nostra ciutat. Tal 
com ja hem anat assenyalant, l’obra de recuperació cultural i social va 
ser ingent aquests anys. S’havia de recuperar tot allò que havia vol-
gut fer desaparèixer quaranta anys de Dictadura. Però de mica en mica, 
com si fos la primavera, van anar sortint els brots de tot allò en què la 
ciutadania havia anat lluitant i reivindicant; en definitiva, tots aquells 
elements que defineixen una democràcia. Molts d’aquests aspectes els 
hem tractat als nostres volums, Tardes de cinema o Vols ballar?

Pere Cayuela ens explica:

L’any 1980 em presento, representant els Bordegassos, a la nova Co-
missió de Recerca i Promoció de la Cultura Popular (creada pel primer 
consistori democràtic), en la qual soc fins al 1992.

La seva creació va ser el mes de febrer de 1980. Depenia directament de 
la Regidoria de Cultura i Ensenyament, i la presidenta de la Comissió era 
la regidora Assumpta Baig. La seva tasca era la recerca i la promoció de 
la cultura popular, que també volia dir l’organització de totes les festes 
que depenien de l’Ajuntament i que a partir d’ara es farien des de l’Àrea 
de Cultura. L’estructura de la Comissió es basava en una assemblea de 
representants, la qual en serà el màxim òrgan. Quines festes o quins 
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cicles festius organitza? Festa Major, Fira, Nadal, Sant Jordi i, poste-
riorment, s’hi incorpora l’11 de setembre. Hi haurà també un secretari 
permanent. És en aquesta època quan es dibuixa el model del que és la 
Festa Major actual.

Durant els primers anys de Transició, l’organització de les festes encara 
es feia de la manera que es feia anteriorment. Hem de recordar que 
abans de 1980 pràcticament no es feia res per Festa Major. És a dir, s’in-
nova en actes com el dia 4 amb l’entrada de regidors i posterior Convit 
a la Festa, a més del cercavila lliure, perquè la cercavila de la tarda del 
dia 4 sempre s’havia fet però no hi havia els grups dels balls. Hi havia 
un ball de bastons, hi havia un ball de gitanes però, per exemple, jo re-
cordo que per als portants dels gegants grossos en un principi llogàvem 
la colla de Sitges i l’Ajuntament els pagava. Va ser llavors, quan alguns 
membres dels Bordegassos vam dir que els podíem portar nosaltres i 
els vam portar un parell d’anys. Arran d’això va sorgir un grup que es 
va perpetuar i que són els actuals Geganters de Vilanova. Van néixer en 
aquella època, encapçalats pel Marcos Montes, un bordegàs de sem-
pre. I igual com es va crear la Colla de Geganters, la Societat l’Acord 
va agafar el ball de nans. Les mulasses i el drac de Vilanova igual. Per 
tant, les diferents entitats que es van involucrar en aquesta comissió 
van agafar un entremès. Es volia que hi hagués una entitat constituïda 
jurídicament al darrere i que fos una mica el receptor d’aquest entremès 
perquè el fes sortir per la Festa Major. (…) Però l’estructura bàsica de la 
festa va néixer de l’aportació de la gent de la Comissió i et satisfà quan 
veus que aquell model encara s’està fent.

Un altre esdeveniment important d’aquells anys va ser el FIMPT (Festival 
Internacional de Música Popular i Tradicional). El Josep Albà va ser un 
dels iniciadors del festival de música, que es feia al voltant de la Festa 
Major, és a dir, en els dies previs. El FIMPT s’origina l’any 1981 en el marc 
de la Festa Major. En aquells anys no hi havia gaires festivals d’aquest 
tipus. El FIMPT era un festival que anava a més i que portava moltíssima 
gent. Era gratuït, i els primers anys que vaig estar a la Festa Major hi 
estava integrat i jo mateix portava els comptes de les dues coses. Des-
prés es va crear com una comissió a part encapçalada pel Josep Albà i 
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pel Miquel Gonzàlez. El FIMPT va agafar una gran envergadura i es va 
considerar que l’havíem de separar de la Festa Major. Va ser quan el 
festival el vam passar al cap de setmana anterior.

També organitzàvem tot el cicle festiu, per exemple, les parades a la 
Rambla per Sant Jordi. Tot això, abans de 1980 es feia des del Depar-
tament de Governació; ara seria Via Pública. També vam fer mostres 
d’oficis antics, activitats per als nens… tot al voltant del dia de Sant 
Jordi. I va passar el mateix per Nadal, perquè era la mateixa comissió 
l’encarregada de posar l’arbre de Nadal i un petit pessebre a la plaça de 
la Vila. Fins fa poc encara hi havia un forat tapat amb una rajola; era 
on posàvem l’arbre. Ho fèiem els mateixos membres de la comissió; un 
dia ens quedàvem a la nit i fins que no acabàvem el pessebre estàvem 
allà. Després el seu muntatge va passar a l’Associació de Pessebristes. 
I pel que fa al Carnaval, aquest va lligat a la FAC, que va néixer perquè 
hi havia tot un seguit d’entitats que van recuperar el Carnaval. Un dels 
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pintats i dissenyats per Armand Cardona i Torrandell, 1980.
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Ramir Horro
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promotors de la FAC va ser l’Albert Sanabra. Ell, com a membre del Coro, 
en va ser el primer president. Un altre esdeveniment molt important que 
vam organitzar a la Comissió va ser l’any 1981 amb motiu de la com-
memoració del centenari de l’arribada del ferrocarril a la nostra ciutat.

