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És per a mi un plaer presentar-vos el primer llibre de la col·lecció «Eines de memòria». Es tracta d’una 
sèrie de materials didàctics i pedagògics adreçats a donar suport al professorat dedicat a l’ensenyament 
dels temes relacionats amb la memòria democràtica. Per això aquest volum que teniu a les mans no pretén 
limitar-se a transmetre un seguit de coneixements històrics. Té, a més, la clara vocació de transmetre als 
nostres nois i noies la cruesa i la barbàrie de la guerra, i la importància d’enfortir i promoure la pau, la 
democràcia i els drets humans. I ho fa a partir d’una part importantíssima d’un passat no gaire llunyà com 
és la Guerra Civil.

L’única manera que un nen o una nena poden evitar cremar-se amb el foc és que el sàpiguen reconèixer 
i en coneguin els efectes. De la mateixa manera, per evitar la guerra cal que coneguin el patiment que 
comporta a fi de comprometre tots els esforços en pro de la cultura de la pau, i saber detectar-ne el germen 
(les injustícies, la discriminació, les desigualtats, la intolerància...) per tal de lluitar per eradicar-les. Tan 
important com això és que els i les estudiants siguin conscients del que ha costat assolir la llibertat i la 
democràcia, retin homenatge a aquells que les van defensar, i que s’esforcin a continuar enfortint-les. 

Aquests són objectius amb què el govern de la Generalitat es troba fortament compromès. Per això, hem 
impulsat tot un seguit d’accions destinades a la recuperació de la memòria democràtica en conjunció 
amb la nova assignatura d’educació per a la ciutadania. Guerra Civil a Catalunya. Veus dels sense nom i la 
col·lecció que inicia en són un bon exemple, que s’afegeix al que l’any passat va ser la publicació d‘El repte 
de les fonts orals dins la col·lecció, també conjunta, «Memòria oral».

Per acabar, vull expressar la meva felicitació a la Universitat de Barcelona i en particular a Gemma Tribó, 
Carmen Sierra i Anna Bastida del Departament de Didàctica de les ciències socials, professionals que han 
realitzat un esplèndid treball. Estem convençuts que aquests materials contribuiran a educar persones 
no solament amb amplis coneixements, sinó, a més, amb els sòlids valors de la llibertat, la fraternitat i la 
pau. 

Joan SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació
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Celebrem la publicació del primer volum de la col·lecció «Eines de memòria», fruit del conveni entre el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el Departament d’Educació, l’objectiu del 
qual és treballar plegats per impulsar el coneixement de la memòria democràtica del nostre país entre 
l’alumnat de tot Catalunya. 

La guerra civil a Catalunya. Veus dels sense nom és un exemple excel·lent per entendre la història recent del 
país a partir de la vida dels ciutadans anònims. Ofereix una nova mirada d’un dels conflictes més cruents 
dels nostres temps, centrada essencialment en diversos aspectes de  la vida quotidiana i fixant-se en 
les mentalitats de tots els que s’hi  van veure implicats, des d’una o altra situació personal o des d’una 
participació més o menys activa.

Felicitem les autores, professores del Departament de Didàctica de les ciències socials de la Universitat 
de Barcelona, per l’esforç que han esmerçat a oferir-nos noves fonts per descobrir aspectes desconeguts 
de la nostra història local i per la qualitat pedagògica de les seves propostes didàctiques, gràcies a la seva 
habilitat a fer ús d’aportacions recents procedents del món de la recerca i d’una gran varietat de fonts orals, 
iconogràfiques i documentals, moltes de les quals són inèdites.

El professorat de secundària té l’opció de treballar el contingut del llibre en tant que unitat didàctica 
completa, o bé de seleccionar i adaptar els aspectes i les activitats més convenients per al seu alumnat.

Els nois i noies que utilitzin aquests materials tindran una magnífica ocasió per establir una relació entre 
allò que treballaran a l’aula i algunes de les vivències dels seus avantpassats, sovint encara objecte de 
comentaris familiars. Aprendran a analitzar, interpretar i posar-se en el lloc dels que van haver de patir, 
des del front o la rereguarda, els efectes de la violència i la repressió, els sofriments de la vida diària o les 
dificultats en la lluita per fer perviure els seus valors. En definitiva, disposaran d’una eina per comprendre 
molt millor per què els valors democràtics i la defensa del diàleg i la pau han arrelat a casa nostra. Cal que 
tots ho continuem fent amb convenciment. 

Ernest MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació
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Cal ensenyar als nostres alumnes la història de les guerres? Cal, sobretot, parlar-los d’una guerra cruel i 
propera, que possiblement ha deixat ferides en l’experiència i en els records de les seves famílies?

Penso que cal fer-ho: que cal que els ensenyem a entendre la naturalesa i la irracionalitat de les guerres per 
tal d’evitar que un dia els vulguin embarcar en alguna de nova. Amagar l’existència del conflicte i educar-los 
en la ficció d’un món pacífic i solidari, que no és el món real, sinó un objectiu a conquerir, només serviria 
per deixar-los indefensos davant de qualsevol intent de manipular-los. El que cal defugir no és l’estudi 
de les guerres, sinó les mentides amb què s’han construït les històries que s’ensenyen amb la intenció 
de glorificar els que les han dirigides, ocultant-ne la irracionalitat i, el que és molt pitjor, la inutilitat. 

El 1929 un home que havia viscut l’experiència de la guerra des de la primera línia, Jean Norton Cru, 
publicava un llibre que continua sent avui irreemplaçable, Témoins, que duia el subtítol d’Assaig d’anàlisi i 
de crítica dels records de combatents editats a França de 1915 a 1928. El llibre començava dient: «L’home 
s’ha enorgullit sempre de fer la guerra, ha embellit l’acte de la batalla, ha pintat amb magnificència les 
càrregues dels cavallers, el combat cos a cos dels soldats a peu.» El transcurs dels segles ha fixat aquestes 
imatges en l’esperit dels ciutadans que no han combatut i que pensen que coneixen la guerra, perquè creuen 
que els relats històrics en donen una pintura real. «Aquesta és una il·lusió tan tenaç com perillosa.» Cru 
analitzava 300 obres de 251 autors i desemmascarava les «idees falses sobre la guerra»: la valentia dels 
soldats («tots els soldats, sense excepció, tenen por, i la gran majoria fa prova d’un valor admirable en fer 
el que cal malgrat la por»), la lluita amb la baioneta, els munts de morts als camps, els rius de sang, les 
llegendes heroiques que alimenten els mites glorificadors de la guerra. La seva crítica implacable agafava 
les novel·les, els llibres de records, els diaris, les cartes i en denunciava les mitificacions i les errades. Cal, 
deia, desfer les llegendes de la guerra. «Sembla que ens inclinem a deixar fer, a permetre que els nostres 
fills es nodreixin d’aquestes faules que ens han conduït a nosaltres a l’agost de 1914.»

I, en efecte, els nens als quals s’havia ensenyat que aquella guerra de 1914 havia estat una epopeia gloriosa 
van poder ser duts de nou al combat el 1939 amb la mateixa alegria inconscient que els seus antecessors. 
Ignoraven les amargues experiències que havien dut un periodista com Philip Gibbs, que havia escrit articles 
entusiastes durant el conflicte per tal de mantenir la moral, a rectificar en haver-se acabat i descriure’l 
el 1920 com una matança monstruosa, una carnisseria d’homes joves, «mentre els vells organitzaven 
el seu sacrifici i els especuladors s’enriquien, i mentre s’atiaven les fogueres de l’odi» amb l’excusa del 
patriotisme.

Mirant aquella guerra amb ulls crítics, s’hauria pogut veure la irracionalitat dels comandaments militars 
anglesos, que somniaven dirigir grans càrregues de cavalleria, sabre en mà, sense voler entendre que la 
càrrega no era possible en les condicions de la nova guerra: els cavalls no podien avançar per un terreny 
que l’artilleria havia triturat, omplint-lo de cràters d’obús. Calia preparar «camins per als cavalls» (cavalry 
tracks), omplint els cràters de terra i construint ponts de fusta pel damunt de les trinxeres; una feina que 
s’havia de fer setmanes abans d’una ofensiva, en un treball perillós, sota el foc de l’artilleria i molt sovint 
de nit. Així es construïa un camí que es marcava amb banderetes de colors, però pel qual només es podia 
avançar de dos en dos, i d’un en un pel damunt dels ponts. Aquesta seria la feina més dura dels soldats de 
cavalleria a la França de la Primera Guerra Mundial: fer tracks per al moment en què la càrrega fos possible, 
veient com amb el pas dels dies les explosions de projectils d’artilleria els anaven fent malbé, impossibles 
de passar, enmig de cavalls morts d’esgotament.

Però si la història d’una cavalleria inútil és una mostra d’irracionalitat, pitjor resulta encara la forma en què 
els caps militars van sacrificar vides humanes en una mena de guerra que no entenien. Verdun, la batalla en 
què s’assentava la dubtosa glòria de Pétain, amb les seves inútils 750.000 baixes, ha pogut ser qualificada 
com «la pitjor batalla de la història». 

Encara seria pitjor la del Somme. El primer de juliol de 1916 els soldats anglesos van esmorzar a les cinc 
del matí, mentre es realitzava el bombardeig artiller sobre les posicions alemanyes. A dos quarts de vuit van 
començar a sonar els xiulets que ordenaven l’inici de l’atac i els soldats van avançar en formació. Un dels 
participants explica: «Cap a l’esquerra i cap a la dreta, línies de soldats avançant com en una desfilada, en 
formació.» Una línia de potser 100.000 homes d’infanteria va avançar en un front de quaranta quilòmetres 
d’amplada. Se’ls havia dit que l’artilleria ho hauria esclafat tot i que el seu avenç seria un passeig. El més 
bèstia és que duien una càrrega d’uns 30 kg al damunt: un rifle, municions, granades, menjar, un impermeable, 
quatre sacs buits per omplir de terra, un casc d’acer, dues màscares contra el gas, un parell d’ulleres contra 
el gas, roba de camp, un pic o una pala per cavar trinxeres, una cantimplora i un plat d’estany (que brillava al 
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sol i ajudava els enemics a fer punteria): tot el que es considerava que era necessari per mantenir una llarga 
lluita dins de les trinxeres alemanyes. Amb aquest pes al damunt era difícil enfilar-se fora d’una trinxera, 
s’havia de caminar lentament, sense poder córrer ni tirar-se a terra o aixecar-se amb rapidesa. Milers 
d’homes que feien un blanc fàcil amb tot l’embalum que portaven al damunt i que es movien lentament no 
van tenir altra solució, davant del foc d’un centenar de metralladores alemanyes que l’artilleria no havia 
destruït, que tirar-se a terra i quedar-se quiets.

Tot el que es va aconseguir aquest primer dia va ser guanyar dos pobles i un punt fort alemany a costa 
d’uns 20.000 soldats anglesos morts i uns 40.000 ferits. En aquest sol dia hi va haver més morts britànics 
que en totes les guerres de Crimea i dels Boers juntes. El resultat final de la batalla, que va durar prop de 
cinc mesos, va ser aconseguir un avenç de 10 km de profunditat en una terra devastada i escorxada com 
un paisatge de la Lluna, a costa de més de 600.000 baixes aliades: a 60.000 baixes per quilòmetre es 
podien consumir molts milions d’homes abans d’arribar a Berlín, i no n’hi havia tants de disponibles, de 
manera que es va desistir de la idea de ruptura del front i del somni de la batalla decisiva, amb la càrrega 
de cavalleria inclosa, i els caps anglesos es van apuntar, per justificar el seu fracàs, a la teoria de la guerra de 
desgast.

L’home que havia dirigit la batalla va tenir la barra de sostenir que havia estat una victòria, que oferia 
«àmplia compensació pels esplèndids esforços de les nostres tropes i pels sacrificis que hem fet tant 
nosaltres com els nostres aliats». La consideració final d’un dels que la van viure era diferent: «els generals 
que van ordenar, planejar i dirigir aquest criminal assassinat en massa van ser ascendits, condecorats i més 
endavant van esdevenir lords, en comptes de ser duts a un tribunal militar i severament castigats, en unió 
dels polítics que els havien incitat.»

Moltes coses van canviar des d’aquesta experiència en l’esperit dels combatents. Com va escriure A. J. P. 
Taylor: «L’idealisme va morir al Somme. Ja no hi va haver més voluntaris plens d’entusiasme. Havien perdut 
la fe en la seva causa, en els seus caps, en tot excepte en la lleialtat envers els seus camarades de combat. 
La guerra va deixar de tenir un propòsit. Va seguir per la seva pròpia inèrcia, com un concurs de resistència.» 
El 1976 un oficial que havia participat en la batalla concloïa rotundament: «El Somme no va ser més que 
una matança.»

Els estudis actuals sobre la Primera Guerra Mundial en remarquen clarament la inutilitat. John Keegan, un 
historiador militar de prestigi, comença la seva història dient: «La Primera Guerra Mundial va ser un conflicte 
tràgic i innecessari. Innecessari perquè la seqüència dels esdeveniments que van portar a la seva declaració 
es podia haver trencat en qualsevol punt durant les cinc setmanes de crisi que van precedir el primer xoc 
d’armes, si la prudència o la bona voluntat haguessin estat escoltades; tràgic, perquè les conseqüències 
del primer xoc van acabar amb les vides de deu milions d’éssers vivents, van torturar l’existència emocional 
de molts més milions, van destruir la cultura optimista i pacífica del continent europeu i, quan els canons 
van callar, quatre anys més tard, van deixar un llegat de rancúnia política i d’odi racial tan intens que cap 
explicació de les causes de la Segona Guerra Mundial no és vàlida si no té en compte aquestes arrels.»

