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Benet Vigo Trulls (Roses, 1918) va ser el segon fi ll nascut d’una família 
rosinca pagesa, formada per Joan Vigo Ripoll i Rosa Trulls Guitart. La primera 
seria la Teresa.

Benet Vigo, de jove, seguí els passos de qualsevol nen de la seva edat. Jugar 
i anar a estudi. L’escola, segons pròpia confessió, no l’atreia gaire, en una 
època en què el sistema educatiu era anquilosat i de baixa qualitat, on els nois 
amb prou feines sortien sabent llegir, escriure i les quatre regles de les mate-
màtiques i on les noies s’atipaven de fer ganxet, cosir i resar. El seu pas per 
l’escola seria, per tant, d’una dolça vulgaritat, en el sentit que el saber no es 
considerava necessari, en aquells moments el que marcava la diferència eren 
aquells nois que feien estudis reglats fora vila. Aquest endarreriment se suplia 
—el cas de Vigo hi queda inclòs— quan el pares apuntaven el noi per anar a 
un repàs acabada la jornada laboral, amb la fi nalitat d’apuntalar allò après a 
l’escola. Sortosament, en força casos, l’aprofi tament realitzat de jove superava 
el de l’ensenyament obligatori.1

Benet Vigo, encara jovenet, va viure l’esclat de la República del 14 d’abril 
del 1931 —visualitza una cercavila musical— i, com un més de la canalla, portà 
la bandera. Recorda que a la plaça de l’església es feren parlaments, entre els 
quals un va dir: “Que toquin La Marsellesa!”. I un altre afegí, sense senderi: 
“Toqueu-la en català!” Així mateix, recorda les xerrades que els féu el mestre a 
l’escola, Pere Pont Sansballó, i els Fets d’Octubre del 1934, amb la detenció de 

1 Un inici de la biografi a va ser realitzat pel periodista Moisès de Pablo, de Figueres. 

1. ANYS DE JOVENTUT, ANYS DE GUERRA
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ciutadans rosincs, al castell de Figueres, i com els familiars els portaven menjar, 
en el qual no hi faltaven les garotes. En aquest període Vigo va aprendre l’espe-
ranto amb el mestre Buscató, de Roses, provinent de Barcelona. La controvèrsia 
complementària que s’hi generava el formaria com a ciutadà.2

La veritable escola va ser, però, la barberia de ca Quimet Lloberas i el 
 quiosc d’en Joan Brugués, “Nari”. La barberia, en què treballà, esdevenia un 
ferment de discussió social i política. La freqüentaven pescadors, qualifi cats 
per l’autor de gent d’esquerra —els cambrilencs, de Cambrils; els “caleros”, de 
l’Ametlla de Mar, i els “campelleros”, del Campello, d’Alacant.3 S’hi podia sentir 
tant un debat sobre l’encíclica Rerum Novarum, del Papa Lleó XIII, com un debat 
sobre política feixista que treia el cap per Europa. El quiosc comportaria poder 
comprar obres dels Montseny, de la Soledad Gustavo o llibrets de La Novela 
Ideal i de La Novela Libre.

Ja en plena adolescència i joventut arribà la guerra. En el desgavell inicial 
republicà, pel que fa a les persones de dretes, sobretot terratinents —pocs ha-
vien parat el foc dels contractes abusius, fora de to— i capellans —uns quants 
havien convertit la trona en tribuna política—, alguns elements es feren amos 
de les vides d’altri i propiciaren episodis tràgics. Era, indiscutiblement, la guer-
ra. Benet Vigo, en aquest context tenia 16 anys, i no s’escapà del clamor d’un 
jove inquiet, amb ganes de mirar d’arreglar el món. Fruit d’aquesta refl exió i 
empès per les proclames, s’afi lià a les Joventuts Llibertàries, organització que, 
just iniciada la guerra, es constituí a Roses i de la qual Benet Vigo afi rma que 
fi ns en va ser secretari. Les Joventuts Llibertàries, junt amb el POUM, aglutinà 
els anhels dels joves antifeixistes. El pas era donat.

De la guerra recorda l’ascens de la CNT i el PSUC; com sorgí la UGT, for-
mada per gent contrarevolucionària; la col·lectivització de pescadors; la posada 
en funcionament d’un hospital; la col·lectivització agrària, formada per poca 
gent, sense que necessàriament fossin de cap sindicat i sense obligació expressa 
d’entrar-hi —de fet, el seu pare no hi entrà— i com portaven els productes al 
sindicat, entre moltes altres coses.4

2 Una visió general del període, en perspectiva social, per la província de Girona, a Francesc Ferrer 
i Gironès: Els moviments socials a les comarques gironines (Girona: Diputació de Girona, AIGSA 1998). Una 
visió local, des de Roses, molt interessant, a Josep M. Barris, Joan Falgueras, Jaume Santaló (coords.): Roses, 
1875-1975: del model comercial a la revolució turística (Roses: Ajuntament de Roses, Àrea de Cultura, 2001). 
Alguns dels noms que sortiran es poden trobar en activitats polítiques i socials del darrer llibre.

3 Josep M. Barris i Ruset (JMBR): “Sobre la pesca i els pescadors”, Diari de Girona (DgG) (8 de se-
tembre del 2001), p. 6. Els cambrilencs no hi surten.

4 “1937: una comunitat lliure al camp rosinc”, DdG (28 de juliol del 2001), p. 6. JMBR assenyala 
que, segons les fonts, la col·lectivitat agrícola la componien entre 12 i 15 pagesos, xifra que es queda 
curta atès que hi havia 405 pagesos al poble. Respecte a la col·lectivitat de pescadors vegeu Marciano 
Cárdaba: “La col·lectivitat de la indústria pesquera de Roses de Vicens Soler”, a Annals de l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos, núm. 34 (Figueres, 2001).

Antoni Gavaldà
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En aquesta circumstància, Benet Vigo junt amb Benet Fonolleras Turró pren-
gueren una decisió meditada: fer-se voluntaris i enrolar-se a l’exèrcit del poble. 
El 2 de febrer del 1937 començava una odissea nova. La decisió implicà que no 
digués res de les seves intencions a casa seva i que es desplacés a Barcelona en 
tren —era la primera vegada que agafava aquest mitjà de transport—, a l’espera 
d’ajudar en una victòria que es resistia i que no arribaria. S’enrolà, diu, perquè 
se sentia antifeixista i perquè hi havia uns companys que ja havien fet el pas.

