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Cal Ratxet, una història de 
pagesos de Torredembarra.

Jordi Salvat Rovira

Torredembarra era fins fa unes quantes dècades una població 
bàsicament pagesa. De famílies dedicades a l’agricultura en trobarem 

moltes i cadascuna amb la seva història particular. En aquest article em vull 
centrar en una, la família Salvat, coneguda popularment amb el renom de 
Ratxet, que és un bon exemple de l’evolució al llarg dels anys, de jornalers 
i arrendataris a propietaris de les terres, una mostra paradigmàtica de quan 
l’agricultura havia estat un verdader ascensor social al nostre país, una cosa 
gairebé impensable avui en dia. Resseguir la història d’aquesta família 
de pagesos també és una forma d’acostar-nos als profunds canvis socials, 
econòmics i tecnològics experimentats per la pagesia els darrers dos segles 
i, per extensió, també pel municipi de Torredembarra.

Observem una circumstància interessant en aquesta família i és que 
només tres generacions abasten 175 anys: des del naixement de Joan Salvat 
Torrell el 1828 a la mort del seu nét, Anton Salvat Fortuny, el 2003. Anton 
Salvat Ramon, nat el 1867, era el fill petit de Joan Salvat Torrell. També 
Anton Salvat Fortuny, que va arribar al món el 1909, era el fill menor. En 
el seu cas, d’Anton Salvat Ramon. En l’Fig. trobareu un arbre genealògic 
de la Família Salvat.

La família Salvat va arribar a Torredembarra el 1878 per instal·lar-se 
a la finca de gairebé dues hectàrees coneguda com a Hort de Pinyol, a la 
partida de la Rasa, a Torredembarra, just davant on ara hi ha l’encreuament 
de l’Avinguda de Catalunya amb la carretera que enllaça l’antiga N-340 i 
l’autopista AP-7. Va ser a través d’un contracte d’arrendament entre Joan 
Salvat Torrell (1828-1895) i Joaquim Casas Carbó (1858-1943). Advocat, 
polític, editor, escriptor i traductor, Casas Carbó havia nascut a Barcelona, 
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però la seva família descendia de Torredembarra. El seu pare era un indià 
enriquit que s’havia convertit en un potent industrial. Les terres les havia 
comprat el seu avi, que també havia fet fortuna a Cuba. La relació entre 
Casas Carbó i els Salvat es va allargar durant moltes dècades i va acabar 
amb la venda de l’Hort de Pinyol i altres terres als fins llavors arrendataris 
i parcers 1. 

1.D’Altafulla a Torredembarra.

Situem-nos a inicis del segle XIX, a través de la figura de la Francesca 
Torrell Pijoan, la matriarca de la família, nascuda a Altafulla el 1800 i que 

va viure gairebé un segle, fins el 1895. La Francesca, filla de Matías Torrell 
i Maria Pijoan, es va casar amb Joan Salvat Elias, també altafullenc i que 
devia tenir una edat semblant a la de la seva dona. Joan Salvat Elias tenia 
dos germans: Maria, nascuda el 1811, i Pere, el 1817. Possiblement havien 
nascut més germans, però en aquella època hi havia una alta mortalitat 
infantil i només en Joan, la Maria i en Pere van arribar a l’edat adulta. 

Panoràmica de la Masia de Cal Ratxet, al voltant de 2010. Foto: Jordi Suñé.

1 Podeu conèixer més sobre Joaquim Casas Carbó en l’article La figura de Joaquim Casas Carbó i la 
seva relació amb Torredembarra; Salvat Rovira, Jordi; Recull de treballs 17; Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas (2016).
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El dos germans petits, Maria i Pere, van marxar cap a Barcelona quan ja 
estaven casats i amb fills. Ja no van tornar a Altafulla i tots dos van morir a 
Sant Gervasi, llavors un municipi independent. Fins el 1897 no va ser agregat 
a Barcelona. Maria va morir el 1887. S’havia casat amb un altre altafullenc, 
Josep Carbonell Trèmol, i van tenir tres fills: Josep, Joaquim i Olegari, aquest 
últim domiciliat a la ciutat de Tolosa (França). Pere Salvat Elias va morir el 
1892. També havia quedat vidu de l’altafullenca Josefa Sendra Farreras. El 
matrimoni havia tingut tres fills: Matías, Josep i Maria. A Sant Gervasi, el 
petit dels Salvat Elias s’havia guanyat la vida com a teixidor.

Tornem al germà gran. Tot indica que en Joan Salvat Elias va morir 
relativament jove i va deixar viuda Francesca, que es va guanyar la vida 
regentant una taverna a Altafulla. En aquesta taverna hi havia una reixa i els 
parroquians del local van començar a anomenar l’establiment La Taverna 
de Retxeta, que va evolucionar cap a Ratxeta. Ella era la Ratxeta i el seu 
fill va ser el Ratxet, un renom que s’ha anat transmetent en les generacions 
posteriors fins a l’actualitat i ha acabat donant nom a la masia torrenca on 
la família es van establir uns anys més tard.

El matrimoni entre Joan Salvat Elias i Francisca Torrell Pijoan va tenir 
tres fills, però només Joan (1828-1895) i Maria (1846-1871) van arribar a 
l’edat adulta. Joan Salvat Elias va morir doncs, com a molt aviat, el 1846.

El fill gran, Joan Salvat Torrell, es va casar amb Magdalena Ramon 
Plana (1928-1901) el 20 de febrer de 1855 a l’església de Sant Pere de 
Torredembarra, municipi on havien vingut a guanyar-se la vida. Magdalena 
Ramon Plana era una de les filles d’un matrimoni altafullenc que en tenia 
onze. Havien anat a fer de masovers a la zona de La Móra, que actualment 
és terme municipal de Tarragona, però llavors formava part del municipi 
independent de Tamarit. Onze eren moltes boques per alimentar i ben aviat 
els pares van enviar la Magdalena a fer de minyona en una casa del carrer 
Muralla de Torredembarra, a les ordres de la Senyora Teresa. I va començar 
a viure allí. Quan es va casar, també hi va anar a viure el seu marit, en Joan 
Salvat Torrell, que es guanyava la vida fent de jornaler. No sabem si la mare, 
Francesca Torrell, va residir amb ells al carrer Muralla, però sí que va anar a 
viure amb el seu fill i la seva jove a partir del 1878 a l’Hort de Pinyol, com 
es coneixia popularment la finca Les Moreres -així estava inscrita al registre 
cadastral- propietat de Joaquim Casas Carbó. Eren terres de regadiu, on s’hi 
cultiven hortalisses, però també cereals i cànem. 