No és solament la Primera Guerra Mundial la que s’ha volgut mitificar. Avui mateix veiem com a les escoles 
nord-americanes es defuig l’explicació amb un mínim d’objectivitat del que va ser la guerra de Vietnam. No 
es tracta d’ocultar els sofriments que va produir, ni de dissimular el fet que es va perdre, sinó d’impedir 
que es pugui reflexionar sobre la seva absoluta inutilitat: evitar que els estudiants s’adonin que la guerra 
es va perdre, però no va passar cap dels desastres amb què s’havia volgut justificar que s’hi enviés mig 
milió de joves nord-americans, preferentment joves i negres. No es va produir la temuda operació dominó 
–cap altre país no va caure sota un règim comunista, com s’havia profetitzat– i no hi va haver un retrocés 
de la civilització, com s’anunciava, sinó que el nou Vietnam marxa des de la fi de la guerra per un camí 
de prosperitat. Com es poden justificar, aleshores, els 58.000 morts i 300.000 ferits nord-americans de la 
guerra, o el seu cost directe de més de 140.000 milions de dòlars? Si es permetés que a l’escola s’ensenyessin 
aquestes coses, no s’hauria pogut tornar a enganyar els homes que han estat portats després a Iraq.

M’agrada, per tot plegat, un llibre com aquest, que pretén de fer entendre el que va ser la Guerra Civil 
a Catalunya a través de les «veus dels sense nom». Que no solament parla del front, sinó també de la 
rereguarda, de la vida quotidiana sota els bombardeigs, dels sofriments individuals de la gent comuna, 
de la por i de la solidaritat. I que ho vol fer a partir dels testimonis i els documents, incitant l’estudiant a 
reflexionar pel seu compte. Res no podria resultar més allunyat de l’ensenyament de les faules heroiques que 
Jean Norton Cru denunciava, tement que podia conduir els seus fills, com efectivament va passar, a repetir 
la seva experiència d’agost de 1914. Un ensenyament com el que proposa aquest llibre, que proporcioni 
informacions objectives i estimuli els estudiants a pensar pel seu compte, és el millor antídot possible 
contra qualsevol retorn a juliol de 1936.

Josep FONTANA

    Juliol de 2007  
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Els materials didàctics que teniu a les mans tracten de la Guerra Civil espanyola vista des de l’àmbit de 
Catalunya. Però, a diferència dels enfocaments més fressats i habituals, els protagonistes no són ni els 
polítics ni els generals sinó, més aviat, la ciutadania anònima que és qui, de fet, en va pagar el cost en 
sofriment. És clar que hem hagut d’exposar els plans de guerra que els militars insurgents van elaborar o 
els lligams exteriors que tots dos bàndols van establir. Però la gran majoria de les activitats d’aprenentatge 
que us oferim, les ocupen els milicians i les milicianes, els soldats sense nom que defensaven la Segona 
República –o la revolució– arrapats als roquissars de la serra de Cavalls, i els membres del Tercio de Nuestra 
Señora de Montserrat que els feien front; les dones que subvenien a la rereguarda enmig del desabastiment 
i sota les bombes; els capellans que fugien dels afusellaments, els sindicalistes, els militants dels partits 
polítics... 

Fa molts anys, un important intel·lectual italià empresonat pel feixisme escrivia al seu fill:

Em sembla que t’agrada la Història, tal com m’agradava a mi quan tenia la teva edat, perquè es 
refereix als homes vius, i tot allò que es relaciona amb els homes, amb tants homes com es pugui, 
amb tots els homes del món, que s’uneixen en societat, i treballen i lluiten i es milloren a si mateixos, 
t’ha d’agradar més que cap altra cosa. Però, és així?1

A hores d’ara, és ben probable que una bona part del nostre alumnat de Secundària respondria negativament 
la pregunta de Gramsci. Entre els nombrosos motius de la seva negativa també és probable que hi hagi la 
fractura existent entre la Història escolar –sovint llunyana de la vida dels nois i les noies i centrada en 
grans personatges– i la memòria que la ciutadania es fa del passat, val a dir que cada cop més minsa i 
escadussera. Potser si la Història es fes «des de baix», des de la vida i les actuacions de la gent, tal com 
volia George Rudé, o inclogués, tal com ho veia Gramsci, tantes persones com fos possible; si s’ocupés de 
tots els homes i les dones que han viscut en «la diversitat dels espais, les cultures i els grups socials», tal 
com considera necessari Josep Fontana2, potser aleshores podria captar més interès de l’alumnat.

És clar que aquesta Història encara està per fer, i la seva mancança s’aparella a la poca facilitat que hi ha 
per trobar la documentació adient. Ara bé, les guerres, més que d’altres situacions ordinàries, forneixen 
abundants testimonis de la gent comuna i corrent pel fet que són considerades excepcionals i molts dels qui 
les han viscudes se senten temptats d’exposar i de comunicar als altres la seva experiència. Aquest fet pren 
volada quan es van generalitzant l’alfabetització i l’existència dels reporters de guerra: el primer fenomen 
permet d’escriure notes i memòries als combatents anònims; el segon permet de donar veu als personatges 
de segona i tercera fila, a més a més dels de primera, i descriure les condicions en què suporten la guerra.

En el cas de la Guerra Civil a Catalunya, i encara que no disposem de tota la documentació desitjable, cal 
remarcar una considerable florida tant de recerques d’arxiu com de memòries d’excombatents, polítics i 
simples testimonis, que sovint es publiquen en centres d’estudis comarcals. L’ explotació didàctica d’aquests 
materials, juntament amb la recerca de l’alumnat entorn de la història de la pròpia família –testimonis orals, 
fotografies, objectes, premsa, etc.– promou l’empatia i facilita dos objectius importants:

Acostar-se a la generalització del coneixement històric a partir de l’experiència de gent com nosaltres 
(contingut de caire conceptual i factual).
Comprovar que les decisions personals afecten la vida col·lectiva, és a dir, que també poden ser 
polítiques, cosa que fa reflexionar sobre la responsabilitat social dels individus (contingut de caire 
actitudinal i de valors).

Pel que fa a la configuració formal d’aquests materials didàctics, s’hi inclou:

Una primera part o Guia didàctica en què es concreten els continguts i els objectius generals de la 
proposta, que integra: reflexions metodològiques generals complementades amb indicacions sobre 
la seqüenciació i temporització de les activitats; descripció metodològica de cadascuna;  i una concreció 

1. Antonio GRAMSCI. El árbol del erizo. Barcelona: Bruguera, 1981, p. 146.
2. Vegeu Josep FONTANA. La història dels homes. Barcelona: Crítica, 2000.

Introducció

•

•
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dels objectius específics. Aquest plantejament permet utilitzar globalment les activitats de manera 
ordenada com si es tractés d’un crèdit, sempre que el professorat ho trobi adient. Per facilitar 
la utilització oberta de les activitats, s’ofereixen, en canvi, itineraris de treball diferenciats, amb 
indicacions d’ús de cada activitat segons la seva dificultat (4t d’ESO o bé 2n de Batxillerat). 

L’ordenació de les activitats en quatre blocs respon a una seqüenciació per continguts o àmbits 
temàtics, però també a una estratègia didàctica que en facilita l’ús a l’aula segons els objectius 
que es marqui el professorat. 
 
Els criteris d’avaluació poden pensar-se globalment, tal com es fa a la present proposta, o bé 
poden ser aplicats a cada activitat d’acord amb la programació de l’aula.

La segona part, dedicada a desenvolupar exhaustivament les Activitats d’aprenentatge la 
integren divuit activitats didàctiques diferents que utilitzen recursos i metodologies de treball 
molt diverses: introductòries, d’aproximació a l’estudi de la Guerra Civil, de pràctica de l’empatia, 
d’altres que aprofundeixen i investiguen en aspectes clau del coneixement històric de la guerra i 
encara d’altres que fan reflexionar els nois i les noies sobre els valors de la pau i la importància 
de la memòria històrica per tal d’evitar noves guerres.

La tercera part conté un dossier de divuit documents confegits expressament per proporcionar el 
substrat necessari per a resoldre les activitats. Aquesta informació és molt enriquidora, facilita 
el treball autònom de l’alumnat i una bona tutorització i guiatge per part del professorat. Així 
mateix, la tria bibliogràfica i les referències als testimonis i vivències de la guerra poden servir 
per aprofundir en l’estudi dels diferents temes.

Finalment, voldríem remarcar que la proposta té una amplada considerable –el tema de la Guerra Civil 
bé s’ho val–, però es pot reduir o adaptar a les necessitats didàctiques de cadascú a partir dels diferents 
itineraris que es proposen i que, és clar, no són pas els únics possibles: l’última paraula, com sempre, la 
tenen els i les docents.

10 / Introducció 



Guia didàctica



Objectius generals

Objectius generals i continguts

Incorporar elements de la quotidianitat i de les mentalitats durant la guerra (rereguarda i front) com a 
mitjà de reconstrucció del passat, des d’una perspectiva d’història total.

Oferir un conjunt de coneixements i de fonts primàries que facilitin la comprensió i la conceptualització 
de la Guerra Civil.

Reviure empàticament situacions de la rereguarda i del front que afavoreixin la comprensió dels principals 
problemes provocats per la Guerra Civil espanyola.

Aproximar, a partir de mètodes socioafectius i de simulació, l’experiència personal en la comprensió dels 
processos històrics.

Aprendre a utilitzar fonts històriques com a elements propis del mètode històric en la reconstrucció del 
passat.

Comprovar la fiabilitat de les fonts en la construcció del coneixement històric i comprendre que les fonts 
són la matèria primera que cal interpretar.

Comprendre que l’ús de les armes no va ajudar a resoldre els problemes politicosocials que tenia plantejats 
la República espanyola.

Aprendre a identificar la violència com una via simple i força habitual, però inútil i devastadora, de resoldre 
els conflictes en el món actual.

•

•

•

•

•

•

•

•

Continguts

Procediments

Identificació de relacions de causa-efecte en l’esclat de la Guerra Civil espanyola.

Identificació de conceptes històrics dinàmics: successió, canvi, transformació i evolució.

Vivència de categories històriques simultànies: coetaneïtat i «al mateix temps que».

Contrastació, buidatge i interpretació de fonts primàries documentals.

Identificació empàtica amb problemes i vivències relacionades amb la Guerra Civil espanyola, tant del 
front com de la rereguarda.

Simulació de situacions i problemes sociohistòrics propis de la contesa bèl·lica i de la immediata 
postguerra.

Localització en mapes de topònims i escenaris bèl·lics.

Càlcul de percentatges i comparació de variables quantificables.

Creació d’un clima propi de l’època.

Extracció de conclusions a partir d’un procés analític.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fets, conceptes i sistemes conceptuals

Causes de la Guerra Civil espanyola.

Característiques de la vida quotidiana durant la Guerra Civil espanyola a la rereguarda: les dificultats de 
la subsistència, l’escolarització, etc.

Trets més significatius de la vida quotidiana al front durant la Guerra Civil espanyola.

Canvi cultural i noves funcions de les dones en la vida pública i en la producció durant la guerra.

Contrastos socials entre classes benestants i classes populars en la vivència de la guerra.

L’arribada massiva de refugiats i els problemes de subsistència a la rereguarda.

La violència interna: els bombardeigs a la població civil, la repressió i la por.

Aspectes militars de la Guerra Civil: com és un front, l’exèrcit, atac i contraatac, instrucció.

Conseqüències ideològiques i polítiques de la victòria franquista.

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

Actituds, valors i normes

Interès per conèixer el passat a través de l’anàlisi i la reflexió i de la imaginació i la creativitat.

Valoració positiva de la diversitat d’experiències personals que ens ajuden a reconstruir el mosaic    
històric.

Sensibilització pels aspectes relacionats amb la vida quotidiana d’homes i dones com a elements 
essencials per a comprendre la Història.

Consciència del valor de la companyonia i la solidaritat com a actitud indispensable per a la supervivència 
en situacions de perill extrem.

Acceptació de normes de treball basades en el diàleg i exemptes d’estereotips sexistes.

Sensibilització en l’experiència de la Guerra Civil espanyola per a poder acostar-se al significat de les que 
ara tenen lloc en d’altres indrets.

Convenciment que l’agressivitat i la violència no resolen els problemes personals ni els conflictes socials.

Valoració positiva de les actituds pacífiques en l’àmbit de les relacions socials a les diferents escales. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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El recull d’activitats que us presentem es pot utilitzar com a crèdit per a la Secundària (4t d’ESO i 2n 
de Batxillerat) o bé com a material didàctic obert del qual el professorat triarà les activitats que trobi 
convenients per al seu alumnat. Consta de quatre blocs d’activitats:

I. L’inici de la guerra. Activitats introductòries i de motivació
II. La rereguarda. Activitats d’aprofundiment i d’investigació

III. El front. Activitats d’estudi de casos
IV. Final de la guerra, retorn de la pau? Activitats conclusives

L’inici de la guerra. Activitats introductòries i de motivacióI

Es tracta d’un conjunt de cinc activitats que introdueixen la temàtica de la Guerra Civil espanyola, és 
a dir, que presenten elements bàsics per treballar a l’aula.