Arribats a Barcelona, van anar a buscar els de Roses, que hi eren perquè 
assistien a l’escola de guerra. La primera nit no els trobaren i feren cap a les 
Escolàpies, edifi ci de l’escola de guerra de la Generalitat. Gràcies a l’estrella 
de l’esperanto que portava a sobre, un component del POUM i ell parlaren 
en l’idioma universal; el poumista els portà a dormir al consolat italià, requisat 
pel POUM. L’endemà trobaren els seus amics. La coneixença de l’esperantista 
indicat implicà que aquest li passés llibres i fi ns un dia li presentés Andreu 
Nin, líder del POUM desaparegut pels fets de maig a la zona centre, assassinat 
en un procés depuratiu sense precedents contra els elements comunistes no 
estalinistes. Tanmateix, Benet Vigo li retornà l’ajuda amagant-li les armes que 
posseïa en un bosc proper, quan la cacera del POUM va esdevenir consentida 
i fi ns animada. El pas per Barcelona va signifi car poder veure una gran ciutat 

Joventut de Roses al cafè, l’any 1933 o 1934. En el cercle, Benet Vigo.
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—tenia un passi per anar en tramvia, de franc, atès que aquest servei estava 
controlat per la CNT—; tot i així, segons manifesta, no tenia ni cinc, atès que 
els 8 duros que s’emportà de Roses se li havien acabat. 

Vigo va entrar a l’escola de guerra preparatòria, pas previ per entrar a l’escola 
de guerra, i s’hi va estar uns 3-4 mesos. Realitzats els exàmens, abans d’anar a 
l’escola de guerra defi nitiva, era necessari haver passat pel front. Anà al front 
d’Osca, a Vicién, l’estiu del 1937, i fou assignat a la 28 Divisió, la qual havia estat 
formada pel cenetista Garcia Oliver. A fi nals del 1937, quan ja anaven cridant 
lleves, alguns del Comitè Local Antifeixista de Roses, organisme que a l’inici 
de la guerra havia suplantat l’Ajuntament, també hi feren cap. En aquesta zona 
continuà anant a classes.

Passat el període del front, entrà a l’escola de guerra: primer fou destinat 
a la que hi havia a Paterna, al País Valencià, però acabà els estudis a Almansa 
(Albacete). Aquí hi féu els exàmens de tinent amb nota de 5,5. Un cop va ser 
ofi cial, el destinaren al front, a Terol, en una bateria de canons, vells —assegura 
que eren de l’any 1918—, junt amb dos tinents més i un gruix d’un centenar 
de soldats, quasi tots valencians. Des de Terol es mourien per Vivel del Río en 

Benet Vigo, Maria Mercader i Benet Fonolleras, després de la guerra. Els dos amics van ser voluntaris 
a la guerra d’Espanya del 1936-39. Fonolleras va ser la persona que va vendre el terreny per construir 
la Societat Cooperativa Dr. August Pi i Sunyer, amb tot tipus de facilitats.
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maniobres, per mostrar que hi havia presència de tropes. En el tall que es produí 
a l’Ebre quedà a la zona centre i, fi nalment, anà a parar a la bossa de València, 
on, segons diu, no passaren gana, pel fet que molts dels valencians eren de 
Sueca i, quan s’acabava el ranxo, s’hi arribaven a buscar arròs. El darrers dies 
els passà en una casa particular, a la del seu assistent català —de Montcada i 
Reixac—, casat amb una valenciana. 

L’entrada de les forces franquistes li produí un xoc brutal. Tot va ser una: els 
crits de “Viva Franco!”, la nova salutació aixecant el braç a la romana i els ca mions 
corrent, esperitats, per València ciutat. Vestit de paisà, al cap d’una setmana, 
uns altaveus anunciaren que els que volguessin tornar cap a casa seva anessin a 
la plaça de toros. Ell ho féu i, junt amb uns de Roses, l’endemà els posaren a un 
tren que parà a Soneja, prop de Castelló, on eren classifi cats per provín cies. Allí, 
entre milers i milers de persones, va vendre el que duia al damunt per poder 
menjar. Col·locats altre cop al tren, van passar l’Ebre en barca, després de mig 
dia d’espera, atès que no hi havia cap pont per travessar-lo. Novament al tren, 
arribà a Girona i, d’allí, a Roses. Era el 25 o 26 d’abril del 1939. “Els meus pares 
no m’havien vist des que havia marxat”, sentencia. 

Llavors vingueren les tornes. Mentre el que havia succeït en època de guerra 
podia considerar-se fruit d’un període de convulsió, el cas de la postguerra sig-
nifi cà un passar comptes denigrant dut a terme per un estat i per una església 
tutelats per un exèrcit que deia que volia la reconciliació a còpia d’aplicar unes 
lleis malèvoles en un poble perdedor, amb l’amaniment d’una església mansoia 
que demostrava un posicionament enaltidor del nou règim.

Benet Vigo havia acabat la guerra sense haver anat al camp de batalla actiu 
i, consegüentment, sense haver disparat un sol tret. Tanmateix, aquella idea 
de joventut de voler un millorament social li passaria factura. La maquinària 
franquista es posà ràpidament en funcionament, però ell, els primers dies, els 
passà sense ser molestat, fi ns i tot anava a ballar, activitat que es feia cada dia, 
amb la banda dels requetès de Navarra, les forces ocupadores. Un dia, però, 
l’agutzil li etzibà: “Benito, debes presentarte en el Ayuntamiento”. Ell li contestà: 
“Ya iré, ya”. Però el guàrdia municipal va prosseguir: “No, Benito, no. Estos dos 
te acompañarán”. Eren dos guàrdies. Quedava pres. Aquell dia “en van detenir 
17”, segons Pere Palahí Sauch, era el 3 de maig. Instal·lats en una casa de Roses, 
l’endemà van ser duts a Figueres, on “la presó era plena” i, d’allí, a Girona, on 
hi afegiren un altre rosinc. “Dels 18, 4 quedàrem a la presó i 14 van retornar 
a Roses”. Des de l’Auditoria de Guerra de Catalunya, delegació de Girona, es 
van remetre al jutge militar número 4 de Figueres els antecedents relatius a la 
seva causa —i a una altra contra el també rosinc Josep Compte Puig. Aquestes 
actuacions s’havien iniciat el 4 de maig, quan el tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment, Silvestre Pous Ferrer, i el secretari de l’Ajuntament havien tramès una 
denúncia al jutge d’instrucció militar de Figueres “a los efectos de justicia” 
contra l’encartat. En la carta van assenyalar de Benet Vigo que era natural i veí 
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de Roses, “de unos veinte años de edad, soltero, había tomado parte en armas 
contra el G[lorioso] M[ovimiento] N[acional], habiendo ejercido el cargo de 
ofi cial del ejército rojo, salido de la Escuela Popular de Guerra”. El consell 
de guerra va arribar aviat. Les actuacions s’iniciaren el 17 de maig del 1939, 
sota la batuta del jutge instructor Crisanto P. Abat del Valle. Feia un mes i mig 
que havia acabat la guerra de les armes.5

La denúncia de Roses va servir per iniciar el procés. El 27 de maig, el jutge 
instructor iniciava el procés rutinari: “interésense informes del encartado, 
recíbase declaración a varios testigos y practíquense cuantas diligencias sean 
precisas para el esclarecimiento de los hechos”. Per aquest motiu Benet Vigo 
ja era engarjolat a la presó de Figueres.

