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D. La zona republicana: resistència i revolució I 

Primers dies de la guerra 

(18-21 de juliol de 1936) 

A Catalunya, i a molts altres llocs d’Espanya, 

el Govern de la Generalitat i de l’Estat no fou 

capaç d’exercir un control real de la 

situació, ni de mantenir la disciplina en el si 

de l’exèrcit i dels cossos armats. Els afiliats als partits i 

sindicats d’esquerra varen 

organitzar-se en grups 

armats que derrotaren els 

insurrectes. 
En els dies següents, aquestes “milícies” 

armades van exercir una repressió 

violenta contra aquells qui identificaven 

com a partidaris de la insurrecció, sense 

cap control governamental. Formació d’un nou poder 

“de facto”, no controlat per 

les institucions legítimes de 

la República, que van 

substituir els Ajuntaments i 

de fet al mateix Estat. 

Constitució del Comitè de Milícies 

Antifeixistes (estiu del 1936) 

La desorganització i disparitat de les forces 

antifeixistes va afavorir l’avenç imparable 

de les tropes de Franco, i va forçar a assolir 

una nova organització centralitzada. 

Formació d’un nou 

Govern presidit per 

Largo Caballero, amb 

presència de  ministres 

comunistes i anarquistes. 

L’Espanya republicana: resistència i revolució 

Prioritat en la reorganització de l’Estat 

de dret i en la formació d’un Exèrcit 

popular eficaç per enfrontar-se als 

insurrectes. 

Trasllat de la seu del Govern i del 

Parlament a València. 

Esforços per acabar amb la violència i 

amb la impunitat dels grups més 

radicals i mantenir l’ordre i la seguretat. 

A Catalunya es formà un 

nou Govern de la 

Generalitat de 

concentració amb ERC, 

PSUC, POUM, CNT i altres 

president per J. Tarradelles 

Situació de 

dualitat envers la 

direcció de la 

guerra i la 
revolució 
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Col·lectivitzacions i economia de guerra 
 

Primeres setmanes de la Guerra 

Situació de desgavell en l’economia 

per la fugida d’empresaris, els 

problemes de subministrament, la 

manca de mà d’obra ... 

Moltes empreses foren 

“col·lectivitzades” pels obrers 

a partir dels ideals dels 

sindicats (CNT), que 

organitzaren la producció. 

Agost de 1936  

Es creà la Comissió d’Indústries 

de Guerra, que intentà 

organitzar la producció dels 

sectors industrials més necessaris 

per a la guerra. 

Creació del Consell d’Economia de 

Catalunya (Govern, sindicats i 

partits), que vol regular tota la vida 

econòmica del país i posar-la al 

servei de l’objectiu de guanyar la 

guerra. 

Octubre de 1936 

Decret de Col·lectivitzacions, que 

legalitzava el procés endegat, i 

classificava les empreses en 

privades i col·lectivitzades. 

En general, a Catalunya, el 

nombre de “col·lectivitzacions” 

fou menor i menys traumàtica 

que a altres llocs de l’Estat, a 

causa del règim de propietat de 

la terra predominant. 

Regulació social del sistema econòmic nacional 

 Expropiació d’empreses i terres 

 Control sobre la banca 

 Intervenció del govern sobre el sistema financer 

 Regulació dels salaris i dels preus 

 Municipalització del sòl urbà 

 Control sobre els proveïments de productes bàsics ... 

En general, i malgrat les dificultats (sobretot en relació als preus i als 

proveïments), el nivell econòmic assolir a Catalunya entre 1936 i 1938 

fou prou bo considerant les circumstàncies... 