Les activitats 1 i 2 serveixen per detectar els coneixements previs de l’alumnat entorn del tema. 
La 1 té un caire més motivador, empàtic, mentre que la 2 és bàsicament conceptual. De fet, són 
complementàries i es poden aplicar de manera alternativa. 

Les activitats següents ajuden a entendre el procés d’aquella guerra de tres anys: la forta fractura 
social i política, així com les forces i recursos amb què comptava cada bàndol (activitat 3); l’avenç del 
domini territorial dels insurrectes i l’evolució del front (activitat 4); la freda planificació dels colpistes 
d’una guerra llarga i adreçada a eliminar l’enemic, i la reacció de la defensa republicana (activitat 5). 
Aquestes tres activitats aporten uns coneixements bàsics i són imprescindibles, si es vol treballar 
amb el format de crèdit.

TEMPS APROXIMAT PER A TREBALLAR TOT EL BLOC: 6 HORES

La rereguarda. Activitats d’aprofundiment i d’investigacióII

Les activitats 6-13 constitueixen una proposta de treball des de la rereguarda i s’hi analitzen les 
vivències que la gent comuna i corrent –és a dir, persones anònimes– varen tenir durant la guerra.

Les activitats 6 i 13 integren de manera global diversos temes vinculats a la vida quotidiana, a través 
de les experiències de quatre protagonistes (activitat 6) i de testimonis sobre els canvis a la ciutat de 
Barcelona, en la vida escolar i en els jocs, en els símbols, les pràctiques religioses i les manifestacions 
culturals i de lleure (activitat 13). 

La resta d’activitats d’aquest bloc (activitats 7, 8, 9, 10, 11 i 12) són quasi monogràfiques, i cada 
títol n’anuncia el contingut: revolució i mobilització; la por a la rereguarda; la manca de productes 
bàsics de subsistència i l’aparició de la fam; l’acollida dels nens refugiats i el seu impacte en el 
desabastiment, i també les condicions precàries de la salut i la desnutrició infantil –més intensa 
entre els refugiats–; les accions d’ajut de la solidaritat internacional; i, finalment, l’ocupació de 
l’espai públic per part de les dones i la seva presència massiva en la producció. 

Aquesta sèrie d’activitats es pot plantejar tant de manera independent, atès que la majoria fan 
petites propostes de recerca temàtica, com en conjunt, cosa que permetria de copsar a fons els 
diferents aspectes de la vida quotidiana a la rereguarda.

TEMPS APROXIMAT PER A TREBALLAR TOT EL BLOC: 11,5 HORES

Metodologia i temporització
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El front. Activitats d’estudi de casosIII

Amb un enfocament semblant i complementari, aquí es parla de la guerra vista des del front, i s’hi 
tracta l’experiència dels combatents anònims. Des d’una posició d’empatia, l’alumnat es veu abocat 
a entrar en els moviments tàctics que implicaven els combats concrets, a entendre’n el sentit, la 
finalitat i els resultats, és a dir,  què feien els homes, què patien, com ho vivien. 

A l’activitat 14, es presenten les diferents modalitats de combatents catalans, tant republicans com 
franquistes. L’activitat 15 s’acosta a una situació de combat molt limitada en el temps i l’espai, de 
manera que els detalls hi resulten ben visibles. En canvi, l’activitat 16, molt més àmplia, tracta a 
fons els elements que van caracteritzar la batalla més llarga i representativa de la Guerra Civil, la de 
l’Ebre. Totes tres activitats es poden abordar de manera independent.

TEMPS APROXIMAT PER A TREBALLAR TOT EL BLOC: 3,5 HORES

Final de la guerra, retorn de la pau? Activitats conclusivesIV

Aquest quart bloc, l’integren dues activitats breus la finalitat de les quals és fer un balanç i una 
retrospectiva de les propostes de treball dels tres blocs anteriors. El balanç remarca els aspectes 
relacionats amb la valoració humana i moral dels fenòmens de la guerra i de la pau.

L’activitat 17 pretén fer reflexionar sobre la força i la durada de l’impacte que representa una guerra 
per a la societat que l’ha patida i, especialment, el preu que ha de pagar el bàndol vençut. A l’activitat 
18 es mostra l’esforç dels qui van viure un conflicte armat per tal que se’ls recordi, i el desig de fer 
entendre a les generacions posteriors l’horror que hi van patir.

TEMPS APROXIMAT PER A TREBALLAR TOT EL BLOC: 2,5 HORES
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Activitats d’aprenentatge

Bloc I. L’inici de la guerra

L’ esclat de la guerra2
Objectius

• Identificar els elements ideològics dels insurrectes i dels defensors de la República.
• Diferenciar conceptualment cop d’estat, «alzamiento», guerra i guerra civil.

Descripció i metodologia

A partir de l’anàlisi de la portada de La Vanguardia del 24 de juliol, de dos textos periodístics curts 
i amb informació complementària del document 1, es tracta de copsar les diferències ideològiques 
de cada bàndol i començar a sistematitzar-les conceptualment. 

Era un dissabte de juliol de 19361
Objectius

• Presentar la crueltat i el dolor que genera una guerra. 
• Aprendre a precisar conceptualment la guerra.

Descripció i metodologia

Es pretén una aproximació empàtica de l’alumnat a les experiències dels qui varen viure la guerra. 
Per mitjà de la interpretació emotiva i intuïtiva dels documents –iconogràfics i textuals– s’intenta 
que els alumnes explicitin les idees prèvies sobre la guerra. L’ activitat combina reflexió individual i 
col·lectiva i vincula l’existència de la guerra a la realitat actual. El debat i la posada en comú són les 
eines per conèixer el que saben els alumnes i per fer-los expressar la seva visió de la guerra. Vegeu el 
document 1.

Dues Espanyes3
Objectius

Prendre consciència del potencial de cada bàndol, posar en qüestió l’actitud de no-intervenció per 
part de les democràcies occidentals i evidenciar l’ajut militar estranger, més eficaç, que reberen 
els insurrectes.
Aproximar la Guerra Civil espanyola a les guerres civils actuals (comparació amb l’antiga Iugoslàvia, 
document 18).

Descripció i metodologia

Buidatge de dos quadres que sintetitzen la situació de cada bàndol (indústria, agricultura, població, 
exèrcit, armes...) en iniciar-se la guerra per tal que els alumnes facin, individualment i en grup, una 
comparació de la situació inicial i un petit balanç. Completar les caselles en blanc sobre l’ajut militar 
exterior que rebia cada bàndol, a partir de la consulta del document 3. Debat en grup i valoració d’una 
frase de Tayllerand sobre la farsa de la no-intervenció i comparació de la situació de difícil defensa 
de la Segona República durant la Guerra Civil amb la situació viscuda per Bòsnia recentment. 

•

•
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Els fronts de guerra4
Objectiu

• Copsar els aspectes diacrònics de l’evolució dels fronts de guerra. 

Descripció i metodologia

A través de tres mapes (de 1936, 1937 i 1938), els alumnes contestaran, individualment o en grup, 
qüestions que els ajudaran a analitzar l’evolució dels fronts de guerra i, de manera específica, la 
situació de rereguarda que va jugar Catalunya. Cal fer-los fer observacions i reflexions sobre els 
canvis de domini.

Una guerra planificada5
Objectius

• Conèixer les diferents estratègies militars utilitzades pels dos bàndols.
• Fer una aproximació al cost humà de la guerra, aprofundint en el cas de Catalunya.
• Fer una comparació amb el cas iugoslau.

Descripció i metodologia

A partir de la informació sobre els plans de guerra dels dos bàndols, els alumnes han de realitzar 
un exercici individual emplenant dos globus amb plans de guerra ofensius (general Franco) i plans 
de guerra defensius (general Rojo). Després, en grup, han de comparar i analitzar el contingut de 
frases que traspuen violència (Mola i anarquistes), amb l’objectiu que captin que, quan la màquina 
de la guerra s’engega, la capacitat de destrucció es manifesta a tot arreu. Amb les dades sobre 
exiliats i morts a Catalunya i a Espanya es fan calcular percentatges sobre el cost humà de la guerra 
i representar-los gràficament, per posar-los en comú a la part final de l’activitat.

Bloc II. La rereguarda

Investiguem sobre la guerra6
Objectius

Identificar els problemes de la rereguarda que s’estudiaran en aquest bloc: fam, por, bombardeigs, 
assassinats, morts al front, exili, canvis culturals, presoners.
Posar en relleu els efectes de la guerra a la vida quotidiana de les persones anònimes i senzilles. 

Descripció i metodologia

La classe es dividirà en quatre grups per treballar quatre biografies i analitzar com la guerra afecta 
les persones. En equip, els alumnes hauran d’emplenar la casella de l’engraellat que els correspongui 
i aprofundir en les conseqüències de la guerra en la vida del seu personatge per preparar una posada 
en comú dels grups. Cal que consultin els documents per tot allò que no coneixen prou. Per exemple, 
els documents 8, 9 i 10, sobre el paper de les dones; els 11, 12 i 13, sobre la vida a la rereguarda; el 17, 
sobre els problemes del front. Finalment, han de portar a classe fonts primàries de tipus divers dels 
anys de la guerra, que catalogaran i ordenaran per fer-ne una exposició com a treball de síntesi.

•

•
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Revolució i mobilització7
Objectius

Copsar la reacció de la defensa civil espontània i veure com en sorgí un sector de població armat 
que va erigir-se en controlador del nou «poder».
Observar el paper actiu de les dones durant els primers dies de guerra.

Descripció i metodologia

Exercici individual de localització en el plànol de Barcelona dels punts on hi hagué lluites i 
enfrontaments armats durant els primers dies de la guerra, i transcripció d’aquests punts. Fixar 
l’atenció en l’actuació d’una noia que va participar en un d’aquests enfrontaments (els alumnes 
hauran d’encerclar l’enfrontament més proper a la Barceloneta). Analitzar el text redactat en primera 
persona per Soledad Real, i fer descobrir la frase que ajuda a entendre la força de la crida al front i 
el paper de fre a la insurrecció militar de les forces populars.

La por a la rereguarda8
Objectiu

Fer captar la idea que en una guerra civil la por, la desconfiança de l’altre (possible enemic o 
delator), la violència arbitrària... ho envaeixen tot i embruten les relacions humanes. Es tracta de 
fer entendre que, a més del front de guerra, en una guerra civil hi ha molts fronts interiors a la 
rereguarda o violència interna dins la mateixa societat (la guerra dins la guerra).

Descripció i metodologia

Anàlisi de textos: un document oral, fragments de testimonis entrevistats per Ronald Fraser sobre 
el doctor Trueta i Eulàlia Masribera, persones ambdues fidels a la República que viuen intensament 
aquesta por, a més d’un text de Max Aub i la interpretació d’un dibuix infantil contextualitzat a la 
guerra de Bòsnia.

L’ escassesa de proveïments: la fam9
Objectius

Mostrar la misèria que vivia el bàndol republicà, i tota la rereguarda, sobretot a partir de l’estiu de 
1937, quan la fam començà a fer estralls als nuclis urbans.
Diferenciar comerç i intercanvi (economia de guerra) i observar l’elevació del nivell de vida i el 
procés inflacionista (paper moneda).

Descripció i metodologia

L’activitat és de reflexió individual, però també es pot realitzar en equip. Comença amb l’anàlisi 
de textos elaborats a partir de bibliografia d’història local: Molins de Llobregat (Molins de Rei) i 
Guíxols (Sant Feliu de Guíxols), on apareixen dades concretes de fam i carestia de productes bàsics. 
A la zona republicana, la manca d’agricultura cerealícola provocà aviat escassesa de pa, producte 
bàsic en la dieta alimentària. Gràcies a la lectura d’imatges (cues per comprar menjar, paper 
moneda, etc.) i alguns textos curts sobre la desaparició de coloms i gats, es reforça la captació de 
la situació d’extrema penúria de la rereguarda republicana, que s’agreujava amb l’arribada constant 
de refugiats. 

• 

• 

•

•

•
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La població refugiada10
Objectius

Comprendre el procés d’acollida d’un milió de refugiats en un país en guerra de tres milions 
d’habitants, amb poca producció agrària i sense cereals.
Observar que la situació dels refugiats s’agreuja a mesura que la guerra avança, analitzant també 
la composició de la població refugiada i la taxa de mortalitat infantil.

Descripció i metodologia

A través de l’anàlisi de dues cartes de nens refugiats aragonesos a Olot i a Besalú, i de la lectura 
d’imatges i dibuixos d’infants refugiats, es fa una primera aproximació a les condicions de vida de la 
població refugiada. Amb exemples concrets vinculats a la vida quotidiana es mostra com la situació 
inicial (fotografia de nenes refugiades de Cardedeu) era bastant més bona que la del final de la guerra 
(plors a la festa infantil de S’Agaró). Els testimonis de dues noies refugiades del front del Nord, la 
interpretació d’una gràfica que explica les fases d’arribada de la població refugiada a Catalunya 
(Granollers) i l’anàlisi de les taxes de mortalitat infantil de la població refugiada (Granollers) i d’una 
piràmide d’edats (Molins de Llobregat) faciliten l’aproximació als aspectes dinàmics i qualitatius 
de la població refugiada, complementada amb un exercici de localització de la procedència dels 
refugiats en un mapa mut d’Espanya. La detecció de similituds i diferències entre els refugiats de 
Darfur i els refugiats de la Guerra Civil espanyola situa l’alumnat davant d’una aproximació empàtica 
als conflictes actuals. Vegeu el document 7. 