Jordi Salvat Rovira
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Joaquim Casas Carbó en un dibuix el seu cosí, Ramon 
Casas (MNAC).

Advocat, editor, escriptor i 
traductor, Joaquim Casas Carbó era 
descendent de Torredembarra però 
residia a Barcelona, on el seu pare i el 
seu oncle s’hi havien establert quan 
havien tornat enriquits de Cuba. El 
jove Casas Carbó, cosí germà del 
genial pintor Ramon Casas, passava 
part de l’estiu a la casa pairal, en el 
número 16 del carrer Antoni Roig.

El matrimoni entre Joan Salvat 
i Magdalena Ramon va tenir cinc 
fills, però l’alta mortalitat infantil es 
mantenia en aquesta segona meitat 
del segle XIX i només dos van arribar 
a l’edat adulta: Maria, nascuda el 
1856, i Anton, que va venir al món el 
1867. Una d’aquestes filles que van 

Anton Salvat Ramon i Maria Fortuny Biscamps. Podria ser d’inicis del segle XX (Arxiu Família Salvat).
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morir a una curta edat va ser la Joaquima. La Maria es va casar el 1879 amb 
en Serafí Mercader Batalla, natural de Clarà, que va anar a treballar amb 
el seu sogre a l’Hort de Pinyol. Va ser precisament Serafí Mercader qui va 
convèncer el seu sogre per començar a cultivar planter, iniciant una activitat 
que duraria quatre generacions a Cal Ratxet, fins a inicis del segle XXI. Joan 
Salvat Torrell va signar el 1879 un segon contracte amb Joaquim Casas 
Carbó per treballar com a parcers diverses finques de secà: Els Munts, a 
Altafulla, i la Xacona i les Roques Planes, a Torredembarra. Eren terres on 
hi havia plantades vinya, oliveres i garrofers.

El fill d’en Joan Salvat, Anton Salvat Ramon (1867-1950), que ajudava 
el seu pare i el seu cunyat a cultivar les terres dels Casas, es va casar l’any 
1892 amb Maria Fortuny Biscamps (1867-1951). En el viatge de nuvis 
van visitar la Barcelona, que celebrava les Festes del IV Centenari del 
Descobriment d’Amèrica, popularment conegudes com Les Festes de 
Colon. El matrimoni se’n va anar a viure al carrer Muralla, a la casa on la 
seva mare havia servit com a minyona i que la mestressa, la Senyora Teresa, 
els havia deixat en herència, ja que no tenia fills. La germana gran i el seu 
marit es van quedar a la masia de l’Hort de Pinyol amb els seus pares. A la 
casa del carrer Muralla van néixer les primeres filles del matrimoni entre 
l’Anton i la Maria: Magdalena (1895-1973), Antònia (1898-1973) i Maria 
(1900-1954). Abans havien tingut un nen, però va néixer mort.

2. La decisió de l’amo.

L’any 1901 és una data molt important per al futur de l’Hort de Pinyol. 
El 7 de gener moria Magdalena Ramon, sis anys després que el seu 

marit i la seva sogra. El 22 de febrer de 1895 havia mort als 67 anys Joan 
Salvat Torrell i només tres mesos després, el 20 de maig, ho feia als 95 anys, 
de forma sobtada, la seva mare, la Francesca Torrell, que havia gaudit d’una 
salut de ferro fins els darrers anys de vida. Amb noranta anys complerts 
encara anava caminant a oir missa a l’església d’Altafulla. Deia que la missa 
de Torredembarra no li agradava. En un terreny que fa anys va guanyar el 
bosc, pujant cap a l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla, a l’esquerra, encara 
hi ha una pedra on hi trobareu la inscripció FT, les inicials de Francesca 
Torrell. Són terres que pertanyen encara a la família. Fins el 1956 hi van 
haver garrofers, però la fredorada històrica d’aquell hivern els va matar, van 
quedar abandonats i la muntanya va ocupar aquell cultiu de secà.

Jordi Salvat Rovira
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Amb la mort de Magdalena Ramon Plana, darrer membre de la 
generació que s’havia establert a l’Hort de Pinyol, calia decidir qui es 
quedava a viure a la masia i portava la resta de terres. L’amo, Joaquim Casas 
Carbó, com li pertocava, va fer d’àrbitre de la situació i es va decantar per 
l’hereu, Anton Salvat Ramon, que, amb la seva família, va deixar la casa del 
carrer Muralla - la va llogar- i van anar viure a l’Hort de Pinyol. Mentre, en 
Serafí Mercader Batalla, la seva esposa Maria Salvat Ramon i els seus fills 
van haver de marxar de la masia. Va ser certament una decisió traumàtica, 
que va provocar que els dos cunyats es deixessin de parlar i hi hagués una 
certa tibantor entre les dues branques de la família en la següent generació. 
Serafí Mercader no va tardar gaire a morir, ja que ho va fer el 1906. A 
l’Hort de Pinyol van néixer els tres fills menors del matrimoni Salvat-
Fortuny: Francisca (1905-1999), Rosalia (1907-1998) i l’esperat hereu, 
Anton (1909-2003).

Tornem a la figura de Joaquim Casas Carbó. El propietari mantenia una 
certa correspondència amb l’arrendatari de les seves terres a Torredembarra. 
La seva felicitació nadalenca arribava cada any, amb un lema damunt de 
la seva signatura que sempre era el mateix: “Salut i dilecció”. Segons el 
diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) dilecció és ”amor piadós, 
espiritual”. Un cop l’any, Anton Salvat Ramon viatjava en tren fins a 
Barcelona, per passar comptes amb l’amo, que ja no venia per Torredembarra 
com havia fet durant la seva joventut en l’època de la verema, per seguir la 
collita del raïm i el procés de premsada als baixos de la seva casa de la 
família, al número 16 del carrer Antoni Roig.