I l’any 1984 aquesta comissió de recerca i promoció de la cultura popu-
lar es va transformar en la Comissió Municipal de Cultura Popular, de 
la qual llavors era regidor de Cultura el Sixte Moral. (…) I jo hi continuo 
com a Bordegassos i Coro.
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Cultura, però també polítiques socials. Amb el testimoniatge de Carme 
Crous continuem amb aquesta aproximació a l’obra de govern del pri-
mer consistori i ens aproparem a una de les accions més transversals que 
es van portar terme a escala local i de país: l’organització dels Serveis 
Socials.

Quan l’Ajuntament va convocar una plaça de treballadora social o as-
sistent social, que es deia en aquell moment, hi vaig optar i hi vaig 
entrar. Era el mes de juliol de 1980. De fet, no es va presentar ningú més 
perquè eren uns estudis que també tenen la seva història. (…)

Què passava amb les persones grans, als anys 50, 60 o 70? Què passava 
amb les persones que tenien una disminució física o psíquica? I amb els 
col·lectius marginals en general, què passava? Qui els atenia? Eren situa-
cions que les atenien els que dèiem la beneficència. (…) Aquest fet donava 
una visió una mica marginal de tot el que representava ser atès a esca-
la social. Aquí a Vilanova, hi va haver la Casa d’Empara (fundada l’any 
1866), que ha anat canviant i ara atén les necessitats de la gent gran.

L’atenció en aquells temps no es considerava un dret de les persones; 
era una atenció que rebien com un favor. I és d’aquesta idea d’on va 
venir el canvi i es va fer la llei dels serveis socials.

Quan va començar la Generalitat l’any 1980 es van iniciar uns decrets 
per preparar el que seria la llei. Aquests principis es van dir principis 
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inspiradors de la política de serveis socials i va ser el moment en què 
s’havia de definir què feia una treballadora social, què faria un educa-
dor o què faria una treballadora familiar.

La Generalitat ens cridava als que hi estàvem treballant i junts anàvem 
definint el que serien els serveis socials. Va ser un canvi legislatiu, per 
descomptat, perquè es va donar dret a totes les persones a ser ateses. 
Estava dirigit a tothom però també hi va haver un canvi de mentalitat, 
perquè acostar-se a l’Ajuntament a demanar no ho feia ningú. (…)

Es van definir uns col·lectius com a prioritaris: la gent gran, les persones 
amb disminucions, la infància, les dones i les drogodependències. L’any 
1981 ja va començar la primera Llei de serveis socials, la qual va dotar 
els ajuntaments que ho demanaven de recursos per poder contractar 
persones. (…)

Dins del context de canvi social i lligat amb la pròpia essència del con-
sistori, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va ser capdavanter en aquest 
aspecte, creant els equips (treballadors i educadors socials i familiars) de 
serveis socials entre els anys 1981-1982 i potenciant els serveis públics.

En quaranta anys hi ha hagut un canvi impressionant. També pensem 
que aquests col·lectius han sigut molt poc reivindicatius (…), perquè en 
tenien cura les dones. Després la dona s’ha anat incorporant a la feina 
externa de la llar i la situació canvia. (…) Actualment, els serveis socials 
estem presents arreu, de manera transversal. Som a totes les regidories, 
conselleries i ministeris. Ludoteques, beques de menjador, subsidis, pla-
nificació familiar, atenció domiciliària… s’han fet moltes coses.

Tota aquesta incipient obra de govern del primer consistori, i a la qual 
donaren continuïtat els consistoris següents, es reflecteix també en el 
moment en què tant el país com la ciutat aposten per la creació d’equi-
paments socioculturals. Són els actuals centres cívics, centres situats als 
barris que formen xarxa per donar recursos propers a la ciutadania i 
al seu teixit associatiu, i que representen la consolidació democràtica 
d’una nova manera de fer.
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Iniciem el nostre darrer capítol amb una cançó que narra de manera 
ràpida, però també irònica i satírica, el que va significar el cop d’Estat del 
23 de febrer. Us convidem que la busqueu per internet i que n’escolteu 
la trepidant música.

 Quan escoltàvem per la ràdio
 el vot de la investidura
 amb tricorni i metralleta
 treu el cap la dictadura
 i ens quedem esparverats… garratibats
 Quin cobriment que va agafar-nos
 quin espant i quin canguel·lo
 quan la veu enrogallada
 va cridar “todos al suelo”
 començant a disparar… ratatata

 Llavors ens diuen que a València
 per acabar de fer la guitza
 va la cosa adelantada
 i un catxondo els hi organitza
 unes falles pel febrer… Ai quin merder!
 Ja ens veiem tots altra vegada
 ballant la dansa del sabre
 que si algú no se’n recorda
 és la dansa més macabra
 de les que es fan i es desfan… Oi tant!

