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Viure en guerra  

Les lleves i els voluntaris per al front 

Les dificultats de la vida quotidiana 

Els refugiats i la solidaritat 

 L’esclat de la guerra suposà la marxa al front de molts homes (i algunes 

dones) voluntaris o forçats que afectà el sistema productiu i a les 

famílies. 

 A mitjan 1937, la configuració de l’Exèrcit popular i la incorporació 

massiva a files dels homes entre 17 i 35 anys va incrementar aquest 

impacte. 

 Extensió de la figura dels “emboscats”, que es negaven a marxar a files i 

que foren perseguits per la policia. 

 

 Problemàtica en els proveïments dels mercats, escassetat d’aliments i 

aparició de la fam (augment dels preus) i del mercat negre. 

 Problemes sanitaris (manca de medicaments, extensió de malalties 

infeccioses i relacionats amb l’alimentació, etc.). 

 Aparició, sobretot als inicis de la guerra, de grups incontrolats (FAI ...) 

que estengueren el terror i els assassinats entre persones diverses per la 

seva vinculació amb els partits de dreta, l’Església, el sector empresarial, 

etc. 

 

 Catalunya va haver d’acollir una gran quantitat de refugiats d’altres 

llocs de l’Estat fins al final de la guerra (va arribar a un milió), que foren 

mantinguts gràcies a un gran moviment de solidaritat popular. 

 Gran esforç d’acolliment per part de les autoritats per garantir 

l’alimentació, l’atenció escolar i sanitària de la població acollida, etc.  

 Extensió alhora d’un moviment espontani de participació ciutadana 

col·lectiva  i de solidaritat envers els damnificats per bombardeigs, 

atenció als ferits del front, organització de menjadors populars, etc. 

 També es van fer populars els “brigadistes internacionals”, que 

despertaren en el poble espanyol un fort sentiment de solidaritat i de 

relacions personals. 
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Els bombardeigs i la destrucció  

Les “quintacolumnes”: l’enemic a casa 

La propaganda  

 Pràctica sistemàtica i indiscriminada de bombardeig per part de 

l’aviació i la marina feixista envers la població civil (Madrid, Barcelona, 

Tarragona, Guernica ...), amb la intenció d’estendre el terror i la 

desmoralització entre la població.  

 Ús de la ràdio i de la premsa com a arma de desmoralització i de 

confusió entre el bàndol republicà. 

 Gran impacte humà (més de 5.000 víctimes només a Catalunya) i 

econòmic en les destruccions. Creació del Servei del Patrimoni Històric, 

Cultural i Científic de Catalunya per preservar les obres més importants 

dels bombardeigs. 

 

 Existència de “quintacolumnistes” dins del territori republicà, amb actes 

de sabotatge i espionatge en favor dels insurrectes. 

 Creació del SIM (Servicio de Inteligencia Militar i del Tribunal de Alta 

Traición y Espionaje). També es van cometre alguns abusos des 

d’aquestes instàncies. 

 

 Ús sistemàtic de la propaganda com a eina per donar moral a les 

tropes i a la població. Campanyes de ràdio i de premsa, i sobretot 

amb cartells i fotografies (igualtat de la dona, producció agrícola, 

producció industrial, antifeixista, civisme, prevenció de malalties i de 

riscos ...) 

 Esforç de projecció exterior, sobretot per la República (Exposició de 

París de 1937) 

 Comissariat de Propaganda, esforçada en fer arribar la cultura en 

temps de guerra a tot el territori, fins i tot al front. 

 Presència de “comissaris polítics” al front, sobretot comunistes, 

encarregats de “vigilar” la moral de les tropes i la fidelitat a la 

República. 

 

 