El 1921 és una altra data molt significativa per a l’Hort de Pinyol, ja 
que l’electricitat va arribar no només a la masia sinó a tota la finca, amb 
l’electrificació de l’extracció de l’aigua dels pous i del rec gràcies a moderns 
motors de centrifugació. La instal·lació va tenir un cost total de 800 
pessetes, assumit per l’arrendatari, i de l’operació se’n va encarregar una 
empresa on hi treballava un dels nebots de Joaquim Casas Carbó, fill de la 
seva germana Dolors. Al poble de Torredembarra, l’electricitat havia arribat 
a les cases uns anys abans, el 1913.

Era l’època de llargs viatges a mercat a Vilafranca del Penedès amb 
carro per vendre planter i verdura. A l’Anton Salvat Ramon l’acompanyava 
primer alguna de les seves filles, fins que l’hereu va tenir l’edat. Algun cop 
hi anava alguns dels jornalers que treballaven a l’hort. Havien d’afrontar 
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una mitjana de set hores de desplaçament a la capital penedesenca, on s’hi 
arribaven a trobar fins a trenta carros de Torredembarra. I és que el Baix 
Gaià, fins després de la Guerra Civil, mirava més cap a Vilafranca que a 
Tarragona, una ciutat més propera. Després del conflicte bèl·lic, els viatges 
al cor del Penedès van deixar pas a Tarragona, més propera geogràficament, 
i els estius, al mercat del Vendrell.

En una de les visites anuals que Anton Salvat Ramon feia a Barcelona 
per passar comptes amb Joaquim Casas Carbó -que ja no baixava els estius 
a Torredembarra-, l’amo li va proposar que li comprés les terres, perquè 
se’n volia despendre. Van arribar a un acord de compra-venda per 40.000 
pessetes. Per fer front a aquesta quantitat, va haver de demanar la meitat al 
seu cunyat, Josep Fortuny Biscamps, i a un dels seus gendres, en Francisco 
Toda Ribera, casat amb la seva tercera filla, Maria. Era el 1929. Tres anys 
abans havia comprat la partida de vinya dels Trinquells de Cal Freixes, 
coneguda com La Granja, a Torredembarra. 

Família Salvat durant el dinar de Festa Major de 1931. A l’esquerra, Anton Salvat Ramon, i a la dreta, Maria 
Fortuny Biscamps. Diverses de les filles i dret, Anton Salvat Fortuny (Arxiu Família Salvat).

Jordi Salvat Rovira
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El 1932 van emprendre la construcció d’un celler i un magatzem per 
les garrofes al costat de la masia. D’aquesta manera el raïm es va deixar de 
portar als cups de la casa de Casas Carbó al carrer Antoni Roig i el vi es va 
elaborar a Cal Ratxet. El 1945 Anton Salvat Ramon va adquirir una altra 
finca, La Portadora, a Torredembarra, amb la idea de deixar-la a les seves 
dues filles solteres, Francisca i Rosalia. Eren vinyes en la seva gran majoria 
de la varietat cartoixà -com es coneix el xarel·lo al Baix Gaià- però també 
n’hi havia d’ull de llebre 

3. La Guerra Civil.

El juliol de 1936 va esclatar la Guerra Civil i Cal Ratxet, com no 
podia ser d’un altra manera, va experimentar les conseqüències del 

conflicte bèl·lic de diverses maneres. L’hort i la resta de terres no va patir 
cap col·lectivització i van seguir treballant amb la normalitat que permetia 
viure en un país en guerra. En pocs anys, Anton Salvat Ramon havia passat 
de ser un arrendatari i parcer a petit propietari. Era un pagès ja veterà i 
molt respectat. Alguns pagesos joves acudien sovint a ell per demanar-li 
consell sobre temes relacionats amb l’agricultura. Sempre havia tingut una 
ideologia republicana i catalanista. De la seva boca se’n podia sentir sovint 
una frase que era inequívoca: “D’en Cambó, ni llavor.” El líder de la dreta 
catalana no era sant de la seva devoció.

Tampoc no li feia gens el pes el lerrouxisme i amb un cosí seu que 
vivia a Barcelona i visitava de tant en tant Torredembarra hi tenia llargues 
discussions polítiques. Amb qui el patriarca de Cal Ratxet mai parlava de 
política era amb el seu cunyat, Josep Fortuny Biscamps (1879-1937), que 
s’alineava amb la dreta monàrquica. Tenien una mena de pacte no escrit. 
Fortuny, cantirer de professió, va ser fundador de la Lliga Catalana i regidor 
a l’Ajuntament de Torredembarra diversos cops. 

Al començament de la Guerra Civil, Josep Fortuny va haver de fugir a 
Barcelona per amagar-se dels incontrolats que buscaven homes de segona 
línia que fossin de dretes o simplement anessin a missa, ja que les primeres 
espases havien fugit, avisats del cop, a la zona nacional. Finalment, el febrer 
1937 van localitzar Fortuny a la capital catalana, van trucar a Torredembarra 
i des de l’Ajuntament el van sentenciar: “Ja el podeu pelar. És el feixista més 
gran del poble”. Una mentida mortal. 2
2 De la biografia i la feina d’en Josep Fortuny Biscamps en podeu saber més llegint el treball Els cantirers 
a Torredembarra al segle XX; Català Massot, Lluís; Recull de treballs 18; Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas (2017).
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Aquell mateix any, l’aviació italiana al servei de Franco va començar els 
bombardejos en territori català i Torredembarra, a causa de la seva posició 
estratègica, no se’n va escapar. Una nit en què la lluna brillava i es reflectia en 
les vidrieres que tapaven el planter de Cal Ratxet, l’Isidro -així es coneixia 
popularment el model d’hidroavió italià usat en els bombardejos del bàndol 
facciós- va metrallar aquells objectes brillants. A la família els va agafar por 
i van passar part de la guerra dormint en una caseta a La Granja, una de 
les vinyes de la seva propietat. També van construir un rudimentari refugi 
antiaeri en un terreny proper a la masia.

