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El nostre personatge va néixer a Castellvell del Camp el 
26 de setembre de 1912, el seu pare era Salvador Salvadó, 
pagès d’aquesta darrera  població i la seva mare Aurèlia 
Salvat Vidal, de cal Bessó, de la Selva del Camp.

El 1914 el seu pare mor a causa de la tuberculosi, per la 
qual cosa la mare marxa Barcelona a fer de minyona per a 
guanyar-se la vida, Celestí als dos anys és enviat a casa 
dels seus avis materns a la Selva, en companyia de les 
seves germanes Paula i Teresa  el seu germà Salvador, de 
quatre anys és internat a la casa de la caritat de Reus. 

L’avi selvatà patia reumatisme i aquesta afecció l’obligava 
a romandre al llit sense poder anar al tros a treballar, a 
partir dels sis anys entra a l’escola pública de  Selva del 
Camp, segons records personals en la primera etapa 
d’ensenyament sols  va aprendre “unes vagues nocions de 
doctrina i unes cançons”. Als set o vuit anys en ser 
qualificat com a bon alumne el mestre li delega  la 
instrucció dels més petits en ser la classe molt nombrosa 
(seixanta o setanta alumnes), els dissabtes també hi 
anaven però per a netejar les aules, “cantàvem la nostra 
cançó habitual (en castellà naturalment), tot seguit se’ns 
repartien els estris de la neteja. El mestre ens 
acompanyava amb algun crit encaminat a mantenir 
l’ordre, car molt sovint les escombres es convertien en 
espases i donaven lloc a expansions pròpies de l a nostra 
edat. Enllestida la neteja, l’ordre més absolut imperava i 
acabàvem la classe del dissabte passant el rosari amb 
solemnitat. Evidentment tots els dies eren iguals. La 
seriositat i l’ordre imperaven a l’escola durant les hores 
de classe. Calia aprendre de memòria les lliçons que se’ns 
assenyalaven. Un dia tocava Geografia, un altre Història 
d’Espanya, que invariablement consistia en les gestes del 
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Cid Campeador o la boda dels Reis Catòlics. Gairebé puc 
assegurar que havíem arribat a dir-les d’esma, sense que 
hi faltés una coma. En canvi no vam saber mai que era 
l’Onze de setembre ni que el país havia patit la Guerra 
dels Remences. Mai no se’ns va donar una classe que fes 
referència a la nostra llengua. El català hi era 
senzillament esborrat, ni cap lliçó que es referís a la vida 
rural (...). La infantesa i l’adolescència em van deixar 
l’experiència d’una vida senzilla i dura, car no puc oblidar 
que els dies escolars eren els menys perquè els més 
nombrosos eren els que forçosament havia de passar al 
camp, ajudant als avis. En el pla escolar vaig tenir una 
preparació de semi-analfabetisme. La meva formació 
escolar només va tenir una faceta positiva: El mestre, el 
senyor Grau, es va posar malalt i això el va apartar de 
l’escola per un cert temps,el va substituir un mestre jove, 
probablement d’uns trenta anys. El seu primer dia de 
classe va començar preguntar-nos que era el que més en 
agradava fer a l’escola i gairebé tots vam respondre que 
preferíem dibuixar i, sense esperar més, ens va repartir 
un full de paper perquè hi dibuixéssim. En un banc hi 
havia amuntegats una sèrie de models que fèiem servir 
habitualment per les classes de dibuix. Quan anàvem a 
buscar-hi el nostre preferit, el mestre ens aturà a tots 
dient-nos  que no!, que això no!

En aquest full, ens digué, dibuixareu l’escola. La nostra 
estranyesa  va ser gran, però no va durar gaire. Es va 
treure una cinta mètrica i ens va fer prendre mides d’una 
part de la paret.

Ens va explicar com reduir la mida real a l’escala 
convenient. Tots els alumnes, millor o pitjor, vam acabar 
dibuixant el plànol de la nostra escola, al mateix temps 
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que vam aprendre lliçons elementals de geometria i 
aritmètica. Va ser la primera lliçó que ens va ensenyar a 
comprendre i no tenia res a veure amb el mètode clàssic 
de la memorització habitual.