• 

• 

La solidaritat internacional11
Objectiu

Valorar l’impacte positiu de la solidaritat internacional, tant de la més coneguda (Creu Roja) com 
dels esforços més anònims de la població civil d’altres països (ajuda de Dunkerque a Olot).

Descripció i metodologia

Anàlisi de la correspondència entre Olot i Dunkerque i buidatge de la relació de queviures enviats 
per Dunkerque, que ajuden a mesurar les necessitats bàsiques de la població. Utilitzant els segells 
i les dates, es fa un petit exercici d’interpretació de fonts primàries: documentació sobre el paper 
de la Creu Roja en un conflicte de guerra (carta del Comitè International de la Croix Rouge a Roses de 
Llobregat) i document personal d’un soldat republicà pres pels franquistes (Miquel Tribó).

• 

Les dones ocupen l’espai públic12
Objectius

Reflexionar sobre la importància de l’aparell legal desenvolupat per la Segona República com a 
base prèvia perquè les dones ocupessin massivament l’espai públic.
Ressaltar els canvis en la condició social i jurídica de les dones durant els anys de guerra i observar 
la multiplicitat de rols i funcions que assoliren bo i trencant amb els models tradicionals.
Fer notar la major acceptació i permissivitat en els canvis entre els primers dies de mobilització 
(molt intensos) i el transcurs de la guerra («retorn» al rol tradicional però exercit fora del marc de la 
família).

Descripció i metodologia

Anàlisi dels canvis legislatius que permeten detectar aquestes transformacions. Indagació sobre el 
perfil biogràfic de les dones que varen sobresortir en política. Diacronia i contradicció dels canvis. 
Contrastació de la situació a través de l’anàlisi de les milicianes (cas emblemàtic de Lina Odena) 
dels primers dies de guerra i del canvi de posició que resumeix la consigna «Hombres al frente, 
mujeres al trabajo», és a dir, a la rereguarda (escoles, alimentació, sanitat, etc.) assumint el pes de la 
subsistència. Vegeu els documents 8, 9, 10, 11 i 12.

• 

•

• 
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La vida continua13
Objectius

Identificar els canvis culturals i observar com la guerra capgira els models de sociabilitat i, fins i 
tot, els hàbits estètics (vestits, símbols, càntics, etc.).
Analitzar el paper de les dones en l’escolarització durant la guerra (CENU) i entendre que el lleure 
era necessari per fer menys feixuc el pes de la guerra.

Descripció i metodologia

Anàlisi, individual o en grup, d’uns textos (Orwell i McNiece) que descriuen la vida quotidiana i l’evolució 
de la ciutat de Barcelona. A partir d’una imatge, de xifres i de diversos testimonis, es tracta d’ajudar 
a captar el fenomen de la por i la repressió religiosa. El cartell del CENU i la llista d’espectacles per 
analitzar volen aproximar els alumnes a entendre que el lleure, l’oci i la vida cultural van continuar 
presents durant els anys de guerra. Vegeu els documents 12, 13 i 14.

•

•

Bloc III. El front

Combatents14
Objectius

Conèixer les diferències existents entre una milícia i un exèrcit, tant pel que fa a l’organització com 
als factors morals.
Identificar els diferents tipus de combatents republicans.
Conèixer les raons per les quals molts catalans van optar per combatre al bàndol franquista.

Descripció i metodologia

L’activitat s’introdueix amb un text curt que serveix per centrar la situació de les forces republicanes 
i presentar els diferents tipus de combatents de què disposaven. També s’hi reprodueix la lletra de 
«El tren blindado», cançó republicana molt coneguda.

En un primer apartat es tracta d’observar fotografies de diferents tipus de combatents republicans, 
i de llegir tres textos de George Orwell, d’Avel·lí Artís-Gener «Tísner» i de Jamie Lee. També caldrà 
consultar els documents 1 i 15. Amb tot això, es podran respondre algunes qüestions i emplenar una 
graella en la qual es demana de classificar els avantatges i els inconvenients respectius que presenten 
les milícies i l’exèrcit, tot donant importància a l’aspecte de la instrucció i als seus efectes.

Al segon apartat, l’atenció se centra en els combatents catalans que es varen passar al bàndol 
franquista, o bé que ho desitjaven i no ho varen aconseguir. La lectura de dos fragments procedents 
d’entrevistes fetes per Estanislau Torres serveix per presentar dos tipus diferents de voluntaris 
catalans al «Tercio de Nuestra Señora de Montserrat», les declaracions dels quals donen peu a una 
comparació. Finalment, s’analitza l’impacte psicològic que tenia en els combatents republicans 
creients catalans el fet de sentir com l’enemic cantava una de les tonades que els eren més properes 
i emotives: el Virolai. S’hi reprodueixen quatre estrofes i la tornada per si l’alumnat no en tingués 
coneixença. Aquesta cançó pot servir per fer contrast amb «El tren blindado».

•

•
•
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Corresponsal al front15
Objectiu

Comprendre en què podia consistir una batalla qualsevol de la Guerra Civil, és a dir, quines 
activitats s’hi realitzaven, quin material hi intervenia, quins sentiments tenien els combatents, 
com es produïen les baixes, com s’exercia el comandament, etc.

Descripció i metodologia

Durant una estona, els i les alumnes s’hauran de transmutar en periodistes destacats al front i 
redactar una crònica de vint-i-cinc ratlles que explicarà la batalla de Corbalán.

La informació procedeix de la detallada descripció que en fa Germán Riera, que comandava les 
tropes republicanes en aquella ocasió. També són útils els documents 16 i 17. Per tal de transformar 
la llarga descripció de Riera, l’alumnat disposa d’una pauta feta amb la intenció que no es distreguin 
en detalls i que es fixin en afers que potser no els haurien cridat l’atenció. Un dels aspectes que 
remarca la pauta és la forma en què Riera tracta els «mahometans».

•

La batalla de l’Ebre16
Objectiu

Conèixer alguns elements bàsics de la batalla més llarga, intensa i decisiva de la Guerra Civil: a 
quin pla responia, en quines condicions s’hi va combatre, quins sentiments, reaccions i patiments 
tenien els soldats, quin era l’efecte que produïa l’ús de l’armament, etc.

Descripció i metodologia

El grup d’alumnes s’haurà de dividir en onze equips, compostos per una quantitat similar de 
membres. A cada equip li pertocarà la tasca d’emplenar el quadre –si escau– i redactar el text 
d’un dels onze fulls, per a la qual cosa haurà de llegir acuradament la informació corresponent que 
consta al full mateix, i que pot complementar als documents 16 i 17. En acabat, s’hauran de posar 
tots els fulls en ordre abans de presentar-los (es poden penjar al suro o bé a la paret de l’aula). El 
conjunt compondrà una seqüència de la batalla de l’Ebre des de la seva concepció fins a l’endemà 
de la retirada republicana. Cada equip, per ordre, explicarà a la resta allò que haurà treballat. Es 
pot acompanyar o complementar la tasca amb altres materials, com ara les cançons «Ya sabes mi 
paradero» i «El paso del Ebro».

•

Bloc IV. Final de la guerra, retorn de la pau?

Victòria i derrota17
Objectius

Conèixer alguns fets i situacions concrets en què es va traduir la victòria d’un bàndol i la derrota 
de l’altre, és a dir, la forma en què la Guerra Civil va afectar la vida de la gent i el conjunt de la 
societat.
Debatre sobre el sentit i el preu de la victòria i la derrota amb la perspectiva que ens dóna, ara, la 
distància en el temps.

Descripció i metodologia

En un primer moment es proposa a l’alumnat que classifiqui una sèrie de fets derivats de la victòria 
franquista en una graella que els distribueix segons l’àmbit de la vida que afecten. També es 
planteja una petita reflexió col·lectiva a l’entorn de l’impacte que podien tenir en les persones les 

•

•
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manifestacions de la victòria franquista. Segonament, s’ofereix un seguit de documents de caire 
divers –dibuixos, fotografies, poemes– com a base per poder descriure i valorar les condicions de la 
població exiliada. En tercer lloc, es demana de fer una mirada enrere per tal d’identificar què volia 
dir la victòria per al bàndol vencedor i, finalment, es promou una reflexió a l’entorn de l’evitabilitat o 
no d’una guerra.

Memòria de la guerra18
Objectiu

• Conèixer i comparar diferents maneres de mostrar com és la guerra als qui no l’han viscuda.

Descripció i metodologia

Els materials que aquí s’ofereixen són breus: el text escrit en una senzilla placa de marbre posada 
en un antic camp de batalla de la nostra guerra, un poema gravat en pedra a l’escenari de la Batalla 
de l’Ebre i un fragment d’un poema compost per un excombatent de la Primera Guerra Mundial. La 
particularitat d’aquest darrer document és que l’autor, Siegfried Sassoon, és considerat un dels grans 
poetes anglesos del segle XX. Es demana a l’alumnat que faci una comparació pautada dels missatges 
que transmeten tots tres elements i que reflexioni sobre la intenció de mantenir viva la memòria dels 
combats.
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Itineraris alternatius

El plantejament idoni d’aquesta proposta didàctica és el tractament com a crèdit. L’ elevat dèficit en 
coneixements d’història contemporània que presenten els alumnes i l’absència d’una política educativa 
de gestió de la memòria col·lectiva fan recomanable fer totes les activitats proposades. I més, tractant-se 
d’un tema que ha condicionat molt negativament i, condiciona encara, la nostra convivència col·lectiva. 
Tanmateix, si el professorat considera inviable realitzar la seqüència didàctica sencera, sembla convenient 
de presentar alguns itineraris alternatius que en redueixin el temps.

Actualment, els dos cursos de secundària on hom pot introduir aquesta proposta són 4rt d’ESO o bé 2n de 
batxillerat. L’ extensió i la profunditat d’alguna activitat fa que la recomanem exclusivament per a batxillerat. 
D’altra banda, el plantejament empàtic i directe d’alguna activitat, que li atorga una aparença didàctica 
senzilla, fa que sigui molt adient per a 4rt d’ESO, però totes les activitats són recomanables per a 2n de 
batxillerat. Per tant, i com a reflexió metodològica i didàctica, podem afirmar que totes les activitats són 
adequades per als nois i noies de secundària. Ara bé, algunes, per la complexitat i pel nivell de coneixements 
previs que requereix, les reservem en exclusiva per a 2n de batxillerat. Aquestes podrien ser les 5, 10, 14 i 16. 

Vista l’enorme complexitat del tema, que aquí no es té pas la pretensió d’esgotar, és clar que un tractament 
reduït per força haurà de ser incomplet. Els itineraris alternatius, els oferim com a complements didàctics 
d’un plantejament habitual de la Guerra Civil espanyola que acostuma a privilegiar-ne els aspectes polítics, 
però també, i de manera específica, per facilitar un ús obert i flexible de la proposta didàctica.

Un itinerari breu

Us presentem ara, tot fent un canvi de registre didàctic, la proposta d’aplegar les activitats de manera que 
resultin complementàries segons els continguts temàtics. Per exemple:

Activitats 2, 7, 12 i 17 per a un tractament específic dels temes sociopolítics.
Activitats 4, 5, 8 i 14 per a un resum de les característiques generals de la guerra.
Activitats 6, 9, 10, 11 i 13 per a un aprofundiment dels aspectes socioecònomics i de subsistència          
a la rereguarda. 
Activitats 4, 14 i 16 per a un tractament de les característiques més concretes de la guerra a través
del front.

Itineraris temàtics

•
•
•

•

Per treballar una seqüència més curta, es podria prescindir de les dues activitats de motivació i d’idees 
prèvies, 1 i 2, i passar directament a les 3, 4 i 5, que es consideren indispensables per entendre els aspectes 
bàsics de la Guerra Civil. 

Pel que fa al bloc II, se selecciona l’activitat 6 per la visió global dels problemes a la rereguarda i per les 
possibilitats didàctiques que es deriven de la proposta que fa d’investigació a l’aula. Aquesta activitat es 
pot complementar amb la totalitat o bé una part d’algunes de les activitats del mateix bloc.  Un complement 
adient podrien ser, per exemple, les activitats 8, 9 i 12.

Tal com s’ha dit, un enfocament de la Guerra Civil espanyola de caire global i bàsicament polític pot trobar 
un complement didàctic molt adient en el tractament quasi monogràfic dels temes que es proposen en 
aquest bloc.

Quant al bloc III, l’activitat 15 pot ser un bon referent que articuli el treball dels altres temes exposats, atès 
que també presenta un enfocament empàtic i de recerca.

Finalment, amb relació al bloc IV, i com a conclusió, proposem dues activitats, la 17 i la 18,  que es poden 
tractar tant de manera alternativa com complementària.
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Atès que un dels objectius bàsics d’aquesta proposta didàctica oberta és conèixer els trets definitoris de 
la guerra, i no solament els de la Guerra Civil espanyola, en moltes activitats hi ha referències explícites a 
guerres similars a la nostra, però que tenen lloc a hores d’ara o bé són molt recents. Si allò que es vol és 
justament treballar la comparació entre les guerres actuals i la nostra, l’itinerari adequat és el següent:

• Activitats 1, 3 i 5 del bloc I, 10 i 11 del bloc II i 17 i 18 del bloc IV.

Altres guerres
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El procés d’avaluació es pot iniciar des de la primera activitat, en què es pretén que l’alumnat expressi les 
seves idees preconcebudes mitjançant una aproximació emocional a la guerra, però també l’activitat 2 pot 
ser un bon punt de partença per a l’avaluació, des d’una perspectiva conceptual. Totes dues són útils per 
oferir una avaluació inicial, ni que sigui de caire diferent.