 Llavors, quina nit, quina nit!
 estàvem amagats sota el llit
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 però amb serenitat
 i amb el cul apretat
 no en poséssim pas nerviosos!
 Tranquil, Jordi, tranquil
 que és la Guàrdia Civil
 tu tranquil.
 Ai, mama, por!

 I se’ns donava la consigna
 demà tots cap a la feina
 “porque aquí no pasa nada”
 segadors no esmoleu l’eina
 que podríem prendre mal… en general

 I sobretot serenitat!
 però si guanya el del mostatxo
 valdrà més estar borratxo
 i deixar-se de punyetes
 corre, agafa les maletes
 i no paris fins a Perpinyà… Ja s’ho farà!
 I l’endemà quan va arreglar-se,
 quina cosa més estranya
 fins i tot els més escèptics
 tots cridaven “Viva Espanya
 i viva la Constitució”… mira per on!

 I visca el rei… ves quin remei!
 I és que no saps mai
 de qui carai has de refiar-te
 si serà per bé o per mal
 però ben segur que mai més res no serà igual.
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23 de febrer de 1981, però conegut popularment com el 23-F, torna a ser 
d’aquelles dates que qui la va viure, poc o molt, en recorda algun detall. 
Eren les 18.20 h i una companyia de la Guàrdia Civil va entrar de manera 
sobtada al Congrés dels Diputats interrompent la sessió d’investidura de 
Leopoldo Calvo Sotelo. Amb trets a l’aire i sorpresa, la retransmissió de 
RTVE continuava i les imatges han passat a ser document històric. Com 
a esdeveniment va marcar un punt d’inflexió en els anys analitzats, i 
no ens ha d’estranyar que en l’imaginari col·lectiu, la figura del tinent 
coronel Tejero amb el seu: Quieto todo el mundo! encara romangui en 
moltes retines.

Per copsar aquell moment, tenim un testimoniatge coral sorgit de les in-
tegrants del taller La història a les nostres mans. Dones amb memòria.

Joana Cena Torrens estava a Barcelona en una reunió de CCOO per solu-
cionar uns problemes que tenien a la fàbrica:

De cop i volta, van entrar on estàvem a dir-nos que havien entrat al 
Congrés. De seguida, per si de cas, vam començar a destruir-ho tot. 
Després vam sortir per potes.

11. La Transició: pàgines per escriure

Suplement de El Correo Catalán.
1 de març de 1981.
Cedit per Joana Cena.
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Esther Díaz Hernández ens afegeix:

Estava a la farmàcia Ferret i el dependent va sortir. Va dir que no sabia 
què passava, que estaven tirant trets a Madrid. A l’arribar a casa em 
vaig trobar el meu home, que era de la UGT de la Pirelli, estripant i tirant 
tots els papers relacionats amb el sindicat.

Mentrestant, la seva germana, Irene Díaz Hernández, estava al passeig 
de Gràcia amb la seva filla, sense possibilitats de tornar per manca de 
trens i tenint la família molt preocupada perquè no es podien posar en 
contacte amb ella.

D’aquell mateix dia Manoli Álvarez González recorda:

Em tocava anar a treballar en el torn de nit a Sant Camil i hi vaig anar 
amb por perquè ja se sabia el que havia passat. Allà a la feina molts 
malalts estaven mirant la TV per anar seguint l’esdeveniment i un d’ells 
va ser el que ens va dir que no patíssim que en breu sortiria el rei i que 
ja ens avisaria. Va sortir el rei i va semblar que es calmava tot.

Carme Martí Piñol també fa memòria i comenta:

Estava a la perruqueria i el meu home treballant. Em va venir a buscar 
i em va dir: “Corre, Carme! Que hi ha hagut un cop d’estat”. Abans però, 
havia passat per una botiga de queviures que teníem a prop i havia 
comprat arròs, llet i aigua. Ell tenia por de tornar a passar gana.

M. Àngela Prat Font (11 de setembre de 1943 - 5 de setembre de 2019) 
afegeix:

Estava a casa amb la ràdio i l’Iñaqui Gabilondo va ser dels primers a 
explicar-ho. Em va trucar el meu home per dir-me que no em mogués 
de casa. Mentrestant, el meu cunyat estava fent les maletes per marxar, 
perquè era el president d’ERC a Vilanova.
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Un punt coincident en les seves narracions és el moment de l’aparició 
del rei, moment que consideren destacat perquè va donar la informació 
que el cop havia fracassat. Va ser una llarga nit, el rei no va parlar fins 
a la una de la matinada. De l’endemà expliquen que es va fer vida nor-
mal però que tothom estava atent a les informacions i a les possibles 
novetats. No va ser fins a les dotze del migdia del dimarts 24 de febrer 
que els diputats foren alliberats del Congrés i sortiren, mentre el tinent 
coronel Tejero es rendia. El dimecres 25 de febrer la sessió d’investidura 
es va reiniciar i els parlamentaris foren unànimes en la defensa de la 
democràcia. Leopoldo Calvo Sotelo va ser investit president.