Un altre dia va fer sortir un alumne a la pissarra, li va 
llegir un diari La Vanguardia i li va fer escriure unes 
notícies del dia: “Ayer fué asesinado el sindicalista 
Salvador Seguí, alias el Noi del Sucre”  [10 de març de 
1923]. Aquell mot va promoure un aldarull. El mestre va 
imposar silenci i ens va preguntar el nostre renom; més o 
menys tots en teníem un, un era de cal Blai Boig, l’altre de 
cal Carló, jo era de cal Bessó. El renom del Noi del Sucre 
no ens va fer riure més i, a continuació, enmig d’una gran 
atenció, ens va explicar que era un sindicalista. No crec 
que cap de nosaltres ho comprengués gaire bé, però per 
primera vegada vam saber que hi havia homes que 
lluitaven pel millorament de les condicions de treball. Per 
primera vegada vaig pensar que m’hauria agradat ser 
mestre!.

Uns dies més tard, ens va comunicar que el senyor Grau, 
el nostre mestre, ja es trobava millor i que ell ens deixaria 
dins d’una setmana. Tots estimàvem el nostre mestre  Sr. 
Grau, però els més grans —que havíem comprés el que 
estudiàvem sense necessitat de memoritzar— vam 
lamentar la pèrdua del professor jove.

Uns mesos més tard, vaig deixar l’escola. Havien 
començat les vacances d’estiu i jo, com la majoria dels 
altres alumnes, havia d’acompanyar als nostres familiars 
per ajudar-los a entrar la collita: veremar,  plegar 
avellanes i, més tard, collir olives. Molts ja no tornaríem a 
classe. A mi quan s’acabés de collir olives, amb dotze 
anys, m’esperava el treball d’aprenent de paleta, és a dir 
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peó de la construcció, un treball dur per set pessetes la 
setmana. Em sentia feliç pensant en els diners que 
guanyaria. Vinga empènyer un carretó amb arena, 
ciment, rajoles o teules. Era pesat fer d’aprenent!.

El 1925, va ser el de la reunió amb la mare i el germà. 
Gràcies a la coneixença del conserge del Centre Catòlic 
del carrer Mercaders, números 32 i 34, principal, de 
Barcelona, va accedir a llogar-nos la meitat del seu pis, 
damunt mateix del Centre Catòlic. Va ser com un miracle, 
quasi no ho podíem ni somniar. Vam poder viure junts”.

A la ciutat comtal Salvador, entra d’aprenent de serraller i 
Celestí de torner, gràcies a l’amistat de Josep M. Sardà, 
germà de l’arquitecte de Reus, que residia a la mateixa 
Barcelona, el primer va donar-los classe de cultura 
general i comptabilitat dos dies per setmana durant un 
any i mig, fins que l’instructor es va haver d’incorporar al 
servei militar, també mercès que la seva mare 
s’encarregava de la neteja del Liceu de Sant Josep, Celestí 
començà els estudis de comptabilitat i de llengua francesa 
(escola nocturna).