L’avaluació formativa es pot fer tot al llarg del procés en els aspectes tant conceptuals com procedimentals 
i actitudinals, a partir d’una tria entre les activitats de síntesi individual, discussió de grup, debats, posada 
en comú, etc. La varietat d’estratègies didàctiques permet la revisió constant dels resultats d’aprenentatge 
i propicia la participació de l’alumnat en la regulació del seu propi procés de construcció de coneixements.

El caràcter independent i quasi monogràfic de moltes activitats recomana de fer una avaluació puntual dels 
objectius didàctics assolits. Tot i així, l’activitat 17 es pot considerar adient per a l’avaluació sumativa pel 
seu caire de síntesi. També l’activitat 18 pot fer un paper semblant. Finalment, caldria tenir en compte la 
notable presència de continguts de valors, l’avaluació dels quals sempre resulta complicada. 

Avaluació
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Activitats
d’aprenentatge





BLOC I

L’inici de la guerra
  1  Era un dissabte de juliol de 1936

  2  L’esclat de la guerra

  3  Dues Espanyes

  4  Els fronts de guerra

  5  Una guerra planificada



30 / Bloc I. L’inici de la guerra

1 Era un dissabte 
de juliol de 1936

El 18 de juliol de 1936, un dissabte, comença la Guerra Civil espanyola. Quan parlem de guerra, 
sempre pensem en el conflicte bèl·lic, en el combat; però tenim el costum d’oblidar altres aspectes. Per 
això, tot seguit us presentem uns documents que es refereixen a diverses escenes del que va anar succeint 
al llarg del conflicte que s’esdevingué entre els anys 1936-1939.

En la següent seqüència de fotografies, hi pots observar diferents situacions de guerra:

1

Descriu el que veus a cada foto.

Què tenen en comú?

Busca en el document 1 el concepte de guerra civil 
i escriu-lo.

Comenta amb la resta de companys i companyes 
les impresions que et produeixen aquestes foto-
grafies.

Posa al peu de cadascuna de les fotos el subtítol      
que creguis més explicatiu.

1
a)

b)

c)

d)

e)

Bombardeig de Lleida, 2 de novembre de 1937.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

Nens fent cua per al repartiment de llet. 
Font: Guerra i propaganda. Barcelona: Viena  
Edicions / Arxiu Nacional de Catalunya, 2006.

Bombardeig de la Gran Via de Barcelona, març del 1938.   
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP. 

Combatents republicans atesos per infermeres
voluntàries.
Font: La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Vol. 2.
Barcelona: Edicions 62, 2004, p. 97.

1

2

3

4

2

4

1

3
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2 Ja saps que, en tots els diaris, hi ha una secció fixa que es titula «Cartes al director». Doncs bé, 
et proposem que llegeixis aquesta carta escrita per una nena refugiada de Madrid, dirigida a l’alcalde de 
Barcelona i publicada a La Vanguardia del dia 28 de maig de 1939.

Sóc una nena refugiada a Barcelona. Em dic Manuela Giménez Rodríguez, tinc 
nou o deu anys. Vivia amb els meus pares i germans al carrer Lagasca, no 
recordo el número. Tenia una altra germana aquí a Barcelona acollida en una 
casa particular, però no en sé l’adreça. Estic hospitalitzada al sanatori 
Vista Rica, carretera de l’Arrabassada, tel. 83 532. Tinc una cama malmesa, 
però enguixada. Amb crosses, puc caminar molt bé. Espero, del seu cor i 
gràcies a vostè, que em farà el favor d’investigar on són els meus pares. 
Li ho agrairé molt. Els meus pares es diuen José i Rafaela.

Traduït de: Rafael ABELLA. La vida cotidiana durante la Guerra Civil. 
Vol. 1: La España Nacional. Barcelona: Planeta, 2004, p. 16.

Descriu el context en què és escrita aquesta carta. Fixa’t en la data.

Posa’t al lloc de la Manuela i escriu una carta amb els mateixos objectius.

Actualment, es donen situacions semblants en països d’arreu del món. Busca’n alguna 
notícia de premsa i comenta-la amb les teves companyes i companys.

2
a)

b)

c)

Com t’imagines la pau?

El següent relat resumeix les respostes d’una enquesta feta a 4.000 nens i nenes que vivien a colònies 
de refugiats i d’orfes de guerra.

3

Quan es responia a l’enquesta amb imatges, la pau se centrava sempre amb 
molts arbres, un sol immens, d’ample somriure i ulls bondadosos; la silueta 
d’un nen donant la mà a la seva mare; un gronxador en moviment ascendent, 
amb una nena dempeus amb la cabellera al vent; un edifici d’amples finestrals 
i un rètol a la façana que deia «escola»; vaixells de vela en mars d’un 
blau intens; cavalls cavalcant al galop a través d’extensos prats... i pans 
de pagès, enormes pans sobre taules maldestrament traçades, de potes 
irregulars, amb un gerro de flors entre el pa. I nenes jugant al «diàbolo». 
I nens saltant sobre el trampolí d’una piscina. I gossos jugant entre els 
pollancres que voregen mansos rius. I sempre un sol que riu en un cel 
puntejat de núvols, uns núvols tènues, perquè cal dibuixar un núvol per 
destacar la imatge del sol omnipresent.

Aquells nens de la guerra no podien concebre la pau d’una altra manera. 
I, tanmateix, la pau, per a molts, no tindria sol, ni escola, ni pare a 
casa, ni pa a taula.

Traduït de: Teresa PÀMIES. Los niños de la guerra. 
Barcelona: Bruguera, 1977, p. 188.

Intenta analitzar les imatges que simbolitzen la pau per a aquests nens i nenes: es-
tableix la relació existent entre aquestes imatges i el que troben a faltar en la seva 
vida quotidiana de la guerra.

Escriu una paraula o frase, o bé dibuixa algun element simbòlic que, per a tu, pugui 
significar la pau.

3
a)

b)
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Uns 50 anys més tard, uns nens i unes nenes iugoslaus donaven la seva visió de la pau. En Robert, de 
10 anys, de Pula, Croàcia, escrivia:

4

Si jo fos president,
els tancs foren casetes perquè els nens hi juguessin.
Del cel en caurien bossetes de caramels.
Els morters dispararien globus de coloraines.
I als camps hi creixerien les flors.

Tots els nens del món dormirien 
en pau, sense el soroll de les alertes ni dels trets.

Els refugiats tornarien a casa seva.
I tornaríem a començar de cap i de nou.

Extret de: UNICEF. Somio amb la pau. Barcelona: Folio, 1994.

I la Nikoleta, de 10 anys, de Fazana, Croàcia, feia aquest dibuix:
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NIKOLETA ROBERT EL MEU GRUP

Llegeix el text d’en Robert i observa el dibuix de la Nikoleta. Fes-ne un comentari per 
escrit.

En grup reduït, comenteu les característiques que té la pau per a vosaltres.

Ara, en el quadre següent, compara les tres situacions –en Robert, la Nikoleta i el teu 
grup– i treu-ne conclusions.

4
a)

b)

c)
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2 L’esclat de
la guerra

Fixa’t en les imatges que La Vanguardia va publicar el 24 de juliol de 1936, quan encara no es tenia 
consciència que la sublevació es convertiria en una guerra civil de tres anys.

A Barcelona, com a quasi totes les ciutats, el cop d’estat d’una part de l’exèrcit va fracassar, però a 
altres zones els militars insurrectes van començar a dominar territori.

1

Portada de La Vanguardia, 24 de juliol de 1936.
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Llegeix els dos textos següents: 2

Què volien els militars insurrectes?

Els protagonistes del «Alzamiento» del 18 de juliol del 36 sempre van afirmar 
que el seu objectiu era prevenir un cop d’estat comunista que havia de tenir 
lloc a finals del mateix mes i que hauria representat l’assassinat massiu de 
la gent d’ordre de tot Espanya. Però els historiadors ja fa temps que han 
demostrat que aquest argument és ben fals: ningú no havia preparat cap cop 
comunista, es tractava, simplement, d’atribuir a algú altre la culpa d’haver 
provocat una guerra civil.

La realitat és diferent de la propaganda: els conspiradors, que es 
preparaven de feia temps, tenien objectius de gran abast. No volien només 
esborrar els resultats de les eleccions de febrer del 1936, que havien donat 
el poder a les esquerres i semblaven amenaçar els privilegis de les classes 
dominants. El projecte dels rebels anava més al fons: volien eliminar la 
República, la democràcia i el sistema parlamentari i instaurar un règim 
extremament autoritari, fonamentat en l’Exèrcit, fer net de les institucions 
polítiques democràtiques del 1936 i substituir-les per d’altres. Per 
això van parlar de seguida del «Nuevo estado». Per això la repressió, 
violentíssima i ferotge, va acompanyar el cop des del primer moment.

Què representava la República?

El bàndol republicà representava la legalitat democràtica, legitimada per 
sufragi universal. I també un conjunt de reformes que Espanya tenia pendents 
de feia molt temps: la reforma agrària, la reforma educativa, la reforma 
militar.

Però el bàndol republicà era molt heterogeni. I, a més dels simples 
defensors de la legalitat republicana, incloent-hi gent benestant, hi havia 
els sindicats i partits més d’esquerres, les aspiracions dels quals anaven 
més enllà de les reformes republicanes: el seu objectiu era un canvi que 
afectés a fons tot el sistema social, polític i cultural, és a dir, que eren 
revolucionaris.

Descriu el contingut de les fotografies.

Hi reconeixes algun edifici?

Dels militars insurrectes: quin es va convertir, molt aviat, en el cap de la rebel·lió? 
Investigueu en equip com ho va aconseguir.

A la portada de La Vanguardia es qualifiquen la sublevació de «feixista», i els 
insurrectes de «facciosos». Busca al document 1 les definicions d’aquests dos termes. 

1
a)

b)

c)

d)

a) Amb la informació dels textos omple el quadre de la pàgina següent.
2
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OBJECTIUS DE LA REPÚBLICAOBJECTIUS DELS INSURRECTES

Llegeix el document 2, que introdueix el tema de la Guerra Civil.3

Hi trobaràs conceptes poc usuals, com ara «pronunciamiento». Fes-ne una relació i 
busca’n les definicions al document 1.

Fes una llista dels problemes estructurals més greus que la República va haver de 
resoldre. 

Les solucions que la República va proposar no eren del gust de tothom. Identifica les 
forces socials i polítiques que s’hi van oposar.

Quines d’aquestes forces van donar suport als rebels?

Quines van defensar la República?

Et sembla que la guerra s’hauria pogut evitar?

3
a)

b)

c)

d)

 e)

f)
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3 Dues Espanyes

Als dos quadres següents hi trobareu les forces i els recursos amb què comptaven el bàndol rebel 
i el bàndol de la República en els primers dies de l’enfrontament, el primer, anomenat nacional i aviat 
feixista pels republicans, i el segon anomenat roig pels rebels. Llegiu-los i, a partir de la informació que us 
presenten, feu una llista raonada dels avantatges i inconvenients de cada bàndol.

1

BÀNDOL REBEL

La major part dels caps i oficials de l’exèrcit, 
de la Marina i de la Guàrdia Civil (entre 12.000 
i 13.000) amb les tropes que tenien a les seves 
ordres, l’exèrcit professional de l’Àfrica (la legió 
i els regulars marroquins) i els voluntaris que es 
presenten.

La major part dels bisbes i arquebisbes.

Les persones i organitzacions polítiques de ten-
dències tradicionalistes (carlins), monàrquiques 
i feixistes.

La major part de la patronal i del sector financer.

Control territorial sobre uns 9 milions d’habitants.

Dues grans ciutats: Saragossa i Sevilla, i moltes 
petites capitals de província.

Les zones cerealícoles del país i la pesca de 
Galícia.

Un suport exterior molt sòlid: Portugal,  Alemanya 
i Itàlia.

La majoria del cos diplomàtic acreditat a 
Espanya i dels diplomàtics espanyols, que faran 
una tasca exterior molt important 
a favor dels rebels.

Estructura militar de comandament, mà dura 
que serveix per dominar l’heterogeneïtat del 
conjunt.

BÀNDOL REPUBLICÀ

Una part molt petita dels caps i oficials militars 
(entre 2.000 i 3.000) amb poquíssims soldats, 
perquè el 18 de juliol mateix el govern de la 
República va dissoldre l’exèrcit i els soldats que 
havien quedat en territori fidel van ser llicenciats; 
la Marina, però sense oficials; i l’Aviació, que 
era fidel però gairebé no tenia avions (per 
exemple, al Prat n’hi havia 8 d’operatius); els 
voluntaris que es presentaven per combatre; 
i els voluntaris procedents d’uns 60 països, 
disposats a combatre contra el feixisme i que 
formaran les Brigades Internacionals.

Les persones i organitzacions polítiques i sindicals 
de tendència republicana, socialista, comunista, 
anarquista. La majoria dels nacionalistes catalans, 
bascos i gallecs.

La gran majoria dels intel·lectuals i artistes.

Una petita part del clergat que, a Catalunya, 
quedarà entre dos focs.

Els recursos financers de l’Estat.

Quasi totes les zones industrials i mineres.

Control territorial sobre uns 14 milions d’habitants.

Totes les grans ciutats, amb excepció de Saragossa 
i Sevilla.

Un suport exterior molt feble: les democràcies 
occidentals, França i la Gran Bretanya, van 
quedar espantades per la revolució. Només 
l’URSS va fer costat a la República.