Tots els anys de la Transició van estar amenaçats per forces oposades 
que es retroalimentaven. Per un costat, l’extrema dreta com a reducte 
del franquisme i que tenia els propis grups terroristes com ara los Guer-
rilleros de Cristo Rey o grups polítics significatius com Fuerza Nueva, 
que volien un cop militar per posar fi a les reformes i al camí cap a la 
democràcia. A l’altre costat ETA o els GRAPO, els quals tenien el seu punt 
de mira en l’exèrcit i les forces policials. Per tant, foren moments fràgils i 
complexos que necessitaven maniobres concretes. Com ara el nomena-
ment com a vicepresident del Govern del tinent general Gutiérrez Mella-
do, el qual va haver de controlar sempre el perill colpista de l’exèrcit. Tot 
i això, no va poder evitar, o va deixar fer, el 23 de febrer de 1981, el qual 
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encara és objecte de controvèrsies i estudis que, esperem, vagin donant 
més pistes del com i del qui d’aquest episodi.

Després del cop d’Estat va venir el curt govern de Calvo Sotelo (1981-
1982) i una nova convocatòria d’eleccions generals (octubre de 1982) 
que va guanyar el PSOE de Felipe González. Entremig, es va produir la 
desintegració de la UCD o la crisi del PCE. Per primera vegada des de 
1939, el Govern d’Espanya tornava a mans de les esquerres.

Quan es va començar a formalitzar la situació democràtica tots vam 
com dir… ja està, hem arribat fins aquí, hem aconseguit això… com ac-
ceptant, no? Pensant que aquest era el límit i que això era una transició 
que més o menys havia aconseguit un país mínimament democràtic i 
que ja estava bé. Molts dels meus companys també van, fins i tot, can-
viar de partit, i van participar més al que seria la vida normal.

Fragment extret de l’entrevista de Lluïsa Garriga.
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A més de vuitanta anys després de la fi de la Guerra Civil o a quaranta 
anys dels primers ajuntaments democràtics, la situació actual ens torna 
a donar elements de reflexió. La conjuntura nacional i internacional així 
ho demana. Per tant, volem llençar a l’aire algunes qüestions que potser 
també seran compartides per vosaltres.

La Transició va ser uns anys determinats, amb unes dificultats que ja 
s’han anat assenyalant. Però i els quaranta anys posteriors? No s’han 
pogut esmenar els possibles errors en un moment o altre? Tant en l’àm-
bit espanyol com català hi ha hagut anys de govern de les anomenades 
esquerres. Es va fer o s’ha fet realment tot el que es podia fer? Vam néi-
xer com una democràcia amb peus de fang, continuem tan enfangats? 
Creiem que el veritable moment per fer polítiques transicionals era en el 
moment en què es consolida la democràcia, en el qual el PSOE va tenir 
l’oportunitat de fer polítiques reals. I arribats als nostres dies, la situació 
actual, amb la ultradreta sempre present però ara ja desemmascarada, 
què ens portarà? Aquestes i més preguntes que us deuen venir al cap 
han estat la motivació per fer aquest nou volum, des de l’anonimat cap 
a la nostra història més propera. La finalitat és clara: que el pensament 
crític tingui camí a recórrer i que el nostre futur tingui totes les memò-
ries al seu abast.

I és amb la conclusió, realitzada des del vessant més academicista de 
l’anàlisi històrica i historiogràfica, que donarem per finalitzada aquesta 
aproximació a un període que, a hores d’ara, encara està en el punt de 
mira.

11. La Transició: pàgines per escriure
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La història o serveix per entendre el món o no serveix per a res, i com 
que el món canvia allò que un historiador investiga, estudia i explica ha 
de canviar. S’ha d’acomodar a les necessitats d’entendre el món com-
plex en què viu l’estudiant Josep Fontana a (S)avis (TV3, 2013).

Amb paraules de l’historiador Josep Fontana acabem les pàgines per 
escriure que han pretès dibuixar una línia més a aquesta nova histo-
riografia que reclama reinterpretar, a través dels testimoniatges el fil 
argumental d’aquella utòpica Transició. Certament, aquest període està 
començant a generar tot un seguit de publicacions destacades que a 
través de les noves interpretacions permeten nous aclariments i més 
detalls, fonamentalment per la història oral, el nou accés a algunes 
fonts documentals, i, en gran part, també, per un revisionisme molt 
apartat del presentisme de les primeres publicacions bibliogràfiques. 
L’actual marc polític estatal —amb un bipartidisme ja desaparegut— i 
un procés català, ara latent, han estat elements que han posat en dubte 
el procés transicional batejat per molts com a règim del 78. Al llarg dels 
anys, i tot i les veus discordants, des d’un inici, la recepta presentada 
per molts com l’exemplar ha estat posada en dubte, i d’una forma més 
evident, recentment. Si fem una mirada a diversos països que han vis-
cut un procés de transició —d’autoritari a democràtic— percebem que 
molts d’ells han sofert períodes llargs de canvis i polítiques que han 
permès establir una base reconciliadora per a la consolidació de noves 
democràcies.