A partir d’aquest moment s’iniciaren les declaracions. N’hi hagué tres, de 
ciutadans de Roses: de Francesc Sala Formatger, d’Honorat Gotanegra March 
i de qui havia posat la primera denúncia, Silvestre Pous Ferrer.6 Totes van ser 
dirigides el 2 de juny del 1939 a Figueres. També tenim notícia de l’informe 
que l’Ajuntament de Roses va trametre als militars.

Francesc Sala, de 49 anys, natural de Roses, casat, de professió pagès, asse-
nyalà de Benet Vigo que 

pertenece a una familia de derechas y teniendo muy poca edad, unos dieciséis 
años, se ausentó del pueblo sin autorización de sus padres, yéndose voluntario al 
frente, desde cuyo momento aquellos rompieron toda relación con él, por cuyo 
motivo ignora el testigo, al no haberlo visto más, si desempeñó o no el cargo de 
ofi cial del ejército marxista. 

Pel que llegim, va ser una declaració de compromís.
Honorat Gotanegra, al seu torn, digué que tenia 38 anys i que era cuiner. 

La seva declaració quasi que va ser calcada de l’anterior, amb només lleugeres 
notes de precisió, com que era “muy joven de unos diecisiete años” o que el 
seu pas per l’Escola de Guerra li va valer la “graduación de ofi cial en el ejército 
enemigo”.

La tercera declaració la va efectuar Silvestre Pous, segons la qual, era casat i 
industrial. Va assenyalar de Benet Vigo que no va tenir cap actuació al poble, que 
era d’una família de dretes “y cree que fue arrastrado por otros a la Escuela de 
Guerra de donde salió ofi cial”. Va ser una declaració que tampoc no inculpava 
per a res el processat.

5 Govern Militar de Barcelona. “Causas Tribunal Territorial Tercero. Sumarísimo de Urgencia número 
945”. També a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. “Expediente de Benito Vigo Trulls”.

6 Fonts escrites i informants locals han fet valoracions dels tres denunciants, vista la perspectiva dels 
anys. Francesc Sala Formatger, “Un bon home. Va salvar alguna persona”; Honorat Gotanegra March, 
“no era mal home”, “va ser denunciat moltes vegades per contraban”; Silvestre Pous Ferrer, “era un 
fanàtic d’en Guerra, radical, de dretes total, i contra la Cooperativa”.
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L’informe de l’Ajuntament no va ser ni carn ni peix. Es digué del processat 
que era 

de ideas izquierdistas, pero no se conoce en tiempo del Glorioso Movimiento 
acto alguno agresivo contra la gente de derechas amante del buen orden, estaba 
afi liado a las Juventudes Libertarias, ingresó voluntario en la Escuela Popular de 
Guerra del ejército rojo alcanzando la graduación de ofi cial (teniente). 

Com a novetat respecte de les acusacions particulars afegeix que Vigo no va 
actuar contra la gent de dreta.

La impressió que feia el procés és que des del consistori es volia escarmentar 
els qui consideraven descarrilats, i Benet Vigo, indiscutiblement, era un d’ells. 
Tanmateix, en el procés no es demanà l’informe preceptiu de la Falange ni de 
la Guàrdia Civil. Sigui com sigui, el procés seguia el seu curs. 

El 3 de juny del 1939, es va prendre declaració a Benet Vigo, a Figueres, on 
era detingut. Amb les formalitats de rigor, en la prova testifi cal s’anota que era 
fi ll de Joan i de Rosa, que tenia 20 anys, que era natural de la parròquia de Roses, 
que era barber, solter i que sí que sabia llegir i escriure i que mai no havia estat 
processat. Després començava una primera anotació ocular, de dades personals, 
per la qual sabem que Vigo en aquell moment era qualifi cat d’estatura mitjana, 
de color moreno, cabells negres, “ojos al pelo”, nas, boca i barba regulars i que 
vestia de paisà. La declaració, íntegra, va ser com segueix:

Declara que unos nueve meses después de iniciado el Movimiento y por haber 
reñido con sus padres marchó a Barcelona y en noviembre del treinta y siete al 
ser movilizado el reemplazo del treinta y nueve al que pertenece se presentó a la 
caja de Reclutas y a los tres meses de hallarse movilizado se presentó a un cursillo 
en la Escuela Popular de Guerra de donde salió con la graduación de Teniente 
de Artillería en agosto del treinta y ocho, siendo destinado a la Comandancia 
de Levante en el diecinueve Cuerpo que se hallaba en Albarracín, continuando 
allí hasta el derrumbamiento del frente sin haber intervenido en ninguna acción 
de guerra.

De forma ràpida i quasi sense descans, el mateix dia 3 de juny del 1939, el 
jutge instructor i el secretari certifi caren una peça que s’anomenava Autoresumen, 
que, com diu el nom, sintetitzava les acusacions dels declarants. Amb aquest 
document Vigo quedava a l’espera del judici, la resolució del qual, també des-
patxat de forma ràpida, se celebrà el 7 de juny. Per aquesta acció sabem que el 
president del Consell Permanent no trobà indicis de culpabilitat en l’acusat. 
Llegim que s’hi va escriure:

Examinada la presente causa, y toda vez que de la misma no aparece que los 
procesados […] y Benito Vigo Trulls vecinos de Figueras hayan incurrido en 
resposabilidades exigibles en vía judicial, el Consejo por unanimidad acuerda, 
con remisión de las actuaciones, proponer al Ilmo. Sr. Auditor de Guerra el sobre-
seimiento de dicha Causa, de conformidad con lo prevenido en el apartado c del 
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artículo 5º del Decreto de 1º de Noviembre de 1936, estimando que los referidos 
procesados deben quedar destinados en un Batallón de Trabajadores. 

Amb aquest sobreseïment, la malfi ança franquista féu la resta: destinar-lo a un 
batalló de treballadors. 