Durant els mesos de la guerra, a Cal Ratxet hi va viure un adolescent 
barceloní, en Jaume Ruiz Pujol, que no tenia edat encara per ser mobilitzat. 
Torredembarra era molt més segura que la revolucionària i després 
intensament bombardejada Barcelona. I el jove també podia ajudar a les 
tasques del camp. Mai sobraven mans. En Jaume era un dels múltiples 
cosins de la família que residien a la capital catalana, descendents de torrencs 
i torrenques que havien marxat a la ciutat a buscar-se la vida després de la 
crisi de la fil·loxera, que va afectar Torredembarra la darrera dècada del 
segle XIX, sumint-la en una profunda crisi econòmica a causa de la manca 
de feina. Ells havien anat a treballar a la indústria i elles, a servir en cases 
de famílies adinerades. I alguns es van casar entre ells, com era el cas dels 
germans Pujol i les germanes Fortuny. 

Jordi Salvat Rovira

Josep Fortuny i la seva muller, Teresa Boronat (Arxiu Família Salvat).
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En Jaume, que era nét de Francisca Fortuny Biscamps, germana de 
Maria Fortuny Biscamps, va tornar a la capital catalana acabada la guerra, 
però va seguir passant temporades a Cal Ratxet i, després de casar-se, va 
seguir relacionant-se amb la seva família de Torredembarra. Hi baixava 
sovint, fins gairebé a la seva mort. També la seva germana petita, Rosalia, 
coneguda com a Rosalieta, va mantenir molt contacte amb Cal Ratxet. 
Havia nascut a la masia. Va ser el gener de 1939, pocs dies abans de l’entrada 
de les tropes franquistes a Torredembarra. La seva família havia decidit 
passar els dies de la imminent ocupació feixista en un municipi com la 
Torre, espantats pel que podia passar en una gran ciutat com Barcelona.

El maig de 1938 l’hereu de Cal Ratxet, Anton Salvat Fortuny, va ser 
mobilitzat per l’Exèrcit de la República. Uns anys abans s’havia lliurat 
de fer el servei militar per excedent de cupo a Marina, però amb 28 anys 
complerts, es veia obligat a deixar el treball a l’explotació familiar i les altres 
terres i anar al front. La guerra ja l’havia afectat abans, ajornant el seu 
casament amb Carme Coch Montserrat. La Carmeta, sis anys més jove que 
el seu promès, era de Cal Moreno, i s’havia fet gran al carrer Ample, just a 
la casa del costat on vivien la branca Mercader-Salvat, que havien hagut de 
marxar de l’Hort de Pinyol a principis de segle. El pare de la Carme, Magí 
Coch Sanabra, nascut a la Pobla de Montornès i mort prematurament el 
1932, s’havia casat amb Rita Montserrat Baldrich, filla d’un hàbil boter que 
havia arribat de ben jove d’Alió, Baldomero Montserrat Roig, conegut com 
el Mero Moreno o, ja més gran, com el Jaio Moreno 3. 

El festeig havia començat tres o quatre anys abans de l’esclat del 
conflicte i precisament s’havien de casar el 1936. L’enllaç no es va poder 
portar a terme fins al novembre de 1940. 

A l’Anton Salvat el van mobilitzar junt amb la quinta del Biberó, nois 
nascuts el 1920, que tenien onze anys menys que ell. Després d’una breu 
instrucció al Parc Samà, a Cambrils, va marxar cap al front de l’Ebre. Allà li 
va tocar patir les penalitats d’una guerra, amb la calor insuportable de l’estiu 
de la Franja de Ponent i haver de dormir a la nit amb un sac de bombes de 
mà com a coixí. 

Va creuar el riu Ebre per Faió la mítica matinada del 26 de juliol. Pocs 
dies després, el 3 d’agost, el seu batalló va ser fet presoner per un grup de 
3 De Baldomero Montserrat Roig en trobareu més informació en l’article El Jaio Moreno, personatge 
d’una altra època; Salvat Rovira, Jordi; La Sínia; número 8 (abril 1995).
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requetés. El cap de la seva unitat va 
confondre la bandera carlina amb 
una de republicana. 

Va començar llavors una llarga 
etapa com a presoner. Primer a 
Santander, al camp de concentració 
de Santa Magdalena, i després en 
batallons de treballadors arreu de la 
geografia espanyola. L’1 d’abril de 
1939 acabava oficialment la guerra, 
però l’Anton no va poder tornar a 
casa fins uns mesos més tard. Havia 
comès una imprudència que el va 
portar a una llarga estada a l’hospital. 
Havia trobat unes botes noves 
sense amo i se les havia quedat per 
substituir les seves, molt desgastades, 
i va contraure la sarna. No va tornar 
a Torredembarra fins el juliol de 
1939. A causa de la malaltia, estava Anton Salvat Fortuny, de jove. (Arxiu Família Salvat).
internat a l’Hospital de Guadalajara i el seu pare va haver de pagar uns 
diners a un parell de jerarques franquistes de Torredembarra perquè, durant 
camí de tornada d’un dels seus habituals viatges a Madrid, passessin pel 
centre hospitalari castellà, recollissin el seu fill i el portessin cap al poble.
 

4. Cal Ratxet, un formiguer de gent.

Amb la finalització del conflicte bèl·lic i el retorn de l’hereu a casa, 
recuperant-se de la malaltia però viu, cosa que altres famílies torrenques 

no podien celebrar, calia preparar el casament d’Anton Salvat Fortuny 
i Carme Coch Montserrat, ajornat quatre anys a causa de la guerra. La 
família va decidir ampliar la masia amb una nova ala. A la planta baixa s’hi 
afegia un menjador, en la primera planta una habitació destinada a les dues 
germanes solteres -Francisca i Rosalia- i en la segona, un altre dormitori 
que ocuparia la nova parella i altres habitacions per als futurs fills. 

El casament es va celebrar el 23 de novembre de 1940, com era 
habitual en aquella època ben d’hora. Acabada la cerimònia, mentre els 
convidats feien el tradicional refrigeri, els nuvis van marxar de viatge. 

Jordi Salvat Rovira
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L’Anton i la Carme van visitar en 
plena primera postguerra Saragossa, 
València i també Barcelona. A la 
capital catalana el jove matrimoni va 
passar per casa de l’antic propietari 
de les terres de la família. Joaquim 
Casas Carbó els va rebre en el seu 
cèntric pis del Passeig de Gràcia, 
damunt d’on fa uns anys hi havia 
la coneguda botiga Vinçon. Casas 
Carbó en aquella època ja era cec 
i li va preguntar a l’Anton de quin 
color eren els cabells de la seva dona. 
Li va dir que rossos i aquest li va 
respondre que eren del mateix color 
que els de la seva.