Segons Margalida Capellà1 la justícia transicional abraça tota la varie-
tat de processos i mecanismes associats als intents d’una societat per 
a resoldre problemes derivats d’un passat d’abusos a gran escala, amb 
la finalitat que els responsables siguin conseqüents amb els seus actes, 
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servint a la justícia i aconseguint la reconciliació. En aquest sentit, l’Es-
tat espanyol no ha treballat, si ho analitzem amb objectivitat, seguint 
aquests esquemes, sobretot un cop passats els anys de consolidació de 
la nova democràcia. Les polítiques reparadores, la reparació material, 
les amnisties i la memòria són eines que han estat molt demandades 
socialment i poc emprades per un estat que ha utilitzat el pas del temps 
com a solució reparadora. Paloma Aguilar2 ho definia així: el problema, 
en el cas espanyol, es que durant la Transició tothom considerà que era 
massa aviat per adoptar determinades mesures de justícia transicional 
mentre que avui són molts els que pensen que ja és massa tard. La Ley 
de Memoria Histórica 52/2007 començava a reparar aquest greuge, pel 
que fa a la guerra civil i la dictadura. Un bon marc legal que anys a venir 
se n’ha pogut deduir el resultat. La resposta ha arribat tard i massa con-
dicionada a aquest bipartidisme ja anomenat.

Fins a l’actualitat, les publicacions bibliogràfiques més reeixides sobre 
l’època contemporània a Catalunya i l’Estat espanyol han estat, princi-
palment, les de la Guerra Civil 1936-1939. Hi destaquen els assaigs però 
també les memòries (orals o escrites) que han servit per a donar veu al 
testimoniatge i propiciar la redacció de nous articles que han generat 
noves visions sobre els fets. A tot això, també hi ha hagut una notable 
aportació arran dels aniversaris, on s’han incorporat les instàncies locals, 
com la nostra ciutat, que hi ha col·laborat amb publicacions com les del 
nostre taller, aprofundint en aquests períodes de la història recent, des 
d’una perspectiva de memòria històrica i en clau femenina.

Historiogràficament, i referint-nos a la Transició, algunes de les refe-
rències bibliogràfiques que han permès tenir una visió de conjunt del 
període són les que provenen d’una òptica assagística i que van ser pu-
blicades poc després. Totes elles molt descriptives i amb poca perspec-
tiva històrica esdevenen indispensables per tenir una primera idea del 
que va suposar a tots els nivells aquest canvi de règim polític. Contrà-
riament, les noves tendències historiogràfiques han pretès posar sobre 
la taula nous arguments per analitzar-los de forma crítica i comparada. 
Aquests nous estudis estan posant en dubte aquesta visió exemplar de la 
Transició i permeten al lector tenir una idea augmentada del que va su-
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posar tot el procés, qüestionant severament aquesta etapa venuda com 
el model a seguir i fent una crítica a l’afany de voler presentar aquest 
moment històric, a l’exterior, com un període suposadament pacífic i 
reconciliador.

En clau local, poc temps després del retorn dels ajuntaments democrà-
tics es comencen a publicar també monografies d’aquest període com 
la de Ramon Farré i Sixte Moral (1981) Malgrat tot, avançàvem, una 
aproximació als moviments populars de defensa durant l’últim període 
del franquisme i la Transició. Ja a la dècada dels noranta, Sis alcaldes: la 
casa de la vila 1946-1997 de Josep Maria Ràfols (1997), que tot i que 
cobreix una cronologia més ampla permet, des d’un vessant periodís-
tic, entendre i conèixer com van ser els anys de la Transició en el marc 
estricte de la política local. Per acabar, i com a llibre de capçalera per a 
comprendre la postguerra i la Transició a Vilanova i la Geltrú, trobem el 
treball d’Albert Tubau (2015) La Vilanova del Franquisme, 1939-1979, 
que a través de fonts documentals i des d’una perspectiva històrica ana-
litza de forma acurada aquests anys grisos que canviaren la fesomia de 
la ciutat fins la seva entrada a la democràcia.

Per sort, quaranta anys després, les visions sobre la Transició han anat 
canviant gràcies a la comparació d’aquest procés amb el dels altres pa-
ïsos, pels nous fonaments teòrics que n’han sorgit a través de tots ells, i 
per la lectura i anàlisi d’un present que constata la manca de polítiques 
reparadores, i que arriben tard i amb comptagotes.