Primer, va estar a la presó fi ns al novembre del 1939. Del novembre del 
1939 al 14 d’abril del 1940 en què va estar lliure, però vigilat, a Roses. Fins i tot 
arribà a jugar a futbol amb l’equip local.7 L’aniversari de la República va iniciar 
el periple del batalló de treballadors, que el portà a Sant Vicenç de Castellet, 
al batalló 136, amb bascos i asturians. De treball, pic i pala, i per a qualsevol 
nimietat, cantar. D’allí, a Súria, Biure i Reus, al camp d’aviació, des d’on fou 
destinat a l’Institut Pere Mata, com a electricista. A Biure continuà jugant a 
futbol —era davanter centre—i a Reus fi ns jugà en l’equip local. L’octubre del 
1940, en tren, el portaren a l’Almoraima, al camp de Gibraltar. Allí hi va estar 
fi ns al 1942. Els records del camp són molt durs, amb ofi cials molt severs: pic i 
pala per fer carreteres, moltíssima gana, càstigs corporals i càstigs amb aparells 
—lligats—, havien arribat a menjar el ranxo reservat als porcs, crits sovintejats 
ofensius contra els catalans, etc.8 

Acabat el calvari del camp, retornà a Roses i, al cap de quatre mesos, va ser 
cridat a complir el servei militar. Va ser en aquest període d’estada a Roses que 
conegué la que després seria la seva dona, Maria Mercader Berta. La mili la va 
fer a Oviedo i, per una combinació de sort amb un soldat d’Estat Major, català, 
la seva veritable fi txa, on constava com a “contrario al Movimiento Nacional”, 
passà sense màcula, motiu pel qual va retornar a Roses uns mesos abans del 
que tocava.9 Tot amb tot, passat un temps, va ser enviat a acabar-la a Puigcerdà. 
El mes de setembre del 1944 retornava defi nitivament a Roses. Havien passat 
més de 8 anys.

De retorn, Benet Vigo entrà altre cop en una rutina desesperant: treballar 
per viure i viure per treballar. L’experiència l’havia marcat i la tornada a una 

7 Manifesta que el club va ser multat amb la pèrdua d’un punt per alinear “un jugador antiregla-
mentari que constava a la fi txa que era de les Joventuts Llibertàries”.

8 Coincideix en la forma amb el que expressà Pere Palahí, el qual precisà que l’abril del 1940 entra-
ren com a soldats de reemplaçament en un batalló de treballadors. Afi rma que també passaren per la 
Jonquera i afegeix que a Reus es va formar el batalló disciplinari número 15 i quatre companyies. Sobre 
el pas per l’Almoraima afegeix que van fer la carretera de Cortes a Jerez de la Frontera, una altra a Alcalá 
de los Gazules, per passar a La Línea de la Concepción i d’allí a Tarifa, a Punta Paloma. Sobre els càstigs 
assenyala que passaven per descarregar bigues a San Roque, i sobre epidèmies, la més letal era el tifus 
exantemàtic i el poll del cos. Respecte a la gana afegeix que “se suportava amb els giros que es rebien”. 

9 Hi ajudà el fet que Vigo li donà un vestit italià de militar que posseïa amb corbata inclosa, lliurat 
als que hi entraren provinents de camps de presoners i, segons comenta, “bastants xuscos”. Talment 
disposem de l’informe de l’alcalde de Roses, Benet Trull Escatllar, emès el 22 de març del 1943 al capità 
jefe del Servicio de Investigación del Ejército, Destacamento de Asturias, a la Capitanía General de la 
VII Región, favorable als seus interessos. S’hi posà allò conegut i acabà dient que “es considerado como 
elemento de izquierdas”. AMR. Administració General. Sèrie 1.8. Correspondència. Caixa 3.
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abúlica Roses l’havia trastocat fortament. Aquell home jove que amb 17 anys 
havia anat a ajudar en un republicanisme en què creia, l’havien situat, amb 24 
anys, en el bàndol perdedor, en el de la generació de l’assentiment i del callar 
per intentar sobreviure amb dignitat. És en aquest punt, després de passar per 
moments en què havia tingut temps de pensar, quan al rosinc se li desvetlla 
l’essència del cooperativisme. Arribat a Roses, faria només de pagès, treballant 
terres familiars. La relació amb el seu pare va canviar, i seria bona. 

Benet Vigo entraria en el món cooperatiu, però per què s’imbuí d’una 
doctrina que a penes coneixia?, què l’impulsà a agafar una actitud de servei, 
de treballar en comú, que era i és el cooperativisme?, lligaria amb el Roses de 
mútues obreres del darrer quart del segle xix? Segons la seva pròpia versió, dos 
fets, un de guerra i un de postguerra, relligats, implicaren que seguís per una 
via nova per a molts, per la del cooperativisme. 

El fenomen de guerra va ser l’experiència d’haver viscut una realitat: les 
col·lectivitats agràries del front d’Aragó. Allí hi havia pocs grans terratinents i 
la terra que aquests tenien era repartida entre pagesos, normalment amb els 
guanys a mitges. Alhora hi havia un segment de petits propietaris, d’arrendadors 
i de jornalers. Els mitgers i els jornalers no estaven lligats al terreny, per la qual 
cosa durant mesos buscaven treball a les grans ciutats. En arribar la guerra, 

Benet Vigo i els seus fi lls, Joan i Eduard.
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els pagesos, animats o induïts per la CNT-FAI, a través d’assemblees generals 
públiques, organitzaren l’expropiació de les terres dels grans terratinents, nor-
malment passats a la zona feixista. Seria el fenomen que es coneixeria amb el 
nom de col·lectivitzacions agràries, que en el seu grau màxim era l’expressió del 
comunisme llibertari, una forma d’economia social desconeguda fi ns a aquell 
moment a Europa que implicava que s’abolís la propietat privada, en força casos 
també el diner, i que s’organitzés tot sobre la base de federacions comarcals de 
producció i intercanvi, relligades per una Federació Regional al Consell Gene-
ral d’Aragó.10 Vigo, en aquest etapa, observaria de primera mà, a Fonz (Osca), 
que “la gent no tenia una il·lusió pel treball, la prèdica dels organitzadors i dels 
líders que venien de fora eren seguides amb atenció, però el retorn al treball 
del dia a dia no era alegre”.