L’heterogeneïtat del bàndol era enorme: dels 
republicans burgesos als anarquistes més radi-
cals. L’Estat va perdre la capacitat de fer-se obeir. 
El poder va quedar repartit i sovint en mans de 
grups enfrontats.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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a) Aquestes fotos mostren les «dues barcelones». Fixa’t en la data en la que es varen  
    fer i comenta el que hi veus. 

1

Cues de votants al barri obrer de la Barceloneta durant 
les eleccions legislatives del 16 de febrer de 1936.
Font:  Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.       

Cues de votants al barri benestant de l’Eixample durant les 
eleccions legislatives del 16 de febrer de 1936. 
Font:  Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP. 

1

2

BÀNDOL REPUBLICÀBÀNDOL REBEL

AVANTATGES INCONVENIENTS AVANTATGES INCONVENIENTS

1

2
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Si la guerra s’hagués fet amb el material existent al país el 18 de juliol de 1936, no hauria durat gaire: 
les existències dels arsenals eren escasses, antiquades i desaparellades, és a dir, sovint la munició no 
esqueia a l’arma que hi havia. La major part de les armes i vehicles usats al camp de batalla entre 1936 i 
1939 va arribar de l’estranger.

2

a) Completa la redacció següent bo i omplint els buits que hi trobaràs. La informació   
     necessària l’has de cercar al document 3.

2

Bàndol rebel

Els militars revoltats contra la República compten des del primer moment amb avions procedents de   
..................................................... per passar les tropes i material des d’Àfrica a la Península.

Alemanya ven a Franco  .................................................................. i li cedeix la Legió Còndor, que incloïa   
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

A més, els alemanys instrueixen  ..................................................................................................................
Itàlia proporciona a Franco  ......................................................................  i  ...............................................
amb base a Mallorca, que va servir per   .......................................................................................................

Els Estats Units proveeixen Franco de   ........................................................................................................

Bàndol republicà

L’URSS ajuda la República amb la tramesa de  .............................................................................................
i  ......................................  i  .........................................................................................................................

França ven a la República  ............................................................., però  ....................................................
.....................................................................................................................................................................
perquè el Comitè de no-Intervenció   ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

a) Quin va ser el bàndol amb millor proveïment de material de guerra? 

b) Quins eren els millors materials de cada bàndol?

c) Heu tingut alguna sorpresa pel que fa a venedors i compradors? Quina? Per què?

2
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Comenteu en grup el sentit de la frase següent:3

No intervenció és un terme de la metafísica política que gairebé vol dir 
el mateix que intervenció.

TALLEYRAND (1754-1838)

Durant la guerra de Bòsnia i Hercegovina (1992-1995), el president bosnià democràticament elegit, 
Àlija Izetbègovic, es va queixar que el seu país no podia comprar armes si no era d’amagat i al mercat negre. 
El seu argument, adreçat als països occidentals i a l’ONU era:

4

Si no ens voleu ajudar, deixeu-nos defensar, almenys.

Busqueu informació sobre les implicacions que va tenir la manca d’armes per 
al Govern de Bòsnia i Hercegovina durant la guerra de 1992-1995 i compareu 
la situació dels bosnians davant dels agressors serbis amb la dels republicans 
espanyols davant dels rebels del bàndol franquista. Cerqueu informació a les 
fonts del document 18.

4
a)

Extret de: UNICEF. Somio amb la pau. Barcelona: Folio, 1994.
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4 Els fronts 
de guerra

Observa els tres mapes que mostren l’evolució dels fronts a la Guerra Civil espanyola.1

1

2
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Elaboració de Geotec a partir de: La Guerra Civil Espanyola. Fotògrafs per a la història. 
Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2002.

1 2 3

3

Explica en poques ratlles els canvis que s’hi veuen:
Quina tendència general mostren?
Quina és la situació de Catalunya en cada cas? I la de Madrid?
No et descuidis de fixar-te en les Illes Balears: què hi veus?

•
•
•

1
a)

Font: Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona). Autor: Robert Capa.
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5 Una guerra 
planificada

La guerra es pot fer de moltes maneres: no totes les guerres són iguals. La forma en què es fa, el pla 
que se segueix, depenen, sobretot, dels objectius que es tenen i també, és clar, dels mitjans amb què es 
compta. 

Ja hem vist que els rebels o feixistes no solament volien destruir el Front Popular, que havia guanyat 
les eleccions del febrer de 1936. També volien anihilar la República i la democràcia mateixa, i crear un Estat 
diferent, extremament autoritari.

Per això havien d’ocupar la capital i les grans ciutats espanyoles. Però la rebel·lió va fracassar en la 
majoria de grans ciutats, i Madrid no queia: «¡No pasarán!», cridaven els defensors de la ciutat. 

A la vista dels fets, el 23 de novembre de 1936, els rebels van decidir fer una guerra de debò contra 
la República. Aleshores ja era el general Franco qui manava el bàndol feixista. I la decisió va ser de fer una 
guerra llarga. Per fer-la, tenia uns plans concrets, que trobaràs al document 4.

1

a) Amb el que llegiràs al document 4 omple el globus de la il·lustració.
1

La guerra durarà molt perquè
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Font: Agencia EFE.
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Ara t’oferirem algunes mostres de la idea que tenien els rebels de com havien d’actuar així que 
comencés el cop. Les dues primeres frases són atribuïdes al general Emilio Mola, un dels principals 
organitzadors de la rebel·lió, i la tercera a un dels seus ajudants:

2

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir 
lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Sembrar el terror [...] eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los 
que no piensen como nosotros.

Echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo y 
filantropía.

Reproduïdes a: Santos JULIÁ [coord.] [et al.] 
Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de Hoy, 1999, p. 59 i 60.

Els plans de guerra del bàndol republicà eren molt diferents dels dels seus adversaris. D’entrada, 
perquè la República es trobava a la defensiva, és a dir, actuava contra algú que l’havia agredida. Després, 
perquè les intencions, la manera de fer i els recursos dels republicans també eren molt diferents.

La fotografia que tens en aquesta pàgina representa el general Vicente Rojo, un dels pocs militars 
d’alta graduació que es va mantenir fidel a la República. A partir del maig de 1937 va ser el responsable dels 
plans de guerra del bàndol roig.

a) Llegeix la informació del document 4 abans d’emplenar el globus.
1

Quina colla de maldecaps que tinc!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!
......................................................!!!

El general Vicente Rojo.
Font: La Vanguardia.
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És clar que també al bàndol republicà hi havia qui tenia intencions molt destructives. Ho podràs 
comprovar en aquestes opinions expressades al diari anarquista de Barcelona Solidaridad Obrera (6 de 
setembre, 1936) i que, referint-se als afusellaments que protagonitzaven les columnes de milicians que 
anaven cap al front, deia que feien 

La limpieza necesaria en bien de la salud pública.

I, així, mentre els rebels anomenaven «canalla roja», «los sin Dios» o «turbas comunistas» a qualsevol 
ciutadà fidel a la República, els més radicals dels «rojos» pretenien «netejar la societat» de burgesos, 
clergues i feixistes (que, de vegades, eren simplement gent que no pensava com ells).

En petit grup, compareu les manifestacions d’un bàndol i de l’altre. En què s’assemblen 
i en què es diferencien? Consulteu el document 5.

Què us sembla que indica tot el reguitzell d’insults que es dirigien uns i altres? 

2
a)

b)

Reproduïda a: Santos JULIÁ [coord.] [et al.]
 Víctimas de la guerra civil. 

Madrid: Temas de Hoy, 1999, p. 120.

Fins ara hem vist els objectius pels quals lluitaven tots dos bàndols, els recursos humans i materials 
amb què comptaven i els plans que s’havien fet. Ara ens toca veure quins resultats va tenir, tot plegat, pel 
que fa a morts, empresonaments, exili, etc.

3

Font: Santos JULIÁ [coord.] [et al.] 
Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de Hoy, 1999; Víctor HURTADO; Jesús MESTRE; Toni MISERACHS. 

Atles d’Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 257; 
DIVERSOS AUTORS. La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Vol. 4. Barcelona: Edicions 62, 2006, p. 172-185.

A TOT ESPANYA

Població total d’Espanya: uns 23.000.000 
d’habitants

Morts al front: les xifres no són gens 
clares, perquè els estudis monogràfics 
necessaris sovint encara s’han de fer.
Els historiadors parlen d’uns 300.000 a 
500.000 morts

Víctimes de la repressió franquista: unes 
145.000 (s’hi inclouen els morts dels 
primers anys quaranta)

Víctimes de la repressió republicana: 
unes 50.000

Mutilats: uns 200.000

Exiliats: uns 300.000

A final de 1939 hi havia uns 400.000 pre-
sos polítics, tancats en presons, camps 
de concentració o camps de treball

A CATALUNYA

•

•

•

•

•

•

Població total de Catalunya: 2.920.758 
habitants

Morts directes: 59.400

   • Per repressió republicana: 8.500
   • Per repressió franquista: 4.000
   • Per bombardeig franquista: 5.500
   • Morts als fronts al bàndol republicà:    
      38.500
   • Morts als fronts al bàndol franquista:  
      2.900

Morts indirectes (per fam, fred o malaltia): 
60.000

Exiliats: 75.000

•

•

•
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Segurament heu sentit a parlar de la «neteja ètnica» engegada a les guerres de l’antiga Iugoslàvia, 
que van començar el 1991. 

4

A partir de les dades que presenten els quadres, calcula el percentatge de morts 
causades per la Guerra Civil espanyola tant a Espanya com a Catalunya. Recorda’t de 
sumar les morts al front i les d’altres orígens.

Calcula el percentatge de població total perduda per Espanya i per Catalunya, és a 
dir, les persones mortes més les exiliades.

Elabora una gràfica de formatgets amb els percentatges de les morts patides per la 
població catalana segons el motiu.

Comenteu els resultats dels vostres càlculs.

3
a)

b)

c)

d)

Cerqueu informació en anuaris o premsa de l’època i establiu comparacions amb les 
«neteges» que surten a la nostra guerra (consulteu el document 18).

4
a)

   Extret de: UNICEF. Somio amb la pau. Barcelona: Folio, 1994.
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6 Investiguem 
sobre la guerra

Et presentarem quatre personatges que, amb diferents edats i circumstàncies vitals, es van veure 
involucrats en l’esclat de la guerra. Les seves vides, com les de la resta de ciutadanes i ciutadans, van 
canviar radicalment.

1

Jaume, voluntari al front

En Jaume és fill de la Maria i germà de la Carme. La seva 
xicota es diu Nasieta. El 1936 té 18 anys. Quan hi ha el 
cop militar del 18 de juliol i, immediatament, esclata la 
guerra, en Jaume decideix de combatre els feixistes amb les 
armes a la mà, i marxa cap a l’Aragó amb una columna de 
la CNT, formada per homes i nois com ell, treballadors i 
partidaris de la justícia social. Allà hi passarà un any i mig.
Però l’experiència ensenya i un combatent com ell ja ha 
après a conviure amb el fred, la gana i la por, i a fer allò 
que toca malgrat tot. Perquè, després de tant de temps, en 
Jaume encara pensa que la victòria sobre el feixisme bé 
es mereix tots els esforços i que les coses encara aniran 
pitjor si els feixistes se surten amb la seva.

Miquel, mestre, soldat i presoner

Neix a l’agost de 1915. És el tercer fill d’una casa de 
pagès de quatre germans del poblet de Gerb (La Noguera). 
Té 20 anys en esclatar la guerra i és mestre de professió. 
L’any 36 pateix goll, cosa que fa que, en un primer moment, 
sigui exclòs d’anar al front. La mare el fa anar al Comitè 
de Milícies Antifeixistes del poble per substituir el seu 
germà gran que ha de fer la collita. S’afilia al POUM (Partit 
Obrer d’Unificació Marxista), però no n’és un militant actiu 
ni un ideòleg. Durant el curs 1936-1937 exerceix de mestre 
del CENU (Comitè de l’Escola Nova Unificada) a Balaguer. El 
mes de setembre de 1937, malgrat la malaltia, és enviat al 
front d’Aragó. A principi de 1938, després de la batalla de 
Terol, cau presoner de l’exèrcit franquista i l’envien a dos 
camps de presoners: el primer, a Pamplona, és un camp que 
els franquistes mostren a la premsa internacional i en el 
qual les condicions de vida són força acceptables; l’altre, 
a Miranda de Ebro, és un camp molt més dur: hi passa fam i 
hi ha de fer treballs extenuants. Després el traslladen a un 
batalló de treball a Cogolludo (Guadalajara).

Al començament de l’any 39 l’exèrcit franquista empeny 
l’exèrcit republicà cap a la frontera, cosa que provoca el 
major èxode de refugiats espanyols conegut. En Miquel, com a 
presoner, és traslladat a Figueres per desenrunar la ciutat, 
molt malmesa per les bombes franquistes.

Durant la guerra va escriure un diari molt minuciós. 
L’any 1939 la por a la repressió fa que s’amagui a Salou 
i treballi de mosso en un mas, on passa molta gana. Trigarà 
molts anys a tornar al seu poble i a refer la seva vida, ja 
que abans encara haurà de servir a l’exèrcit fanquista a 
Larache (nord d’África).

Finalment l’any 1946, amb 31 anys, es casa.
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Anna BASTIDA; Carmen SIERRA; Gemma TRIBÓ. 
Viure i morir a la guerra civil espanyola, 1936-1939. 

Barcelona: Museu d’Història de Catalunya, 2002.