Finalment, si comparem el procés transicional de l’Espanya postfranquis-
ta amb el d’altres països trobem moltes sorpreses, una d’elles es diu Valle 
de los Caídos, un espai que fins recentment no ha rebut una intervenció 
evident, però encara lluny del que clarament queda per fer. El dictador 
ha sortit, han passat molts anys però, massa. Josep Fontana exposava en 
la mateixa entrevista citada a l’inici d’aquestes últimes pàgines que la 
Transició havia estat una estafa en molts sentits, un engany que cons-
tatem quan encara tenim un mapa estatal de fosses que ha quedat en 
un calaix, i un franquisme que ha quedat impune dels seus actes i crims. 
Per tots aquests motius, i els que encara no sabem, podem concloure 
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que clarament queden pàgines per escriure. Tenim a les nostres mans 
poder-les redactar amb veritat, reparació i justícia històrica.

NOTES

I. CAPELLÀ ROIG, Margalida et al. (2009). Represión política, justicia y reparación: la 
memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008). Palma: Documenta Balear, pàg. 
163.

2. AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma (2008). Políticas de la Memoria y Memorias de la 
política. Madrid: Alianza, pàg. 477.
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I. Recordeu que aquests temes també els podeu consultar de manera més ampliada en 
el volum 1, Família i Guerra (2003) i el volum 3, Sobreviure (2007) i de manera transver-
sal a la resta de la col·lecció La Memòria del Futur.

II. L’any 1902 és el de la posada en funcionament de l’empresa Pirelli a la ciutat. Cons-
titueix el primer intent seriós de diversificació industrial després de mig segle de procés 
industrialitzador basat en el tèxtil. Dins del seu paraigües es van aixoplugar altres fac-
tories com ara La Plana, GAAM o la Wamba. Aquesta darrera va ser creada l’any 1934 
i produïa un nou tipus de calçat lleuger conegut com a Wamba-Pirelli, l’èxit fou tan 
rotund que la paraula vamba s’accepta acadèmicament. L’empresa Prysmian Cables y 
Sistemas SL és actualment l’antiga fàbrica Pirelli, des de 2005.

III. L’Esbart Dansaire es va fundar l’any 1941. Actualment és el Grup de Dansa de Vila-
nova. Tot i que va entroncar amb els anys de la Dictadura, la seva aportació a la cultura 
popular catalana fou significativa. Va ser en els anys de la Transició que es va redefinir 
el grup i se’n va derivar el canvi de nom.

IV. Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), moviment d’apostolat que es de-
dicaria a la promoció, a la formació, a l’orientació i a la recerca de noves vies entre 
la militància obrera. El seu origen data de l’any 1946 i el seu fundador fou el vilanoví 
Guillem Rovirosa Albet, que recorregué Espanya fent conferències, assemblees i articles 
per acostar els obrers al cristianisme. L’HOAC va tenir una notable implantació a Vila-
nova i la seva importància també va raure en el fet que els seus militants van portar a 
terme un paper destacat en la reconstrucció del moviment obrer i en la formació de les 
primeres CCOO.

V. Creat l’any 1969, La Trinca era el grup musical format per Toni Cruz, Josep Maria 
Mainat i Miquel Àngel Pascual. Molt populars per les seves cançons satíriques i humo-
rístiques, van ser el grup que més discos va vendre.

VI. Aquest testimoni el podeu recuperar al volum número 1, Família i Guerra, de la 
col·lecció La Memòria del Futur.

VII. El PSUC és un partit català fundat l’any 1936 com a resultat de la fusió de la Unió 
Socialista de Catalunya, del Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la 
Federació Catalana del PSOE. Va ser la fusió de les forces obreres en un sol partit, encara 
que no s’acaba assolint la completa unitat perquè anteriorment es crea el Partit Obrer 
d’Unificació Marxista POUM, 1935. Els principis del PSUC van ser els de constituir-se com 
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un partit nacional i de classe, d’ideologia marxista-leninista i adscrit a la Internacional 
Comunista. El secretari general va ser Joan Comorera. Després de la Guerra Civil el partit 
va viure en la clandestinitat i a l’exili, patint molta repressió i successius canvis interns.

VIII. Sindicat Vertical era el nom popular que rebia l’Organització Sindical Espanyola 
(OSE) i que va ser l’única organització sindical legal a Espanya durant el franquisme. El 
naixement data del 26 de gener de 1940 quan es concentra tota l’activitat sindical en 
l’Organització Sindical de la Falange.

IX. CCOO. Comissions Obreres són una confederació sindical d’àmbit espanyol. Van ser 
impulsades pel Partit Comunista d’Espanya (PCE), el PSUC, moviments cristians obrers 
(JOC i HOAC), militants del Partit Carlista i diferents col·lectius d’esquerres (del Front 
Obrer de Catalunya i de l’Organització Comunista Bandera Roja a Catalunya entre d’al-
tres) inclosos de nacionalistes, oposats al règim. La seva tàctica va ser la de l’entrisme, 
és a dir, infiltrar-se en els sindicats verticals franquistes. Des de mitjans dels anys 1960 
es va convertir en un dels principals moviments d’oposició, des de l’interior de l’Estat, 
al règim franquista. Aquesta va ser una de les raons per les quals va obtenir importants 
suports i va aconseguir l’elecció de delegats en les fàbriques i mines.