Els anys quaranta va ser, doncs, 
l’època que més persones vivien a la 
casa pairal. Els avis, les dues filles 
solteres, la jove parella i els fills que 
van anar naixent: Anton (1941), 

Foto de casament d’Anton Salvat Fortuny i Carme 
Coch Montserrat (Arxiu Família Salvat).

Josep Maria (1944) i Maria del Carme (1949-2013). Encara en vindria un 
quart, en Jordi (1953). També hi vivia un jove, l’Albert Pujol. 

La seva àvia, Antònia Fortuny Biscamps, era cunyada d’Anton Salvat 
Ramon, germana de la Francisca Fortuny Biscamps, àvia d’en Jaume, aquell 
adolescent que havia passat la Guerra Civil a Cal Ratxet. L’Albert va entrar 
a treballar a l’hort el 1941 i va estar-hi fins que va morir el 1992. Nascut 
el 1924 a Vilanova i la Geltrú, l’Albert era fill d’un ferroviari, destacat 
militant anarquista. Per això, va haver de marxar a l’exili. I el seu fill, amb ell. 
L’Albert va passar la frontera assentat a la falda de l’exministra anarquista 
Frederica Montseny. Mentre el seu pare es va quedar exiliat fins a finals 
dels seixanta a França, el jove Albert va tornar a Catalunya. 

Va començar a treballar en una adoberia de pells, però aquest treball li 
produïa problemes de salut i la solució va ser entrar a treballar a casa dels 
parents de Torredembarra. Quan es va casar, ja als anys cinquanta, va marxar 
a viure a una casa del carrer Ample, però va seguir treballant a Cal Ratxet. 
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El 1950 va morir Anton Salvat Ramon i un any després va fer-ho la 
seva muller, Maria Fortuny Biscamps. Al capdavant de l’explotació familiar 
quedava el seu fill, Anton Salvat Fortuny. La seva muller, Carme Coch 
Montserrat es dedicava a tasques domèstiques, però també a despatxar vi i 
vinagre al mateix celler. Una de les germanes solteres, Francisca Salvat, era 
la que s’encarregava de la cuina, amb gairebé una desena de persones a taula 
com a mínim cada dia.

A Cal Ratxet hi havia, però, una segona activitat molt important aquells 
anys que portava a que una colla important de noies joves visitessin la masia 
cada dia. La filla petita de l’Anton Salvat Ramon, Rosalia, era modista i 
ensenyava a les joves del poble a cosir en una de les habitacions del primer 
pis. Cal Ratxet era doncs un formiguer de gent. La corrua de noies cosidores 
es creuaven amb la gran quantitat de pagesos que venien a comprar en un 
dels establiments de referència del Camp de Tarragona en la producció de 
planter. Carros i més carros s’acumulaven a l’entrada de l’hort. Un dia es 
van presentar a Cal Ratxet una parella de guàrdies civils a preguntar que 
era aquella acumulació de tants carruatges. Havia plogut feia uns dies i 
tots els pagesos aprofitaven per anar a buscar planter. A vegades tocava a 
anar a facturar el gènere al tren cap a poblacions com Vilanova i la Geltrú, 
Calafell i l’Ametlla de Mar o amb el cotxe de línia cap a Tarragona, ciutat 
llavors rodejada de cultius d’horta. La indústria encara no havia aterrat a la 
capital tarragonina.

La relació amb alguns clients que venien a comprat planter a l’hort 
era tan estreta i marcada per la familiaritat que no era estrany que es 
quedessin a dinar al porxo, gaudint de l’ombra de la parra. Aquesta parra 
l’havia plantat el jove Anton Salvat Ramon l’any 1883 i en els seus millors 
moments havia produït raïm per omplir dues portadores. Una quantitat 
gens menyspreable. La parra va viure fins els primers anys del segle XXI. 
La seva imatge era indestriable de l’entrada de Cal Ratxet.

De treballadors n’hi havia com l’Albert Pujol -de qui n’hem parlat 
abans- o Ramon Godall, conegut com Ramon Blai, que també va tenir 
una relació laboral molt llarga amb Cal Ratxet. Aquest veterà de la Guerra 
del Marroc, on havia hagut de recollir els cadàvers de soldats espanyols del 
Desastre d’Annual, va entrar a treballar a l’hort l’any 1932 i hi va estar fins 
pocs mesos abans de morir el 1977 4. 

Jordi Salvat Rovira

4 Podreu aprofundir en aquest personatge en l’article Records de batalla; Salvat Rovira, Jordi; La 
Sínia; número 9 (juliol 1995).
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En Quico Mata i l’Emilio Miliu Godall -germà d’en Ramon- són altres 
treballadors que van estar molts anys a Cal Ratxet. A més dels treballadors 
fixes, hi havia grups de persones que realitzaven tasques específiques a 
jornal en els cultius de secà, ja fos anar a esporgar ceps, veremar o recollir 
garrofes o olives. Als anys cinquanta o seixanta arribaven a ser colles d’una 
desena d'homes i dones o més. 

Dues imatges de verema a la vinya de La Granja durant els anys 
cinquanta. En una podem veure en Quico Mata -a dalt- i en Joan 
Cañellas Salvat -nebot d’Anton Salvat Ramon- improvisant un 
pilar de dos i, a l’altra, una de les colles que es muntaven quan tocava 
veremar, amb treballadors i familiars. Cedides per Quico Mata.

Uns pagesos de Molins de Rei que, com molts altres, es van quedar a dinar a Cal Ratxet. Podria ser de la dècada 
dels cinquanta. (Arxiu Família Salvat).
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El 1956 és un any molt recordat a la pagesia catalana per una onada de 
fred siberià amb una intensitat que fins ara no s’ha tornat a veure. Va ser el 
mes de febrer després d’un hivern molt suau i quan va arribar un fred sec, 
que va arribar a 7 o 8 graus sota zero, va fer molt de mal, matant centenars 
de garrofers a Torredembarra. Aquell any no va nevar, però en altres onades 
de fred, encara que menys intenses, la neu es va ensenyorir del paisatge 
torrenc, com l’hivern de 1962.

