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Ricard Mestres i Ventura 

Vilanova i la Geltrú, 19 de febrer 1906 
Mèxic, 13 de febrer de 1997 

 

Lliurepensador, agitador cultural 

Nascut en el si d’una família menestral, des de la 
joventut fou un activista convençut i tenaç del 
moviment llibertari. Fou un dels fundadors de la 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Sovint 
alhora que un idealista, era considerat un rebel, un avalotador, un revolucionari, 
present en la majoria de les manifestacions locals de descontentament social, 
anteriors a 1936. Era considerat com un personatge controvertit. Posseïa una 
vasta cultura, adquirida de manera personal, per mitjà de la lectura. Escrivia i 
parlava amb una paraula fluida i entenedora, que li facilitava de ser un 
capdavanter. Sempre anava carregat de llibres, que difonia i prestava per ser 
llegits en sectors populars. Regentava el quiosc Minerva de periòdics i revistes 
a la Rambla, davant del Cinema Diana. Dins el moviment llibertari, era del sector 
que rebutjava la violència i creia en el valor de la cultura per la transformació de 
la humanitat. Era totalment contrari a la pena de mort. 

Havia col·laborat al setmanari local Estela (1930), a Terra Lliure, de Barcelona 
(1935-1936),  a la revista Catalunya, de Barcelona, òrgan de la CNT, de la qual 
fou director el febrer de 1937, i en altres publicacions.  

El moment àlgid de la seva actuació fou durant la Guerra Civil, sobretot en els 
mesos immediats al juliol de 1936, els de màxima efervescència revolucionaria. 
Fou membre del Comitè de Defensa local, format el dia 20 de juliol, i del 
Consistori constituït el més d’octubre per substituir el Comitè, que adoptà el nom 
de Consell Municipal. Des de l’agost de 1936, actuà com a jutge d’instrucció 
(anomenat jutge popular), fins que la Generalitat designà un titular professional 
el juny de 1937. En aquests mesos de forta convulsió ciutadana fou una figura 
clau de la vida local, un líder d’una influència política indiscutible.  

Contribuí a la pacificació, a l’encarrilament de la convivència ciutadana. 
Intervingué personalment en la protecció i la salvació d’algunes vides humanes, 
advertint diverses persones del risc imminent que corrien: en alguns casos les 
posà fora de perill, fins i tot exposant la vida; en algun altre no hi arribà a temps. 
La seva intervenció ràpida i decidida evità la destrucció del retaule barroc del 
segle XVIII de Santa Maria de la Geltrú, convencent als exaltats del seu valor 
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artístic i de que allò que pretenien destruir, i que començaven a fer-ho, en el futur 
seria l’art al servei del poble. En nombroses ocasions usà de la seva autoritat 
moral per enfrontar-se audaçment amb protagonistes o promotors d’accions 
reprovables, contraries als seus principis.  

Un aspecte singular fou la seva cooperació a la normalització del govern local en 
temps de guerra, i al funcionament de serveis públics necessaris. Amb una eficaç 
influència soterrada, procurà situar al front d’alguns serveis persones 
assenyalades, capacitades i honrades, i evitar que s’hi col·loquessin alguns 
aprofitats o poc recomanables.  

Entre les forces representades al Consistori de guerra (anarquistes, ERC, 
socialistes, rabassaires, etc.) hi havia discrepàncies, que impedien d’arribar a un 
acord sobre l’organització i sobre qui havia d’ocupar l’Alcaldia. Alguns pretenien 
una administració autàrquica, com un règim sobirà. Els primers mesos acordaren 
no nomenar alcalde i que presidissin les sessions els consellers, alternativament. 
Fou causa de llargues discussions. Aquesta situació resultà insostenible i 
ineficaç; a més no era admesa per la Generalitat de Catalunya que 
subvencionava els ajuntaments, i que pretenia que el funcionament administratiu 
fos d’acord amb la legalitat i les normes complementaries vigents. Mestre actuà 
amb una gran habilitat per aconduir la situació, i per aconseguir un funcionament 
el més normal possible en temps de guerra. Amb aquest objectiu, impulsà un 
canvi persones en el Consistori, que permeté nomenar alcalde a un dels entrats 
de nou, Joan Recasens Farré, abans poc significat i que després demostrà una 
bona capacitat de govern. L’èxit de l’operació fou conseqüència de la influència 
de Mestre, sense que ell aparegués com a protagonista. Sense la seva actuació 
el temps de la Guerra Civil a Vilanova hauria estat molt pitjor.  

A primers de 1939 passà la frontera francesa. El 6 de juny embarcà des de 
Bordeus cap a Mèxic, en el vaixell Ipanema. S’instal·là a la capital i treballà en el 
camp editorial, primer a l’Editorial Amèrica, i després, amb un altre soci promotor 
de la iniciativa, participà en la fundació de la casa editorial Fundaciones Minerva 
i de la Unión Distribuidora de Ediciones. Un dels primeres llibres que edità des 
de Minerva (1940) fou Éxodos, escrit per Silvia Mistral, que és un delicat dietari 
de l’exili que l’autora escriví des de l’entrada a França fins a l’arribada a Mèxic, 
en la qual un dels personatges principals, que no s’esmenta pel nom, és el mateix 
Ricard Mestre. Silvia Mistral és el pseudònim d’Hortènsia Blanch, escriptora i 
periodista cubana, d’origen català, que trobà a Mestre a la sortida d’Espanya i 
des de llavors compartí amb ell tota la resta de la vida a Mèxic i és la mare dels 
seus dos fills.  



3 

 

Els últims anys de la vida, Ricard Mestre aplegà una biblioteca de temàtica social, 
amb el nom de “Biblioteca Social Reconstruir”, formada per llibres, revistes i 
documents, oberta diàriament, freqüentada per investigadors socials, de 
diversos països. Fou creada  per ell amb il·lusió, amb molta precarietat de 
mitjans, sense la participació de cap institució dependent dels poders públics. En 
fou l’animador fins a la mort. A la vegada era un lloc de reunió d’un grup 
d’intel·lectuals mexicans entre els quals hi participaren Octavio Paz i Enrique 
Krause, entre d’altres. Publicava una revista amb el mateix nom de la biblioteca. 
Després de la seva mort ha tingut continuïtat, impulsada pels seus seguidors.  

Fruit d’unes llargues entrevistes amb un antropòleg mexicà deixà inèdites unes 
memòries que donen informació i testimoni de la seva vida, del seu ideari i del 
seu comportament. En ocasió de la seva mort, alguns diaris i revistes importants 
de Mèxic publicaren articles necrològics.  

Per la seva acció durant els anys de la Guerra Civil, i en altres esdeveniments 
menys significats, Ricard Mestre és d’aquelles persones que han influït en el curs 
de la història local de Vilanova; hi ha fets que sense la seva intervenció s’haurien 
produït d’una altra manera.  
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