X. 1970. Consell de guerra en contra de militants d’ETA que se celebrà a Burgos i que va 
mobilitzar sectors vilanovins antifranquistes.

XI. Josep Piqué i Tetas (1928-2017). Alcalde des del mes de febrer de 1976. Seguint 
el programa reformista impulsat per Manuel Fraga Iribarne, aprofità el seu càrrec per 
demanar amnistia política. Va dimitir el 1979, poc abans de les eleccions municipals de 
1979, en què fou escollit regidor dins les llistes de la Unió de Centre Democràtic (UCD). 
No es presentà a les eleccions de 1983.

XII. Miquel Benavent i Seguí (1924-2010). Farmacèutic i alcalde de 1969 fins al febrer de 
1976, en substitució d’Antoni Ferrer Pi (1910-2001), alcalde de la ciutat de 1946 a 1969.

XIII. Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010). Va ocupar diferents càrrecs en l’ad-
ministració franquista fins al 1977. Va ser president del Comitè Olímpic Internacional 
(COI) entre 1980 i 2001 i a partir d’aquesta data es va convertir de forma vitalícia en el 
president honorari.

XIV. Entitat creada l’any 1861, és una de les entitats que sosté, en gran part, el món cul-
tural vilanoví durant la postguerra, a banda, tindrà un paper clau en la recuperació cul-
tural de la ciutat, juntament amb L’Acord i els Bordegassos, entre d’altres protagonistes.

XV. L’església com a institució, que en les darreries del franquisme havia iniciat un tomb 
de la mà del cardenal Vicent Enrique i Tarancón com a president de la Conferència Epis-
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copal Espanyola, intentava trobar el seu lloc en la nova situació. Ja no tenia l’exclusiva 
de la religiositat, havia perdut el monopoli i havia d’entrar, com hem dit en un principi, 
en la dinàmica del mercat per poder vendre el seu producte. A partir d’aquests moments 
s’inicia una nova etapa en tot el que fa referència als moviments d’església

XVI Ricard Pedrals i Blanxart (1920-2017). Capellà, pedagog i un dels impulsors en la 
fundació de l’escoltisme confessional català, Pedrals va ser una de les cares visibles de 
l’església catalana contra la repressió franquista.

XVII. Marcel·lí Garriga i Cristià. Vilanova i la Geltrú (1916-2009). De les Joventuts 
Llibertàries i de la CNT, va fer la guerra en el bàndol republicà com a tinent i després 
com a capità. El gener del 1939 segueix la retirada de les tropes republicanes traves-
sant la frontera. Internat a Argelers i després a Bacarès, el mes de febrer del 1943 és 
detingut pels alemanys i el 17 de gener de 1944 és deportat al camp de concentració 
de Buchenwald, on s’hi està fins a l’alliberament del camp (abril de 1945). L’any 1947 
retorna a Catalunya i el 1950 s’instal·la a Vilanova, on participarà activament amb 
les CCOO des del seu àmbit, el de la pesca. El seu testimoni el podeu recuperar en 
el tercer volum de la col·lecció, Sobreviure, i amb les seves memòries Un vilanoví a 
Buchenwald.

XVIII. PSAN, Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (1968-2015). 
D’inspiració comunista amb orientació marxista, es definia com a independentista i 
revolucionari. Volien la creació de l’Estat socialista català i la constitució d’una societat 
socialista catalana dins una societat socialista internacional.

XIX. El ciclostil és un instrument utilitzat per fer còpies de paper escrit en grans quan-
titats. El ciclostil es va utilitzar com a mitjà barat per produir moltes còpies d’un text, 
sobretot a les escoles. La màquina va ser perfeccionada, mantenint la simplicitat de 
maneig, i va incorporar una petita rotativa manual que permetia una ràpida reprografia 
de múltiples còpies. Popularment se les anomenava vietnamites, pel gran ús que se’n va 
fer durant la guerra de Vietnam.

XX. Pax Christi. Moviment de pau catòlic i mundial. Nascut l’any 1945 com un movi-
ment de reconciliació, treballa per la pau, el respecte dels drets humans i per la justícia 
i la reconciliació.

XXI. FISA, Fundiciones Industriales, SA. Actualment és l’empresa MAHLE. El 1946 i de 
la mà d’en Josep M. Bultó i Marquès es posava en marxa Fundiciones Industriales, S. 
A. Posteriorment, l’empresa es vinculà a la multinacional alemanya Mahle, companyia 
que als vuitanta es faria definitivament càrrec de l’antiga Fisa. TUBAU, Albert. “La FISA: 
darrer capítol”. Diari de Vilanova, 21 de gener 2000.
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XXII. Fábricas Marqués, SA (1918). Indústria tèxtil que es converteix en referència per la 
seva magnitud. L’any 1976 la fàbrica es trasllada als afores de la ciutat i les velles instal-
lacions es converteixen en la plaça Enric Cristòfol Ricart i els habitatges que l’envolten. 
Ja en els anys 1980, l’empresa, sota el control del grup tèxtil Viuda de José Tolrá, SA 
presentarà suspensió de pagaments i, finalment, tancarà.