Un altre moment en què Cal Ratxet es convertia en un formiguer era 
els diumenges a la tarda, concretament al terrat, que es transformava en 
una improvisada tribuna gratuïta per veure els partits de futbol de la Unió 
Deportiva Torredembarra. L’equip blanc-i-blau va disputar els seus partits 
com a local des del 1959 fins a inicis de la dècada dels setanta al camp de 
l’Olla, situat al costat de Cal Raxet, just a l’altra banda del camí de la Rasa. 
Amics i coneguts de la família s’aplegaven al terrat de la masia per veure i 
comentar els partits de l’equip torrenc.

5. Temps de canvis.

Tornem uns anys enrere. Una matinada de dissabte de 1954 el futur de 
Cal Ratxet hauria pogut canviar radicalment. Anton Salvat Fortuny i 

el seu fill gran, Anton Salvat Coch, anaven amb el carro i la mula carregats 
de planter i verdura a vendre al Mercat de les Coques de Tarragona quan 
un camió els va envestir. La fortuna va estar de la seva banda, ja que els dos 
van sortir il·lesos malgrat la violència de l’impacte. La pitjor part se la va 
emportar la mula, que va patir una ferida molt forta al cap. El veterinari, 
però, li va salvar la vida. Per segon cop. Aquesta mula havia estat comprada 
a Esterri d’Àneu el 1950, quan un grup de pagesos torrencs, entre els quals 
Anton Salvat Fortuny, van viatjar fins a la localitat pirinenca amb el camió 
d’en Pere Pastoret i van tornar amb diversos animals per treballar en les 
seves explotacions agràries. L’any següent, la jove mula va patir uns forts 
mals de ventre que van estar a punt d’acabar amb la seva vida. Però el 
veterinari la va guarir i va viure fins el 1975, acumulant un quart de segle 
treballant a Cal Ratxet, gairebé sempre a les ordres d’en Ramon Blai.

Jordi Salvat Rovira
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Un dels treballadors de Cal Ratxet, Quico Mata, participant en el Concurs de llaurar durant els actes organitzats 
per la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos a finals dels anys quaranta i inicis dels cinquanta per la 
Festivitat de Sant Isidre, patró dels pagesos. La mula és la que va feinejar a Cal Ratxet abans de la compra de 
la darrera, el 1950. Cedida per Quico Mata.

A finals de la dècada dels cinquanta es van iniciar canvis tecnològics 
importants en el camp català i un de destacat va ser la substitució de la 
força animal per la mecànica en els treballs al tros. El 1921 l’animal ja havia 
deixat de rodar a la sínia de Cal Ratxet amb l’arribada de l’electricitat. A 
partir del 1957, el carro va deixar pas a un tricicle a motor per transportar el 
planter i les verdures a mercat. El conductor del tricicle era un tarragoní, de 
cognom Pagès, que tenia la feina principal a l’escorxador de la ciutat. Venia 
a buscar l’Anton Salvat Fortuny i el seu fill de matinada a l’hort i anaven 
cap a Tarragona, al mercat instal·lat a la plaça de les Coques, que després 
es va traslladar a la plaça del Fòrum. Alguns pagesos encara continuen 
plantant parada els dimecres i els dissabtes en aquest espai emblemàtic de 
la Part Alta de Tarragona.

Els diumenges al matí els Salvat anaven al mercat del Catllar per 
vendre planter als pagesos d’aquest poble de l’interior del Baix Gaià, que 
tenia un terme municipal sembrat d’horts, la gran majoria dels quals ja 
no es cultiven i ara formen part de la vintena llarga d’urbanitzacions de la 
localitat o s’han convertit en bosc.
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Un nou salt endavant va ser la compra del tractor el 1961, un Fordson 
Dexta que va començar a rellevar la mula en algunes tasques al tros i, amb 
el remolc al darrera, va substituir el tricicle motoritzar per anar a vendre 
planter i verdura a Tarragona i el Catllar. Cinc anys després adquirien una 
furgoneta, una DKW, i el remolc quedava per la verema i el treball intern 
a l’hort. L’Anton Salvat Coch, que just s’havia tret el permís de conduir 
abans d’anar al servei militar, va ser l’encarregat de portar el tractor i la 
furgoneta. El seu pare mai es va treure el permís de conduir. A la masia 
també arribaven el telèfon, la nevera, la rentadora i el televisor, entre altres 
electrodomèstics.

A principis dels anys seixanta es va fer una darrera ampliació de la 
masia, amb una petita habitació pel fill petit, un quarto de bany i un lavabo. 
Fins llavors, les necessitats calia fer-les en una comuna, situada a l’exterior 
de la casa, o en un orinal guardat sota el llit. En canvi, dins de la casa sí 
que hi dormia la mula, concretament en un estable situat a l’esquerra de 
l’entrada. A finals dels seixanta, aquest espai va ser habilitat com a taller per 
al fill petit, en Jordi, que acabaria sent electricista. La mula va anar a parar 
en un estable situat al costat dels aixolls. 

El jurat del Concurs de llaurar de les Festes de Sant Isidre de 1950. A l’esquerra, Anton Salvat Fortuny, amb 
braçalet negre. Feia uns mesos havia mort el seu pare. Arxiu Família Salvat.

Jordi Salvat Rovira
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Podien arribar molts avanços 
tecnològics al món de la pagesia 
catalana, però l’aigua continuava 
sent, com no podia ser d’una altra 
manera, bàsica en l’agricultura i el 
1967 van contractar un saurí per 
perforar un nou pou a l’Hort de 
Cal Ratxet per reforçar el que hi 
havia des d’abans de l’arribada de la 
família Salvat a la finca. No hi va 
haver sort i els treballs van finalitzar 
sense èxit. 

La primera meitat de la dècada 
dels setanta l’aigua de la sínia va 
experimentar una millora molt gran 
de la qualitat. La raó mai ha estat 
del tot aclarida, però la construcció 
del pantà del Gaià i la reducció de 
pagesos que cultivaven la terra en 

Tres dels germans Salvat -Anton, Josep Maria i Jordi- 
damunt del tractor durant la nevada de 1962, amb la 
masia de Cal Ratxet al fons. Arxiu Família Salvat.
un municipi que s’abocava al turisme i la construcció d’habitatges on abans 
hi havia sínies podria ser-ne la causa. L’aigua de millor qualitat va permetre 
potenciar els cultius d’hortalisses com tomàquets, albergínies o pebrots, 
abans molt poc productius. I també introduir-ne de nous, com els melons 
o les síndries.