El 1928 entrà a treballar a la casa Harry Walker S. A., on 
s’especialitzà en càlculs de costos i declaracions 
aranzelàries, “era un treball interessant, encara que 
bastant mal pagat”. El 1929, juntament amb altres 
companys va organitzar en la clandestinitat el grup 
sindical mercantil i ell fou nomenat el primer delegat de 
la CNT, a través dels amics Ricard Sans i Oliva 
s’introdueix en el món dels Ateneus Populars, fruit de les 
pressions del moment amb els anarquistes, el 1931 se’n 
separa i entra en el CADCI, cara a reforçar-hi la tendència 
esquerrana, on als 19 anys fou nomenat vocal i secretari 
d’ajut als aturats.
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El 1933 ingressà a la direcció federal de les Joventuts 
Socialistes Catalanes, fins el 1936, data quan entra al 
PSUC, on arriba a secretari general de les seves joventuts 
(JSUC) fins a la seva dimissió el juny de 1937. Amb la 
guerra participà en l’expedició fallida per recuperar 
Mallorca i més tard s’uneix al Front de l’Est (Aragó) on 
assoleix el grau de tinent i participa també a la batalla de 
l'Ebre (amb rang de comissari de companyia,), el 12 de 
febrer de 1939 amb la retirada passa la frontera i s’exilia a 
França on és internat en camps de concentració (Sant 
Cebrià de Rosselló i Set Fonts) fins a començaments de 
1940 que es trasllada a Tolosa de Llenguadoc, amb la 
invasió dels alemanys ingressa a la presó militar 
d’aquesta ciutat, després és destinat a camps de treball 
per a la construcció de carreteres, el 1942 aconsegueix 
fugir i arriba fins a Bordeus, perseguit per la Gestapo es 
refugia als boscos del departament del Nievre, on fa de 
carboner i llenyataire, amb la derrota de l’exèrcit nazi 
retorna a Bordeus. El 1946 emigra a París, no serà fins el 
1952 quan retorna a Catalunya i s’estableix a Reus, en la 
clandestinitat col·labora amb Joan Comorera Soler 
(1894-1958) fins la detenció del mateix el 1954, el 1958 
s’afilià al Moviment Socialista de Catalunya (MSC) i 
n’afavorí la seva implantació i organització a Reus, a 
finals de la dècada dels seixanta fou membre de la 
Comissió Democràtica del Baix Camp, embrió de lo que 
fou l’Assemblea de Catalunya, nucli reusenc. El 1968 hi va 
haver la separació dels grups de Josep Pallach i de Joan 
Reventós, en Celestí  va seguir amb el darrer, iniciant un 
procés polític unitari, que el 1974 es transformà en 
Convergència Socialista (CSC)i d’aquí, el 1976 en sorgí el 
Parit Socialista de Catalunya –  Congrés i posteriorment 
(1978) PSC-PSOE, durant la transició.
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El 21 de gener de 1971, en l’últim estat d’excepció decretat 
pel general Franco, fou detingut sota l’acusació de tenir i 
distribuir propaganda il·legal i de pertànyer a 
associacions i partits polítics  clandestins “hostiles al 
régimen”, per la qual cosa s li decretà arrest domiciliari. 
Va ser jutjat pel Tribunal d’Ordre Públic (TOP), amb 
sentencia absolutòria, amb data del 18 de maig de 1972. 

Entre 1967 i 1971 entra al consell de redacció de la Revista 
del Centre de Lectura de Reus on posteriorment hi 
publicaria diferents articles (1977 i 1990).

També hem de d’esmentar que fou impulsor del 
moviment veïnal reusenc. El 1977 juntament amb Josep 
Tost i altres persones fundà l’Associació de Veïns del 
Barri Immaculada, essent el primer president.

A principis dels vuitanta es va anar separant dels òrgans 
del PSC i de la participació directa en el partit. Per ell, 
llibertat, democràcia i justícia, eren inseparables.

Celestí Martí es va casar, a l’exili, amb la reusenca Rosa 
Güell Boqué,  i van tenir dos fills, Rosette i Salvador, dir 
finalment que el seu germà, en Salvador Martí Salvat, fou 
un dels tants  desapareguts del franquisme (se suposa 
que  fou assassinat de forma secreta pels falangistes entre 
els anys 1949-1951). Morí  a Reus el 9 de juliol del 2001 i 
el dia 20 de setembre de 2002  L’ Ajuntament de Reus li 
concedí la menció honorifica municipal  a títol pòstum 
“per la seva lluita per assolir les llibertats 
democràtiques”.
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Material gràfic

Exiliats a Toulouse el 18 d'agost de 1940.

Míting socialista al pavelló de Reus.
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Al 1965, aproximadament.

Maria Salvat, cosina germana.

10



El CADCI, l'11 de Setembre de 1998 a Barcelona.

El CADCI, l'11 de Setembre de 1998 a Barcelona.
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Currículum militar de Celestino Martí.
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Recepció del president Josep Tarradellas al CADCI.
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