XXIII. Jaume Casanovas Escussol (1944-2019). Polític socialista català, governador civil 
de Barcelona i Lleida i alcalde de Vilanova i la Geltrú (1979-1991). A partir de 1967 for-
mà part d’un dels grups, que actuaven en la clandestinitat, que donaren origen al Mo-
viment Socialista de Catalunya i després al Partit de Socialistes de Catalunya (PSC). Des 
del 1971, quan s’inicià l’organització del moviment unitari de l’Assemblea de Catalunya, 
els que integraven els petits grups que actuaven aïlladament a la clandestinitat es co-
mençaren a manifestar de manera més descoberta. Casanovas participà activament en 
el moviment i tingué una marcada presència a Vilanova i la Geltrú. Podeu consultar la 
seva biografia a: PUIG ROVIRA, Francesc X. (2003). Diccionari Biogràfic de Vilanova i la 
Geltrú. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pàg. 84.

XXIV. IMSA, Industrias del Mediterráneo, SA (1959) el seu embrió eren els antics Tallers 
Camacho, nascuts 10 anys abans. Anys a venir es convertirà en el Grupo Componentes 
Vilanova.

XXV. Enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón que 
mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de 
España. Les enseñaremos también el arreglo de la casa y el gusto por las labores ar-
tesanas y por la música. Les infundiremos ese modo de ser que quería José Antonio 
para todos los españoles para que así ellas cuando tengan hijos, puedan formar a los 
pequeños en el amor de Dios y en esta manera de ser de la Falange. (PRIMO DE RIVE-
RA, Pilar, “Discurso en la Concentración de Medina”, en Revista Y, maig 1939, Madrid, 
Sección Femenina de FET de las JONS).

XXVI. Josep González i Rovira. Alcalde de Vilanova entre 1991 i 1992, i entre 1993 i 
1994 com a cap de llista d’Iniciativa per Catalunya (IC). El 1979, a les primeres eleccions 
municipals democràtiques fou cap de llista del PSUC, la segona força més votada. A les 
eleccions de 1983 també va encapçalar la llista, i el 1987 també però com a Iniciativa 
per Catalunya (IC).

XXVII. Podeu consultar la seva biografia a: PUIG ROVIRA, Francesc X. (2003). Diccionari 
biogràfic de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament de Vilanova i la Gel-
trú, pàg. 237.

XXVIII. Robbins era la marca comercial de les incubadores, les quals tenien un alt presti-
gi nacional i internacional. L’empresa es deia Material Agropecuario, SA.
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XXIX. Podeu consultar L’esport, història i records, volum número 2 de la col·lecció La 
Memòria del Futur.

XXX. Podeu consultar la seva biografia a: PUIG ROVIRA, Francesc X. (2003). Diccionari 
Biogràfic de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament de Vilanova i la Gel-
trú, pàg. 38.

XXXI. Hi va haver la manifestació a favor de l’Estatut que va organitzar l’Assemblea De-
mocràtica i que va tenir uns parlaments a la plaça de Vila en què va participar Assumpta 
Baig (vigília de l’Onze de Setembre de 1977).

XXXII. Les línies generals del programa electoral del PSC-PSOE foren: canals de par-
ticipació ciutadana; balanç de comptes; pressupost municipal en dos mesos i futures 
inversions en sis mesos; aprovació del nou Pla general d’ordenació territorial; consells 
municipals de cultura, ensenyament, joventut, urbanisme, etc.; protecció i seguretat 
ciutadana; una política urbanística apropiada... (Guillamont; Santiago, 1990, pàg. 6).

XXXIII. L’escola del Tacó, que va tenir noms tan diversos com Escuela Graduada Arzobis-
po Armanyà, Grupo Escolar Arzobispo Armanyà, Escuela Graduada Barriada Tacó, va ser 
la segona escola pública de Vilanova i la Geltrú. (Marín, 2014, pàg. 33).

XXXIV. La primera aplicació del Programa d’Immersió Lingüística (PIL) va tenir lloc el 
curs 1983-1984 en dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, on la pobla-
ció d’alumnes era majoritàriament castellanoparlant. El primer centre que va aplicar-lo 
fou l’Escola Rosselló Pòrcel, el 1983, gràcies a l’empenta d’unes quantes famílies que 
volien que els seus fills fossin educats en català. (…) A partir del curs 1992-1993 l’escola 
en català es va convertir en el model d’ensenyament a tot Catalunya. <https://www.
plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/immersio-cat_1515575846.pdf>.

XXXV. Se la considera una de les millors cançons de La Trinca. La van escriure en calent, 
l’endemà de l’intent de cop d’Estat i la van afegir a última hora al disc que estaven a 
punt de publicar, Nou de Trinca. Un dels discos en català que més còpies ha venut a la 
història.
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