Enrere quedaven els cultius de cereals com ordi, moresc, civada o alfals 
i safranàries per l’alimentació de la mula. El cànem, molt important a 
finals del segle XIX i primeres dècades del XX, s’havia deixat de cultivar 
avançada la dècada dels quaranta i la bregadora va quedar apartada en un 
racó. El cultiu de planter va anar baixant gradualment per la reducció dels 
pagesos a Torredembarra i municipis de l’entorn. Les segones residències 
que tenien un petit hort no podien plantar la mateixa quantitat que els 
pagesos professionals, que anaven minvant inexorablement. Tomaqueres, 
alberginieres, pebroteres substituïen les cols i els bròquils, que abans es 
plantaven a centenars.

El 1966 l’explotació agrícola de Cal Ratxet es va ampliar amb una 
finca veïna d’una hectàrea i mitja, Ca l’Ibern, que van cultivar en règim 



139

d’arrendament fins que tres dècades després la van acabar comprant. Era 
època de canvis en les instal·lacions ramaderes. Es van construir aixolls per 
als porcs on abans hi havia un corral per les gallines i el 1971 es va bastir 
un nou estable pels vedells.

Retrocedim a inicis de la dècada. El 1960 es produeix un fet molt 
significatiu i és la incorporació d’Anton Salvat Fortuny com a membre 
de la junta del Patronat Antoni Roig, amb el càrrec de comptador, per la 
seva condició de ser un dels majors contribuents en finques rústiques del 
municipi, com establia els estatuts de l’entitat. La junta administrativa del 
Patronat Antoni Roig havia d’estar formada per “l’alcalde, el farmacèutic, 
un regidor i els dos majors contribuents” segons fixaven els seus estatuts. 
Recordem que els objectius fundacionals de l’entitat eren la concessió de 
dots a les noies del poble que es casaven cada any i a obres de reparació i 
conservació dels edificis destinats a escoles i comptava en aquella època 
amb una subvenció de l’Ajuntament.

Així, el nét d’aquell jornaler que havia arribat a Torredembarra un segle 
abans es convertia en membre d’una de les institucions més representatives 
del municipi pel fet de ser un dels principals propietaris rurals del municipi. 

Anton Salvat Fortuny i el seu nét Jordi Salvat Rovira, amb una bregadora de cànem que ja portava dècades en 
desús. (Augusto Martínez / Torredembarra. Butlletí municipal. Novembre-Desembre 1989).

Jordi Salvat Rovira
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En un llistat del 1979, Anton Salvat Fortuny hi apareix amb una contribució 
anual de 2.538 pessetes, només superat per Assumpta Olivella Fusté, amb 
8.042 pessetes. Eren anys en què l’agricultura era un verdader ascensor 
social.

Curiosament, el marmessor del testament d’Antoni Roig, que va donar 
lloc al patronat que porta el seu nom, havia estat Ramon Casas Gatell, 
oncle de Joaquim Casas Carbó, propietari de l’Hort de Pinyol i altres terres 
que la família Salvat va cultivar i va comprar Anton Salvat Ramon el 1929. 
El seu fill, Anton Salvat Fortuny, va formar part de la junta del Patronat 
Antoni Roig més de dues dècades, fins el 1983, quan va ser substituït per 
un dels seus nebots, Joan Toda Salvat.

6. Els darrers pagesos.

Amb l’arribada dels anys setanta, el pes del dia a dia a Cal Ratxet va 
recaure en l’Anton i el Josep Maria, els fills grans de l’Anton Salvat 

Fortuny, mentre que la filla, Maria del Carme, es va dedicar a la infermeria, 
i el fill petit, Jordi, a l’electricitat i la fontaneria. L’explotació agrícola 
s’adaptava als nous temps i a una societat que cada cop mirava menys cap 
al camp. Les terres de cultiu s’abandonaven i eren ocupades per xalets i 
pisos en una Torredembarra que creixia imparablement. Però Cal Ratxet 
continuava endavant. 

Aquests nous temps es reflectien en canvis de costums en la família 
Salvat. Anton Salvat Coch es va casar el 1976 amb Rosa Maria Rovira 
Eche, torrenca néta de pagesos, de Cal Sisquet de Paton i que havia viscut 
en una masia a Babilònia fins el 1964, quan la família es va traslladar a 
una casa del carrer Major. Doncs el nou matrimoni ja no es va quedar a 
viure al mas de Cal Ratxet, sinó que es va instal·lar en un pis d’un edifici a 
l’Avinguda Catalunya de Torredembarra. Per cert, l’edifici l’havia construït 
l’empresa constructora d’en Ramon Brulles, casat amb l’Antonieta Cañellas 
Salvat, filla gran de la germana gran de l’Anton Salvat Fortuny. Als baixos 
del bloc de pisos hi va instal·lar el seu taller el fill petit, Jordi, i més endavant, 
quan es va casar, l’altre fill, Josep Maria, també va anar a viure a l’edifici. 

La segona part de la dècada dels setanta una greu amenaça planava 
sobre Cal Ratxet: el nou Pla general d’ordenació urbana, que volia aprovar 
el darrer Ajuntament franquista de Torredembarra. Aquest pla convertia 
tota la partida on estaven els camps de cultiu de la Rasa, on s’ubicaven 
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les terres de regadiu Cal Ratxet, en zona verda, per compensar la febre 
constructora en altres zones de Torredembarra, amb la incertesa que aquesta 
decisió arbitrària generava. L’amenaça sobre aquells cultius centenaris era 
més que real per part d’un dirigents del tardo-franquisme encegats per una 
voracitat constructora que no respectava un dels espais més fèrtils de la 
vila. La família Salvat i els altres pagesos afectats per aquesta barrabassada 
urbanística es van mobilitzar a través d’Unió de Pagesos i les forces 
polítiques coordinades per l’Assemblea de Catalunya per aturar el pla 
general i mantenir la qualificació rústica dels terrenys. L’objectiu era que es 
mantingués com a zona agrícola protegida.