Maria, sobreviure a la rereguarda

Va néixer el 1900 a Oliana, Alt Urgell. Vídua i mare d’en 
Jaume i de la Carme, viu tota la guerra a Barcelona, fent 
esforços i miracles per alimentar els seus dos fills. A més 
de bugadera, que és el seu ofici, durant la guerra treballa 
en una empresa col·lectivitzada. L’any 1938 cobra 80 
pessetes setmanals. Un dia troba pels carrers de Barcelona, 
vestit de paisà, el capellà de Pont de Montanyana, que 
l’havia casat amb en Tonet l’any 1917, el qual li explica 
que dorm al carrer i que té por que el reconeguin 
i l’assassinin. La Maria l’amaga a casa seva.

A final de l’any 1938, el mossèn, que ja havia trobat un 
altre aixopluc, la convida a fer, a un pis del Raval, una 
missa clandestina in memoriam de la seva cosina que vivia al 
Poble Sec i que va morir víctima d’un bombardeig al mes de 
març del 1938, deixant orfes tres nens. Com que el pare era 
al front, la Maria els acull a casa seva.

Per la mateixa època, la Maria col·labora fent de cuinera 
a uns menjadors infantils gratuïts que els quàquers nord-
americans han obert al barri de Sant Andreu. Això li permet 
alimentar els seus fills: pa negre, llenties, guixes, 
farinetes... Des de l’hivern de 1937, a Barcelona hi falta 
de tot: no hi ha carbó ni llenya, i cada cop és més difícil 
de trobar-hi pa.

Teresina, la resistència de la població civil

Va néixer el 1921, quarta filla d’un moliner que tenia set 
fills, en un poblet de l’Alta Ribagorça (Pont de Montanyana). 
Té 15 anys en esclatar la guerra. Quan en té 13, baixa a 
Balaguer a treballar de minyona a casa d’un notari, on viu 
dos anys i té l’oportunitat d’acabar d’aprendre a escriure.
Durant el darrer any d’estada a Balaguer coneix en Miquel en 
un ball de diumenge i es prometen: s’escriuen cartes, mentre 
les comunicacions ho permeten, durant la guerra. 

A partir del febrer de 1938, quan en Miquel cau presoner, la 
comunicació es talla.

L’estiu del 1936 es troba treballant a Barcelona a casa d’un 
metge que estiueja a la Conca de Tremp, el Dr. Capdevila. 
La família tenia tres nens petits i la Teresina els fa de 
mainadera. Viuen al carrer Sardenya en una casa que pateix 
un dels primers bombardejos, per això la família marxa ben 
aviat de la ciutat i se’n va a viure a diferents pobles del 
Vallès buscant tranquil·litat i menjar, vivint en cases 
d’estiueig o de pagès.

Durant els darrers mesos va oferir la seva ajuda a una casa 
de colònies infantils de Granollers que acollia nens i nenes 
refugiats de tot Espanya i va viure el terrible bombardeig 
de la ciutat de Granollers.
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ACTIVITATS PROVOCADES PER LA GUERRAACTIVITATS HABITUALS DEL PERSONATGE

v
Per grups, treballareu una biografia. Una vegada identificats amb la vida del 
personatge, empleneu el quadre amb les activitats que desenvolupa, diferenciant 
les que són pròpies de la seva vida normal de les que deriven d’una situació especial 
de guerra.

Comenta el significat d’aquests canvis per al personatge; per exemple:
Fes una llista dels nous sentiments que compareixen a la seva vida;
Explica com aquests nous sentiments, les vivències, canvien les activitats habituals.

En una posada en comú, presenteu les vostres conclusions. Per tal de documentar 
totes les situacions de manera adient, llegeix els documents que es relacionin amb 
la vida del teu personatge; per exemple, sobre els problemes del front, el 17; sobre 
la vida a la rereguarda, els 11, 12 i 13; sobre el paper de les dones, els documents 8, 
9 i 10.

1
a)

b) 

c)

• 
• 



Bloc II. La rereguarda / 51 

Ara, ens caldran fotografies, cartes, postals, records i tota mena d’objectes que ens ajudin a entendre 
les vivències de les nostres persones estimades en aquells temps.

3

Amb tot això, i en el seu honor, realitzarem una exposició.

Seguirem aquestes pautes:

•  Agruparem els documents segons la naturalesa. 

•  Els ordenarem cronològicament.

•  Confeccionarem una fitxa sobre el contingut:

•  Si són documents escrits, anotarem de què es tracta i sobre què informen.
•  Si són visuals o gràfics, què reflecteixen.
•  Si són objectes, per què serveixen i com s’utilitzen.

•  Els col·locarem ordenadament en una exposició final.

3
a)

Per poder situar-nos millor en aquell període de 1936-1939, buscarem documents de l’època entre 
el nostre cercle familiar i d’amistats.

Consultarem les àvies i els avis o altres persones pròximes i confeccionarem una biografia, com les 
llegides anteriorment. Et proposem aquesta fitxa: 

2

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Edat que tenia quan va esclatar la guerra:

Lloc de residència:

Activitat a què es dedicava:

Situació familiar: 

Condicions de vida durant la guerra (habitatge, alimentació, etc.):

Esdeveniments familiars:

Activitats d’oci:

Adscripció política:

Esdeveniments provocats per la guerra:
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7 Revolució i 
mobilització

Fixeu-vos en el plànol de Barcelona: als indrets assenyalats amb una estrella hi hagué els primers 
enfrontaments entre militars insurrectes i forces populars voluntàries (sindicats, organitzacions obreres);            
localizeu-los i escriviu-los. 

1

En aquests punts caigueren les primeres víctimes de la Guerra Civil a Barcelona. A causa d’aquestes 
mobilitzacions espontànies a favor de la República, alguns grups començaren a controlar armes i a imposar 
la seva autoritat a la rereguarda. Imagineu-vos l’escenari a partir de la fotografia del Paral·lel de la pàgina 
següent.

Víctor HURTADO; Jesús MESTRE; Toni MISERACHS. Atles d’Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 251.

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

ENFRONTAMENTS DEL DIA 19 DE JULIOL A BARCELONA
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Barricades al Paral·lel de Barcelona. 
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu Fotogràfic (Autor: Pérez de Rozas). 

Llegeix el testimoni de Soledad Real, una noia que es va llançar al carrer per defensar la República 
amenaçada, que explica les seves experiències dels dies 19 i 20 de juliol des del barri de la Barceloneta. 

2

Al meu barri, la Barceloneta, vam organitzar un club de cultura i esport 
anomenat Avanti. La Barceloneta és un districte obrer dedicat a la 
descàrrega dels molls, la metal·lúrgica, el desballestament de vaixells i 
a la pesca. Cap batalla va succeir allà mateix. Vam organitzar un grup de 
resistència per tallar l’entrada al barri, utilitzant totes les andròmines 
que hi havia al moll, així com cotó i altres coses que havien desembarcat. 
Però va arribar el moment en què hi havia tanta gent ferida que vam haver 
d’obrir les barricades per deixar-los entrar a les clíniques localitzades 
allà. El nostre grup va treballar juntament amb l’Esquerra Republicana, 
l’Estat Català, els comunistes i els socialistes.

Algunes de les noies es van ajuntar i van decidir anar a demanar llençols 
i roba; els vam rentar i els vam tallar a tires. Cridàvem pels carrers: 
«Doneu-nos llençols per als ferits!». El que més em va impressionar des del 
principi va ser la crida a les armes. Va ser molt emocionant perquè l’havíem 
seguit per la ràdio —els que tenien consciència política sabien de la tensió 
entre el Front Popular i la dreta— i vam seguir el seu recorregut des del 
Marroc. A Barcelona sempre celebrem el 19 en lloc del 18.

El més important per a mi va ser la crida. Era magnífica —va inspirar el 
poble a unir-se en contra d’una cosa que volia destruir el que havíem 
aconseguit. Per a mi, la memòria d’aquest temps és incalculable. Per la 
resta de la meva vida, aquesta memòria em farà tremolar.

Reproduït a: Shirley MANGINI. Recuerdos de la resistencia. Barcelona: Península, 1997, p. 83.

Encercleu amb vermell en el plànol de Barcelona l’enfrontament més proper a la 
Barceloneta. On va tenir lloc?

En la majoria de llibres d’història les guerres són cosa d’homes: Quin paper jugaven 
noies com la Soledad els primers dies de la guerra? 

Quina és la impressió més forta que va viure Soledad Leal aquells dies?

Per què creus que les vivències d’aquells dies la varen marcar per sempre?

2
a)

b) 

c)

d)
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8 La por a la 
rereguarda

1 Des de bon començament de la guerra, la por es va generalitzar entre la població. Veurem algunes 
de les raons per les quals la gent passava por. Recordeu que cal tenir en compte que les persones tenen 
maneres de veure molt diferents, que donen lloc a opcions polítiques també ben variades. Però, quan hi ha 
una guerra, la gent es troba forçada a «ser» d’un bàndol o de l’altre i, sovint, aquesta rigidesa d’idees posa 
en perill moltes persones.

Un dia, poc després de la caiguda de Màlaga, dos homes relativament ben 
vestits passaven pel passeig de Manresa. Eren pare i fill. El pare era 
propietari d’una petita empresa metal·lúrgica col·lectivitzada des del 
començament de la guerra. Se’ls van acostar un parell d’homes i els van 
detenir, amb l’argument que devien ser gent de casa bona pel fet que 
caminaven amb les mans a les butxaques.

La detenció no va passar d’aquí, ni tan sols no va durar gaire, perquè algú que 
els coneixia va certificar que «eren bona gent». D’altres no van tenir tanta 
sort, i van acabar amb un parell de trets a la cuneta de qualsevol carretera.

Testimoni oral dels protagonistes.

Quines motivacions et sembla que van moure els revolucionaris a fer la detenció?

Creus que es tractava d’una pràctica molt freqüent?

1
a)

b) 

Josep Trueta era un notable cirurgià barceloní, conegut per les seves pràctiques innovadores i 
clínicament exitoses en el tractament de les ferides de guerra, procés pel qual després seria reconegut 
internacionalment. El testimoni següent es refereix a la seva experiència:

2

Una vegada el van cridar per mostrar-li una cosa. Fora de la sala, a la 
vora de la paret, hi havia tres cadàvers. «És obra de la FAI», li van dir. 
Poc després va morir a l’hospital el germà d’un anarquista destacat. Es van 
presentar a l’hospital onze companys del mort i van detenir el doctor Trueta 
i una infermera, tot acusant el doctor d’haver ordenat a la infermera que 
administrés la injecció que havia provocat la mort al seu company. 
«Deu ser feixista», deien de mi, «i ella deu treballar amb ell». Aleshores 
un va dir: «Però si és una monja!». «O sigui que, a sobre, protegeixes les 
monges!». Ens van jutjar allà mateix. 

Molt i molt espantat, el professor Trueta va quedar bocabadat en veure 
que qui dirigia el grup anarquista era un cirurgià que abans de la guerra 
havia recorregut a una colla d’amenaces, incloent-hi l’exhibició d’una foto 
dedicada d’Alfons XIII, perquè li donés feina.
«Aquí sóc jo qui mana!» em va dir. «Sereu jutjats. Justament. Si es demostra 
que a la injecció hi havia alguna cosa sereu executats».

Reproduït a: Ronald FRASER. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. 
Barcelona: Crítica, 1979, vol. I, p. 200-201.
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Explica les contradiccions d’Eulàlia de Masribera, forçada a triar entre tots dos 
bàndols; cap a quin us sembla que es devia decantar?

3
a) 

Ara llegeix el testimoni d’Eulàlia de Masribera:3

Entre la petita burguesia catalanista corria aquest acudit: «Quin dia de 
la setmana és el millor? El dia que aquesta colla se n’hagi anat i que els 
altres encara no hagin arribat». 

«Expressava amb exactitud la nostra situació com a catalans» opinava Eulàlia 
de Masribera, el pare de la qual, home de negocis i liberal d’Esquerra, 
s’havia hagut d’amagar després de rebre amenaces de mort. Catalanista 
acèrrima, de bon començament es va trobar agafada a la disjuntiva d’uns 
valors que abans no eren contradictoris... Entre defensar una República 
legalment constituïda i una República de desordre, caos, assassinats; 
entre ser catalana i espanyola; entre la religió i la crema d’esglésies; 
fins i tot entre els membres de la família mateixa, que optaven per bàndols 
contraris... «Els catalanistes liberals com nosaltres vam quedar entre dos 
focs. No ens podíem identificar ni amb un bàndol ni amb l’altre. Era aquí 
on jo em trobava, amb el pare en perill que el matessin els d’un bàndol 
i sabent que els de l’altre bàndol, els franquistes, estaven decidits a 
acabar amb l’autonomia catalana. És tot això el que va fer que la guerra ens 
resultés tan desagradable...»

Reproduït a: Ronald FRASER. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. 
Barcelona: Crítica, 1979, vol. II, p. 202.

Defineix i explica l’actuació del metge «anarquista». Et sembla que era un anarquista 
de debó?

2
a) 

Gairebé des del començament de la guerra, els bombardeigs van ser el nostre pa de cada dia. 
El paisatge que deixaven era desolador. El novel·lista Max Aub ens relata un bombardeig molt especial:   

4

Por las calles crecen las rosas abrazándose de acacia a acacia. Hay nombres 
más bonitos que éste de Granollers al que procuran dar lustre con limpieza 
y laboriosidad que se huelen y reflejan en sus casas de dos pisos en largas, 
correctas hileras. El pueblo se estira en aceras curiosas, en jardines 
cuidados. La guerra llega a través de discursos y papeles, quintos y 
voluntarios: el frente queda lejos, se desconoce su ruido.