El segon fenomen que l’empenyé a introduir-se a les rengles de la cooperació 
va ser multivariat. Un el protagonitzà la lectura d’una revista que el va infl uir, 
El cultivador moderno, que seguia fi l per randa atès que n’era subscriptor.11 Un 
altre, la modernització de l’utillatge per llaurar, aspecte que va veure en funcio-
nament amb els propis ulls, a Sant Sadurní d’Anoia, al Penedès, on es va veure 
implicat en l’adequació d’unes arades.12 Un altre fet que hi infl uí va ser que 
un dels anys salvà la collita de la malura que assotava les vinyes de l’Empordà, 
la còquilis, tirant un producte que sembla que no era estès entre l’estament 
pagès i que matava la plaga: el DDT.13 Posat en contacte amb l’empresa suïssa 
que comercialitzava el producte, n’hi serviren unes dosis que va barrejar amb 
el sulfat, i com a conseqüència “les nostres vinyes eren curulles i maques”, 
enfront de les dels altres, que mig perderen la collita. Aquest fet, datat al 
segon quinquenni dels anys quaranta, implicà que fes de corresponsal i que 
la majoria de pagesos de Roses passessin per casa seva a adquirir el producte 
salvador, venut sense cap tipus de guany. Per aquesta acció Benet Vigo creu que 
va començar a sembrar uns contactes que serien del tot benefi ciosos per iniciar 
el cooperativisme agrari a Roses, inicis que eren a tocar. 

10 Més informació del període en versió anarcosindicalista a Agustín Souchy i Paul Folgare: Colec-
tivizaciones. La obra constructiva de la revolución española (Tolosa de Llenguadoc: CNT, 1973); “Los de 
Siempre”: Las colectividades campesinas, 1936-1939 (Barcelona: Tusquets, 1977). Pel que fa a Girona, cal 
consultar Marciano Cárdaba: Col·lectivitats agràries a les comarques de Girona, 1936-1939: pagesos i revolució 
a Catalunya (Girona: CGC Edicions 2002).

11 El Cultivador Moderno. Revista de Agricultura, Ganadería y Mecanización. Barcelona. Sortia mensu-
alment.

12 Respecte a l’origen i evolució de les arades i la seva evolució històrica és extraordinàriament útil 
la consulta d’Augusto Matons (dir.): Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria. vol. 1 (Barcelona: 
Salvat Editores, 1939).

13 La còquilis s’anomenava també el cuc del raïm. La còquilis atacava diverses plantes, però en gran 
mesura el vinyar: uns fongs atacaven el raïm i es podria, motiu pel qual s’obtenien vins defectuosos.
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Vigo es casà amb la Maria el 1952, quan es va fer el primer vi de la Coopera-
tiva Agrícola. Tenia 24 vessanes de vinya, repartides en cinc camps, de les quals 
feia 200 cargues de vi, i 15 vessanes d’oliveres.14

L’agricultura, tanmateix, anà perdent pes —i de retruc, la Cooperativa—, 
per un fenomen nou: el turisme. Efectivament, a fi nals dels anys cinquanta i 
començament dels seixanta l’allau de turistes estrangers ho capgirà tot i produí 
una redistribució de feina d’acord amb aquest nou sector emergent. Llavors 
Vigo s’introduí en el sector de l’hostaleria.15

Les circumstàncies feren que el turisme comencés a fer forat sense infraes-
tructures. El primer hotel que construí va ser l’Hotel Univers, junt amb el seu 
cunyat Pere Pairet, en un terreny d’aquest darrer. L’estructura del règim es 
posà fi ns i tot en el nom, els recomanà que l’anomenessin Universal, proposta 
rebatuda per Vigo, ja que per ell el mot triat era destinat a un hipotètic públic 

14 Una vessana són 2.100 m2. Una carga de vi són 121,6 l. Del període de quatre anys fi ns al 1952 hi 
ha Memoria de la Gestión Municipal (Ayuntamiento de Rosas, 1949-1952), d’arrels victorioses.

15 D’aquesta època hi ha publicacions triomfalistes com Veinte años de paz en el Movimiento Nacional 
bajo el mando de Franco. (Provincia de Gerona, 1959). Una anàlisi precisa per a Roses la fa JMBR, “Després 
de la guerra i abans del turisme”, DdG (24 d’abril del 1999), p. 12.

Hotel Univers en fase de construcció.
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anglès i que era de fàcil comprensió. L’iniciaren gràcies als diners de la venda, 
a un promotor barceloní, d’uns terrenys del costat de l’hotel. Era el 1957 i no 
es va acabar fi ns al 1971. Cada any s’anava construint de mica en mica.16 Altra-
ment, hi ajudaren els tractes que Vigo establí amb “touroperadors” britànics, 
els quals pagaven a la bestreta quan concertaven habitacions per a l’estiu. El 
primer any s’engegà amb 12 habitacions. Hi treballava tota la família, en horaris 
intensius, sense jornades de descans. El segon hotel que construí, el Marian, 
va ser també amb societat, entre tres —un dels quals era l’amo del terreny—, 
i es començà el 1963 i no s’acabà fi ns al 1972. Per fer aquestes obres es valgué 
de crèdits de bancs, que mostraven una confi ança il·limitada cap a la seva per-
sona.17 Una altra aventura va ser construir a Benidorm, el 1969-1971, l’Hotel 
Catalònia, amb set socis rosincs. Explica que els diners els hi va deixar un dels 
set, amb la peculiaritat que quan s’acabà, a petició seva, al carrer de l’hotel s’hi 
posà el nom de Girona.

Altrament, els informants Pere Berta i Agustí Montalat assenyalen que “els 
socis principals de la Cooperativa, animats pel senyor Vigo, tothom vam fer 
hotels, convertint-nos en els principals impulsors de turisme a Roses, sempre 
davant la insistència d’ell, per al nostre bé”. Ho reafi rmen dient que “aquest 
home ha ajudat molt al nostre progrés i al progrés de Roses” i remarquen que 

16 Tenia crèdit entre els que li proporcionaven el gènere i li avançaven material. Indica que “a l’estiu, 
quan feia cèntims, els pagava, i així anava fent habitacions”. A “Any 1960: comença la carrera turística”, 
DdG (12 de febrer del 2000), p. 8. JMBR assenyala que va ser l’any 1959. És la mateixa data que es troba 
a l’expedient de la llicència d’obres (Expedient 21/1959), demanat a nom de la seva dona.

17 A Arxiu Municipal de Roses (AMR), Expedient 11/1964, consta que la instància es va entrar el 
18 de gener del 1964. El sol·li citant de la llicència era ell sol.