En Josep Maria Salvat Coch va decidir, doncs, entrar en política municipal, 
més per necessitat que vocació. Va ser membre de l’Assemblea de Catalunya, 
que havia nascut com una plataforma unitària de l’antifranquisme i agrupava 
l’oposició catalana política i social contra la dictadura i a Torredembarra 
aplegant militants i simpatitzants de diferents forces polítiques i sindicals. El 
va introduir un bon amic, en Josep Cantero. Allí va coincidir amb Francesc 
Rovira Call, sogre del seu germà Anton i un dels membres més veterans de 
la plataforma. En les primeres eleccions municipals, celebrades el 1979, Josep 
Maria Salvat va ocupar, com a representant d’Unió de Pagesos, el segon lloc 
de la candidatura de l’Entesa Municipal, una coalició de forces d’esquerra que 
va obtenir quatre regidors i va ser la segona força més votada. Va ser regidor 
durant vuit anys. El 1982, com a primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 

Imatge de Cal Ratxet a inicis dels anys noranta (Arxiu Família Salvat).

Jordi Salvat Rovira
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Torredembarra, votava a favor del nou pla que mantenia la partida de la Rasa 
com a zona agrícola protegida, després d’avortar el pla franquista i dissenyar-
ne un de nou amb el primer consistori de la democràcia molt més limitat pel 
que fa a la construcció. 5

La segona meitat dels anys setanta va ser una època de mobilitzacions 
al camp català a través d’Unió de Pagesos, que també formava part de 
l’Assemblea Democràtica de Torredembarra amb el lema de “Llibertat, 
Amnistia i l’Estatut d’Autonomia”. Els dos germans van participar a les 
tractorades convocades pel sindicat agrícola. A Josep Maria Salvat el 
trobem també el 1978 a la primera junta de la Cambra Agrària Local, que 
defensava els interessos dels pagesos torrencs i que estava presidida per 
Pere Pons. Dos vocals de la junta, Joan Cañellas Salvat i Joan Toda Salvat, 
eren cosins d’en Josep Maria i nebots del seu pare, Anton Salvat Fortuny. 

Tornem a l’activitat agrícola i situem-nos a la segona meitat els anys 
vuitanta. El dia de Sant Pere de 1987 es va inaugurar el Mercat del Camp, 
situat a mig camí de Tarragona i Reus, un mercat a l’engròs de productes 
del camp per a majoristes però també de productors. La família Salvat va 
adquirir un lloc de venda i un o dos cops entre setmana anaven a vendre-hi, 
combinant-ho amb el dissabte al Mercat del Fòrum de Tarragona, al detall. 
D’aquesta manera es deixava d’anar a vendre al mercat de la plaça Corsini 
de la capital tarragonina, després de més de quatre dècades fent-ho.

Primera sessió del primer Ajuntament democràtic de Torredembarra el 1979. A la dreta de tot, assegut, 
s'entreveu Josep Maria Salvat Coch, un dels tretze membres del consistori. (Cedida per Enric Bonan).
5 Amplieu informació a L’Aventura Democràtica. Torredembarra 1979-2004; Diversos autors; 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas (2004).
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Amb el pas dels anys es va anar abandonant la ramaderia a causa del 
baix rendiment. De porcs en van haver a Cal Ratxet fins a la meitat dels 
vuitanta i de vedells, gallines i conills fins els primers anys de la dècada dels 
noranta. Les cabres hi havien estat fins a la dècada dels quaranta.

En aquesta època també es van anar abandonant les finques de secà. 
El vi, l’oli i les garrofes eren productes cada cop menys rendibles i van 
decidir centrar els esforços en els productes d’horta i el planter. Les últimes 
veremes van ser els primers anys noranta i el raïm ja no es premsava al celler 
ni el most reposava en cups propis sinó que aquest procés es produïa a la 
Cooperativa de la Nou de Gaià. Però l’olor de vinagre va continuar molts 
anys impregnant les velles botes de vi que quedaven buides al celler. Igual 
passava amb l’oli. Les darreres oliveres estaven a la finca Cos de dalt, a 
Altafulla, i estaven arrendades a canvi d’una part de la collita.

Els costos salarials en el sector primari han anat pujant gradualment i 
la normativa de contractació també s’ha complicat molt. De treballadors 
només va quedar l’Albert Pujol, fins que va morir el 1992. El 2003 
morien Carme Coch Montserrat i Anton Salvat Fortuny amb pocs mesos 
de diferència i després de 62 anys de matrimoni. L’Anton ho va fer a la 
mateixa habitació on 94 anys abans havia nascut, al primer pis de la masia. 
Desapareixia el darrer habitant de Cal Ratxet.

Els dos germans Salvat van continuar al capdavant del negoci, 

Anton Salvat Fortuny, amb Cal Ratxet de fons, a finals dels anys vuitanta 
Cedida per Jaume Ruiz.

conscients que tot 
apuntava que serien la 
darrera generació de 
la família dedicada a 
la terra. I així ha estat. 
El cas de la família 
Salvat no ha estat 
un cas aïllat. Segons 
dades del cens agrari, 
elaborat pel Depar-
tament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 
(DARP) de la Gene-
ralitat, a la comarca del 
Tarragonès s’ha passat 

Jordi Salvat Rovira
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de 834 persones dedicades professionalment a l’agricultura el 1994 a només 
239 el 2014. Un descens del 71%.

La nova generació Salvat no s’ha encarat professionalment a la pagesia 
i ha buscat altres camins laborals lluny de la terra. Però en la memòria de 
Cal Ratxet queda tota aquesta tradició familiar, testimoni de l’evolució i 
dels canvis profunds en el camp català i que aquest treball ha volgut recollir.

Taula rodona sobre la pagesia organitzada pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas el 2013. El primer per 
l’esquerra, Anton Salvat Coch. (Sinibald de Mas).
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Fonts orals.
Anton Salvat Coch i Josep Maria Salvat Coch. Sense ells, aquest treball 

mai hauria estat possible.
Un agraïment especial a Antònia Claver Salvat, Francesc "Quico" Mata 

i Jordi Suñé Morales.