Placa del VI Memorial Carlos 
Dezuttere, 1997.
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“alhora, Vigo, com que ha fet molt, té també els seus detractors, tot i que són 
una minoria”.18 A l’actualitat, a Figueres, gestiona l’empresa Roses-Tours. El 
1997 va ser premiat pel VI Memorial Carlos Dezuttere a Empuriabrava “pel seu 
interès, treball, iniciativa pel món cooperatiu, la seva empenta creativa en la 
complerta identifi cació amb la modalitat solidària del món productiu i com a 
membre de la junta de la Fundació Roca i Galès, impulsora del cooperativisme”. 
En el curs dels temps va fundar la Creu Roja de Castelló d’Empúries, de la qual 
rebé un homenatge el 1988, en complir els 70 anys, quan feia quatre anys que 
n’era president. L’any 2006, l’Ajuntament de Roses li va adjudicar el dracma 
d’or, distinció personal de la ciutat. 

Benet Vigo i Maria Mercader en l’homenatge que li féu la Creu Roja de Castelló d’Empúries 
en complir 70 anys, el 1988.

18 Una anàlisi del fenomen de terciarització a La coyuntura económica de la provincia de Gerona 1971 
(Girona: Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Gerona, 1972); La coyuntura económica de la pro-
vincia de Gerona 1972 (Girona: Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Gerona, 1973); Sebastián 
Masó Presas: Estudios para el desarrollo de la economía gerundense (Girona: Cámara Ofi cial de Comercio e 
Industria de Gerona, 1971) i Josep M. Oms: Figueras y el Alt Empordà (Girona: Banca Catalana, 1972).
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2.1 La cooperativa agrícola La Bodega i altres treballs relacionats 

El cooperativisme agrícola de Roses va costar d’arrelar. Els primers nuclis a 
Catalunya havien sorgit a partir de la Llei d’associacions del 1887 —a Valls hi 
ha constància de la primera societat agrícola el 1888 i a Barberà de la Conca, el 
primer celler cooperatiu data del 1901—, però no fou fi ns a la Llei de sindicats 
del 1906 que el model no s’estengué arreu del país.19

A Roses hi hagué un sindicat agrícola en temps de la República.20 Hi ha el 
record que tenien un local petit, llogat, on hi havia el trull del Carrillo.21 El 
sindicat era de tendència d’esquerra. La gent opinava, segons diu Pere Berta 
Casas: “que hi havia un comerciant que abusava d’ells —en Guerra—, tot i 
que ell creu que era un bon home dins del seu negoci; el sindicat no va tenir 
local propi, anaven a lloguer; tenien pocs mitjans, eren només un dotzena”. 
Segons l’informant, el sindicat “va ser una mena d’assaig”. El president, Miquel 
Mallol Formatger, acabada la guerra de les armes fou víctima d’un judici que 

2. LA CREACIÓ DE COOPERATIVES A ROSES: 
EXPERIÈNCIES DIVERSES

19 Antoni Gavaldà Torrents: L’associacionisme agrari a Catalunya (El model de la Societat Agrícola de Valls 
1888-1988) (Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1989).

20 Consta en el reglament de la nova cooperativa agrícola, en el seu article primer, incorporat en 
l’“Escritura de permuta otorgada por Don Antonio Serra Comas (en representación del Ayuntamiento 
de Rosas) y Don Domingo Coll Ferrer (en representación de la Cooperativa Agrícola “La Bodega”), ante 
D. Ramón Algar Lluch, abogado y notario. 2 de Abril de 1952”, AMR. Ramon Brunet Fontdecaba indica 
que “no era sindicat, era més aviat polític; venien com a cooperativa però en petit”. La peripècia de Vigo 
pel món cooperatiu, a Joan Simó: “Entrevista a Benet Vigo, promotor de la Cooperativa d’Assistència 
Mèdica i de Previsió Social, Dr. Pi i Sunyer”, Cooperació Catalana (CC), núm. 137, setembre del 1992.

21 Unes fonts diuen que van arribar a fer vi, altres no.
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li  comportà pena de mort. Sembla que aquest sindicat, en la postguerra, no va 
estar en funcionament.22 

Com sorgí, doncs, la cooperativa agrícola La Bodega? La necessitat hi era, 
i Benet Vigo, junt amb altres persones, va ser-ne un dels animadors. La coope-
rativa sorgí per motius econòmics, perquè la venda del raïm o del vi estava en 
mans d’un negociant que dominava el poble —en Guerra—, perquè la gent 
depenia de trulls de comerciants per elaborar l’oli, i també per una necessitat 
logística, ja que l’estructura de fer el vi a cada casa comportava difi cultats de tot 
tipus. Ramon Brunet indica que “per vendre el raïm hi havia moltes difi cultats; 
a vegades, no te’l volien”.

De resultes d’això es féu una reunió a Roses, en la qual assistí un tal Bartomeu 
per explicar el funcionament de la cooperativa de Palau-saverdera. El tema es 
portà d’amagat, a esquenes del comerciant que passava per tenir controlada la 
collita.23 La reunió se celebrà a la Societat Unió Fraternal (SUF),24 i es decidí 
tirar endavant. Talment, l’estructura per engegar una cooperativa agrària en 
temps del franquisme depenia de l’hermandad local de pagesos, organisme creat 
per adulterar el sistema de les relacions de treball. Com a conseqüència d’això, 
sembla que als capitostos locals la idea de la creació de la cooperativa no els 

22 Govern Militar de Barcelona. Causas Tribunal Territorial Tercero. Sumarísimo de Urgencia número 
365. El 18 de març del 1939, el sergent de la guàrdia civil de Castelló d’Empúries, Tomás López Álvarez, 
va rebre una carta de l’alcalde de Roses on li demanava que anessin a Roses a efectuar un servei. A les 
dues era a Roses, junt amb la parella, Manuel Blanco Fernández. Era per prendre declaració a Miquel 
Mallol. Prèviament, a casa seva els membres de Falange de Roses, Jesús Lourido Castro, Ramon Illueca 
Ferrer i Joan Ribas Sala havien fet un registre en presència de la seva germana Maria. El mateix dia 
prengueren declaració a l’alcalde Jacint Romañach Seseras i a Joan Ferrer Camps, Ciprià Ribas Soler, 
Maria Gibert Viñas (o Giné), Pere Godó Salomó, Joan Costa Ribas i Josep Escobar Riballa, totes contràries 
a l’inculpat. Un cop presa la declaració de Mallol, també es prengué declaració als seus pares, Albert i 
Magdalena, i al seu sogre, Sebastià Sastre, favorable la dels pares i intranscendent la del seu sogre. En 
l’informe posterior de l’alcalde i de la Falange local se citaren fi ns a quatre noms per anar a declarar, 
dels quals un hi anà: Joan Denclar Marés. La rapidesa va ser la tònica. El 17 d’abril va ser jutjat en un 
paquet d’11 persones, en el qual el fi scal demanà 5 penes de mort, inclosa la seva, mentre el defensor 
demanà de tots la pena inferior, o sigui, reclusió perpètua. La resolució del tribunal va ser 5 penes de 
mort. L’11 de maig se li comunicà que a la nit seria passat per les armes. El 12, a la matinada, es va segar 
la seva vida. L’informe del metge anotà el que era de rigor: “colapso cardiaco”. Fonts orals indiquen: 
“Aquest home no havia fet res. El van matar per coses personals. Quan va acabar la guerra li van pre-
guntar: Com és que no has marxat? Respongué: si jo no he fet res! Però tenia revenges personals que a 
fi nals de la guerra van ser fatals. Es matà els que l’alcalde o els del poble deien.”

23 Benet Vigo Trulls (BVT) manifesta que es va equivocar de no dir-li res. Pere Berta assenyalà que 
“era un home adinerat que tenia cèntims i, fi ns i tot, als homes que no eren del seu costat, si havien 
de menester cent duros per un compromís, els hi deixava. No era escanyador”. Agustí Montalat ho 
corrobora dient que “no era cacic”. En alguns moments es diu, però, “que pagava el raïm al preu que 
volia”, cosa que no concorda.

24 Ramon Brunet: “Història de la S.U.F” (AMR, treball inèdit), 5 pp. També l’article de JMBR, 
“L’associa cionisme a Roses (II)”, DdG (18 d’abril del 2000), p. 6, dóna detall de l’entitat. El tema és 
reprès en altres articles.
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agradava. En seria una prova el fet que des de l’hermandad, Francesc Danés, 
denunciés, en el moment oportú, la possible ocupació de la riera Ginjolers a la 
Confederació Hidrogràfi ca del Pirineu Oriental. Això provocà que en la tourneé 
els representants de la Cambra Ofi cial Sindical Agrària de Girona (COSA) —or-
ganisme ofi cial— rebessin la protesta dels pagesos rosincs. El poble se’ls tirà a 
sobre.25 El 10 de febrer del 1950, el delegat sindical de Roses, Josep Cervera, va 
escriure un ofi ci al president de la COSA de Girona, per demanar-li que “sean 
atendidos los camaradas portadores del presente escrito, respecto al asunto que 
les interesa, o sea sobre el de organización de Cooperativas”.26

De resultes d’aquest afer, l’alcalde del moment, Antoni Serra Comas, cridà 
uns quants pagesos. Els digué que aviat hi hauria eleccions sindicals a l’Her-
mandad de Labradores y Ganaderos i que s’hi havien de presentar, ja que, 
en cas de guanyar-les, la cooperativa podria tirar endavant. La qüestió, digué 
l’alcalde, era que dintre de l’hermandad “podreu fer el que vulgueu”. Com a 
resultat d’aquesta insinuació-recomanació, la candidatura pagesa, procliu a fer la 
cooperativa “es presentà i guanyà”.27 Això explica clarament que, anys més tard, 
quan la cooperativa ja rutllava i se’n féu un balanç, s’escrigués que, a l’hora de 
calcular els obstacles, no es pensà en tots, ja que “no podíamos sospechar nunca 
que quienes pusieran piedras enormes en nuestro camino fueran precisamente 
los que nosotros creíamos que, en cumplimiento de altos deberes, habían de 
dejarlo expedito”, al·lusió clara a una part de l’estructura del Movimiento a la 
qual no interessava que la cooperativa tirés endavant.28 

Pere Berta explica com va arrencar: 

El juny del 1950 Vigo em va venir a veure i em va dir: “tu has de ser el secretari 
de l’hermandad”. Això era el fonament abans d’anar per la cooperativa. Ens ha-
víem d’apoderar de la part pagesa que portava Josep Cervera Bret “el Corderet”, 
un botiguer que repartia el que li donaven. Vam tenir una reunió a la sala del 
ball, a la qual van venir els de Girona pensant-se que seria un èxit, però la gent 
se’ls va posar en contra i van haver de dissoldre l’hermandad. I a conseqüència 

25 “Els representants de la COSA tenien el dinar preparat a l’Hotel Vilar, i ni a dinar van anar”. 
Informació facilitada per BVT. Altrament, cal dir que es farà servir el terme ofi cial hermandad, tot i que 
sabem que la població el catalanitza com a germandat. Aquest darrer concepte, però, en història es reserva 
per a un altre tipus d’associacions democràtiques.

26 Fons BVT.
27 És discutible que realment es fessin eleccions. La xarxa de clientela del règim franquista, en aquests 

inicis, recomanava adhesions més que eleccions.
28 Part de les vicissituds d’aquests primers anys van ser escrites per Ramon Brunet Fontdecaba, en 

una publicació sense signar, tot i que la hi assignem en les seves idees mestres, pel fet que era el secretari 
de la Junta: Cinco años de labor (Memoria de la Junta Rectora) (Figueres: Cooperativa Agrícola de Rosas, 
Librería Masdevall, novembre del 1956). La memòria, amarada de submissió al règim, conté elements 
signifi catius de l’arrencada cooperativa i de l’esperit de servei que imbuí els qui hi van anar al davant. 
Talment, Ramon Brunet, en preguntes concretes d’apartats del text, repetí, diverses vegades, que “hi ha 
molta cosa que no ho vaig pas escriure jo”, en referència a alguns fets concrets. En l’arrencada , segons 
Brunet, “hi va haver barreja de socis; Vigo era considerat d’esquerra”.
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d’això van entrar els pagesos vertaders i en Vigo em va pressionar una mica i 
vaig acceptar fer de secretari. 

El canvi de Cervera va ser Domènec Coll Ferrer. 
La creació, però, no anà tan ràpid com es volia, ja que els papers no sortien 

de Girona. Llavors s’aprofi tà la circumstància que un dels iniciadors, Jaume 
Montalat Massot, tenia un germà religiós de l’Opus Dei a Madrid, al qual se li 
féu fer d’home bo. Se’l posà en antecedents i, un cop passada la documentació, 
va moure els fi ls que calien i la gestió va tenir els efectes desitjats. Els estatuts, 
retinguts, es van trametre al Ministeri de Treball, a Madrid, i foren aprovats el 
gener del 1951.29

Per explicar la gana que patia l’estament pagès, Pere Berta explica dues 
actuacions. Una va ser “l’hivern de l’any 51-52 [quan] la Hermandad vàrem 
vendre 22.000 kg de patates de sembra a totes les cases. A Roses hi havia 2.500 
habitants, només. Totes les cases tenien el seu hort”. I una segona: 

vaig demanar un “cupo” de 35.000 kg de sulfat amònic i a Roses en vam vendre 
25.000 kg, i els 10.000 kg restants, Pere Miquel em va telefonar i em va dir: 
“aquest «cupo» que teniu perquè no me’l passeu”. Vaig ajustar que, si pagava 
una pesseta més per quilo, l’hi passaríem. Un cop acordat, van ser les deu mil 
primeres pessetes que van entrar a la futura Cooperativa que encara no existia. 
Provenien d’un suplement de l’hermandad.

Confi gurada la nova hermandad, la primera junta rectora de la cooperativa va 
ser conformada pel president Domènec Coll Ferrer. Amb això se seguí la tònica 
d’altres indrets: el president de l’hermandad també ho era de la cooperativa.30 
L’acompanyaven Jaume Montalat Massot, com a secretari; Pere Pairet Bertran, 
tresorer; Ramon Brunet Fontdecaba, comptador, i Rafael Berta Ribas i Narcís 
Ponsí Feliu, com a vocals. En realitat, la secretaria i la part comptable la va portar 
també quasi sempre Brunet. A la junta hi havia components de la Falange local 
i, curiosament, no hi havia Benet Vigo, el qual, en paraules de Pere Berta, “tot 

29 Cinco años de labor… Agustí Montalat afi rma que el seu oncle anà a veure el que seria ministre, 
Alberto Ullastres Calvo. Oli en un llum. Una mica més i tenen dues cooperatives. Diverses fonts afi rmen 
que el comerciant Narcís Guerra Ballesta era el cap visible, en contra. Cal dir, altrament, que l’estructura 
sindical de Girona presenta un seguit de noms de Delegado Provincial de Sindicatos que caldria estu-
diar. Pel càrrec sabem que hi passaren: Fèlix Jofré Arques, 1942 (Barcelona); Ángel Rodríguez Ballou, 
1943-45 (Màlaga); Manuel Alegre Paraíso, 1945-46; Joaquín López Mier, 1947; José de Pablo Muñoz, 
1948-51; Juan Manuel de Santisteban i Bernaldo de Quirós, 1953-58 (Madrid); Luis Segura Marcos, 
1958- 61; Juan García Rodríguez, 1968-70 (La Bañeza, León), i Juan Antonio Pedreira de la Maza, en 
data indeterminada. Arxiu Històric de Girona, Central Nacional Sindicalista (CNS-AISS).

30 Per a l’estudi de les hermandades, la fi liació de personal i les necessitats que demandaren, vegeu 
Antoni Gavaldà Torrents: La formació del sindicalisme franquista a Reus i el Baix Camp (Reus: Associació 
d’Estudis Reusencs 2000) i Erika Serna i Albert Testart: Un segle d’associacionisme agrari a Navata. (Figue-
res: Ajuntament de Navata, 2000). Domènec Coll era fi ll d’un dels que havia estat al sindicat agrícola 
antic. Informació facilitada per BVT.
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i ser un gran benefactor, no va poder actuar mai durant els anys dolents del 
franquisme, perquè havia estat tinent, i era considerat un roig.”

L’inici va ser prou difícil, per la poca disponibilitat econòmica. Segons 
explica Benet Vigo del seu record, el seu cunyat Pere Pairet hi aportà 75.000 
pessetes; Domènec Coll i Narcís Pujol, 10.000 pessetes cadascú, i ell mateix hi 
aportà tots els diners de la collita de raïm, 25.000 pessetes, entre altres socis 
que n’hi aportaren.31 Caldria afegir-hi les aportacions personals, a terrelló, tot 
i que, segons diu Ramon Brunet, “sense Vigo no s’haguera fet”.

La cooperativa agrícola La Bodega, en aquesta arrencada es proveí d’estatuts 
i reglament. En el reglament, en l’article primer, es recollí que la cooperativa 
agrícola “es la continuadora del extinguido Sindicato Agrícola de Rosas, con 
las reformas que la experiencia nos ha demostrado necesario introducir, a las 
modalidades y disposiciones vigentes”.

El primer que calia era buscar el terreny, passant per la casa de la vila, on 
sembla que van trobar receptivitat total, ja que se’ls en cedí un. L’alcalde era 
Antoni Serra Comas.32 El primer en què es fi xaren va ser “una parcela en el 
campo denominado La Cortina”. La instància de Domènec Coll, en represen-
tació de la junta rectora, demanà la cessió de 2.000 m2. El consistori, el 15 de 
març del 1951 acordà:

1. Veure si la nova Llei de règim local de 16 de desembre del 1950 permetia 
la cessió de terrenys de patrimoni municipal a les cooperatives agrícoles.

2. Que la junta o comissió es posés d’acord amb l’alcalde per fi xar els ter-
renys.

3. Conèixer de l’Instituto Nacional del Hogar, delegació de Girona, si s’havia 
tramitat a Madrid la cessió de terrenys del camp de La Cortina, després de la 
segregació feta per la construcció de sis habitatges per als mestres.

Aquesta demanda no va arribar a bon port.
La segona gestió per aconseguir terrenys va ser la sessió de 29 de novembre 

del 1951. A la sessió es va aprovar cedir a la cooperativa agrícola La Bodega una 
porció de terreny a la riera de Ginjolers. El terreny era de 53 metres de llarg per 
12 metres d’ample a la part est i 16 d’ample per la part oest, la qual cosa confi -
gurava un total de 742 m2.33 Aquesta cessió comportà els següents pactes:

31 Ramon Brunet assenyala que no es posà quota fi xa i que en les assemblees el vot era igualitari, 
un home un vot, a mà alçada. Afegeix que de socis en començar “érem uns setanta i pico”. Pere Berta i 
Agustí Montalat donen la xifra d’una cinquantena. Afegeixen que la xifra s’estabilitzà perquè el Guerra, 
en iniciar-se la cooperativa, va pagar els raïms més cars. Respecte del treball personal, Pere Berta diu que 
a casa seva “hi tinc cinquanta jornals de carro que no se m’han pagat i tampoc no era la idea cobrar-los; 
era una cosa que es feia amb visió de futur”. Agustí Montalat afegeix que “tothom col·laborava”.

32 Abans de la guerra era d’Esquerra Republicana de Catalunya i passada la confl agració es traspassà 
a la Falange. Treball sobre els alcaldes de Roses (AMR, inèdit).

33 Els límits eren a la part del nord i oest amb la riera Ginjolers, a l’est, amb el camí que es dirigia 
el raval dels Grecs, amb terrenys del comú de la vila, i al sud, amb el rentador públic.