Vinieron, eso sí, refugiados. Muchos, demasiados. Se repartieron por la 
ciudad que se hinchó de diez a trece a catorce mil habitantes. El aletear 
del trabajo se hizo un poco más fragoroso.

De pronto, veinte segundos bastan, las casas vienen a escombros, los 
cristales a mil trozos, las aceras limpias a suciedad inverosímil, las 
calles a solar, las paredes a aire, el cielo azul a pardo, las voces a ayes 
o silencio, los cuerpos a guiñapo, los árboles a sarmientos, las piedras 
molares a peñascos, los hilos del teléfono a enmarañamiento inútil, un piano 
a absurdo teclado sobre la tierra, los pedales por montera; el mercado queda 
sin techo, las venas sin sangre, las losas se tiñen de morado, un kiosco de 
periódicos desaparece. Las casas ya no tienen piso; los muros, crestería. 
Todo se ve por dentro, hundido.
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Max AUB. Enero sin  nombre. Barcelona: Alba, 1994, p. 109-110.

Comenteu quins són els sentiments que us provoca la lectura d’aquest text. Expliqueu 
si ja havíeu llegit documents, o bé si heu vist reportatges o pel·lícules, semblants 
referits a d’altres situacions de guerra.

Consulteu el document 6 i expliqueu per què el bàndol rebel va triar la ciutat de 
Granollers com a objectiu dels seus bombardeigs .

4
a)

b) 

Un exemple comarcal de repressió: el cas dels dos Pallars, el Sobirà i el Jussà. El cas d’aquestes 
comarques és un dels pocs que han estat estudiats a fons i se’n tenen dades força fiables i completes. Tot i 
que no apareixen al quadre, cal afegir-hi diverses violacions documentades.

5

Víctimes de la revolució (incloent-hi els capellans)..................... 
Víctimes de la repressió franquista...................................... 
Sacerdots i religiosos assassinats (fora de la comarca).................. 
Víctimes de la repressió fora de la comarca.............................. 
Víctimes dels serveis de comboi...........................................
Morts d’accident conseqüència de la guerra (molts infants)............... 
Víctimes de bombardeig aeri............................................. 
Assassinats per les tropes republicanes en retirada...................... 
Morts al front...........................................................

TOTAL..................................................................

Total de població dels dos Pallars a l’època de la guerra: 36.755 habitants.

65
80
27
43
6
29
27
21
339

637

Manuel GIMENO. Revolució, guerra i repressió al Pallars (1936-1939). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987, p. 109.

Busca el percentatge de persones afectades directament per la guerra amb relació al 
total de la població pallaresa.

Busca el percentatge de cada tipus de víctimes.

Fes-ne un comentari i una valoració.

5
a)

b) 

c)

A lo largo de la calle se amontonan los cadáveres, los íntegros o los 
partidos en pedazos. Paran las ambulancias llegadas de Barcelona, 
unos hombres recogen despojos en grandes cestas de mimbre, grises de 
sangre vieja. Pasan aullando tres mujeres. Corre, grita la gente. 
Estamos a ciento cincuenta kilómetros del frente. Es la retaguardia. 
Una niña —¿qué tendrá, seis o siete años?— pegada a una pared mira 
fijo, sin poder llorar ni cerrar los ojos. De un poste cuelga un trozo 
de carne.
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El dibuix que es reprodueix es titula «Monstre pelut» i el va fer un noi de 12 anys, Oliver, de Pozega, 
(antiga Iugoslàvia). Descriu el dibuix i els sentiments que et sembla que reflecteix.

6

Després de tot el que has llegit fins aquí, fes una reflexió i una relació de possibles 
causes de por en una guerra.

6
a) 

Extret de: UNICEF. Somio amb la pau. Barcelona: Folio, 1994.
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9 L’escassesa de
proveïments: la fam

L’arribada massiva de refugiats a la rereguarda republicana va accentuar els problemes de proveïments 
creats per la guerra. Cada dia hi havia menys menjar i s’havia d’alimentar més gent. 

Llegeix què va succeir a Molins del Llobregat (Molins de Rei) a final de 1938. És un exemple de manca 
de productes bàsics.

1

Molins del Llobregat: «Volem pa!»

Durant la guerra la manca de proveïments s’agreujava. A mitjans de l’any 
1937 la carestia de productes agrícoles era dramàtica (mercat negre, 
especulació, robatoris...). El malestar creix: els pagesos que treballaven 
pel seu compte s’escapolien de les obligacions marcades per la Generalitat 
de col·laborar en una economia de guerra. La manca de blat i la imatge 
exterior de poble agrari no afavorien l’abastiment de la població: qui no 
era de família pagesa passava gana. Entre gener i febrer de 1938 els preus 
dels productes bàsics s’incrementaren un 60%. La gana i el fred amenaçaven 
la població, l’hivern fou molt dur i amb copioses nevades. La venda 
d’aliments fora de control, molt més cars que el preu establert, es disparà. 
A l’abril els preus tornaren a pujar un 25% en relació al febrer. El nombre de 
refugiats augmentava i s’atorgà noves targes de racionament als nouvinguts. 
Al maig el «Servei Internacional dels amics Quàquers» va obrir una cantina 
escolar al mateix temps que el regidor de proveïments dimitia argumentant que 
els pagesos i la Col·lectivitat podien repartir més aliments que ell. 

L’agost del 1938 es proposa reposar les vaques velles de la Col·lectivitat 
i vendre-les com a carn al mercat. El Servei d’Assistència Social demana pa 
per ajudar persones que passen gana. Davant la manca d’aliments els metges 
recomanen sopes de pa torrat i farina. Els mesos de setembre i octubre 
s’accentua l’escassesa d’aliments i d’aigua en bones condicions. L’Hospital 
queda sense aigua i Sanitat demana als metges que no facin bons de menjar 
per tal d’evitar abusos. Es controla la llet i l’oli per evitar el mercat 
negre. El dia 16 d’octubre s’organitza una manifestació de dones amb el crit  
«Volem pa!» que recorre els carrers de la vila.

C. MARTÍNEZ; Gemma TRIBÓ. «La Guerra Civil a Molins de Rei (1936-1939). 
Cronologia bàsica». El Llaç [Molins de Rei], 1991, p. 30-35.

 1
Fes un buidatge dels problemes exposats en el text i estableix la cronologia de la 
carestia alimentària a Molins del Llobregat, en el quadre de la pàgina següent.

a) 
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     GENER/JULIOL                                    AGOST/DESEMBRE

1937

1938

El testimoni de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols) és també eloqüent:2

Les píndoles del doctor Negrín

Les llenties amb pedres —les píndoles del doctor Negrín— esdevingueren 
símbol del menjar en temps del Govern Negrín. I tant de bo que n’hi 
haguessin hagut sempre! Amb la fruita seca —pinyons i avellanes quan era 
temporada—, es menjaren altres espècies fins aleshores no comestibles: 
garrofa, fonoll, aglans i el seu suc bullit, naps, peles de pèsol, caps de 
romagueres, cosconilles, guixes o cairets, llobins, roselles, etc. 
La necessitat —diuen— esmola l’enginy.

Val a dir que alguns d’aquests aliments alternatius —junt amb la carestia 
dels altres i el dejuni forçós— comportaren noves malalties: llagues a la 
boca, anormalitats en la menstruació, malalties de pell, sarna per manca 
d’higiene, anèmies, etc. Malalties que sovint podien degenerar en cròniques 
i conduir a la mort. De tal manera que aquest és un altre aspecte de la 
guerra que caldria estudiar bé, per a conèixer millor el cost humà.

Quan n’hi havia, de productes de racionament, es formaven llargues cues per 
fer-se amb un tros de pa negre o barrejat amb arròs o amb algun altre cereal 
de menor qualitat que la farina de blat.

Àngel JIMÉNEZ. La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939). 
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1995, p. 186-187.

2
Quins productes no habituals van entrar en la «nova» dieta alimentària? Els coneixes? 

Demana a avis i àvies si n’han menjat mai i què menjàven ells durant la guerra. 

Esbrina el significat dels mots que no coneixes. 

Quines malalties t’han sobtat més? A quins països són habituals encara aquestes 
malalties?

a)

b)

c)

d) 

1
En quin moment s’agreuja la situació? A més de la fam, què explica l’aparició de 
malalties i el mal estat sanitari?

Quina associació ajudava les víctimes de la guerra?

a)

b) 
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Àngel JIMÉNEZ. La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939). 
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1995, p. 180-183.

2
Com s’ho feia l’Ajuntament de Guíxols per alimentar la població refugiada?a)

L’enorme inflació va fer pujar els preus dels productes bàsics, alguns només es localitzaven al 
mercat negre. La comparació de preus de productes bàsics entre 1935 i 1938 et pot ajudar a fer-te una idea 
de quant va pujar el cost de la vida.

2
En termes absoluts: quins són els tres productes que més es van encarir?

En esclatar la guerra els salaris es duplicaren, però els preus dels productes bàsics 
–els racionats– es multiplicaren per quatre. Els salaris, per tant, quedaren per sota 
del nivell de vida. L’any 1938 les setmanades oscil·laven entre 65 i 100 pessetes. 
Què podia comprar una família modesta, és a dir, que cobrés unes 65 pessetes cada 
setmana?

a)

b)
 

Àngel JIMÉNEZ. La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939). 
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1995, p. 185.

A Guíxols, a inicis del 1938, els corresponia una població refugiada equivalent al 10% de la població 
(914), però el seu nombre era més elevat a causa de l’existència d’hotels i de xalets d’estiueig. L’ Ajuntament 
era el responsable de la manutenció dels refugiats i dels artillers que defensaven la costa. Des de mitjans 
de l’any 1937 l’escassesa d’aliments era una constant, però al llarg del 1938 la situació empitjorà. Fixeu-vos 
en les mercaderies existents a l’Ajuntament de Guíxols entre gener i juliol de 1938.

Sucre 
Bacallà 
Farina i blat 
Llet condensada
Cafè
Farro
Sabó
Llaunes de sardines
Sal
Sosa càustica
Oli d’oliva

10.368      quilos
      200      quilos
      700      quilos
      150      caixes 
           1,5  quilos 
    317,5  quilos
   4.828      pastilles
       914 
   8.350      quilos 
      275      quilos
   4.004,5  litres

sense existències
sense existències
sense existències
sense existències
sense existències
sense existències
sense existències
   914
8.350 quilos
sense existències
sense existències

GENER DE 1938 JULIOL DE 1938

Pa, 1 quilo
Patates, 1 quilo
Ous (una dotzena)
Mongetes, 1 quilo
Llenties, 1 quilo
Arròs, 1 quilo
Sucre, 1 quilo
Llet de vaca, 1 litre
Carn de bou

0,70 pessetes
0,35 pessetes
4,50 pessetes
1,50 pessetes
0,80 pessetes
1,50 pessetes
1,60 pessetes
0,90 pessetes
5,00 pessetes

1,20
20-30
150-200
60-120
30-80
60-100
60-100
22-40 
75-100

COMPARACIÓ DELS PREUS DELS PRODUCTES BÀSICS

pessetes
pessetes
pessetes
pessetes
pessetes
pessetes
pessetes
pessetes (pot de condensada) 
pessetes

1935 1938-MERCAT NEGRE
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Fixa’t en aquesta fotografia: les cues per comprar menjar foren habituals durant la guerra. La manca 
d’aliments i l’aparició de la fam potser expliquen també la desaparició de gats i coloms els últims mesos de 
guerra. Comenta amb els teus companys aquests dos testimonis de la guerra.

3

Cues a Sant Feliu de Guíxols.
Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Fons Vicenç Gandol (Autor: Vicenç Gandol).

El colom de la guerra

Un altre animal pacífic barceloní que va pagar les culpes de la gana dels 
ciutadans va ser el colom; va desaparèixer del tot de les places, passeigs 
i parcs de la ciutat, com si una pesta n’hagués exterminat la raça.
Els últims grups a sucumbir van ser els que vivien al parc de la Ciutadella; 
se’ls va caçar de mil formes i maneres: a cops de roc, amb xarxes, amb 
fusells d’aire comprimit...

Fernando DÍAZ-PLAJA. Anecdotario de la Guerra Civil española. 
Barcelona: Plaza Janés, 1998, p. 240-242.

Buscant menjar. Gat per llebre

Un comandament de l’«Arma d’Aviació» republicana ha relatat així un cas del 
qual va ser testimoni:

«Uns soldats de Madrid van arribar destinats a la nostra secció de 
subministraments, que es trobava instal·lada dintre de la ciutat. Al cap de 
poc es van adonar que pel taller circulava tranquil·lament un gat, al qual 
teníem una certa estimació i era una espècie de mascota. Abans d’adonar-nos de 
les seves intencions i de poder-ho evitar, s’havien llançat sobre l’animalet 
[...]. Sense perdre temps, el van escorxar i li van tallar el cap i les potes. 
El van portar a una casa de menjars propera perquè el cuinessin, dient que era 
un conill [...]. A partir d’aleshores, un dia a la setmana, aquells soldats van 
portar un gat ben cuidat que despatxaven amb gran alegria, ajudats pel capità.

No cal dir que al veïnat barceloní en què estava enclavat el nostre taller de 
subministraments, els gats van desaparèixer com per art d’encantament, 
i els soldats i el capità d’aviació van acabar conformant-se, com tothom, a menjar 
les mongetes i les llenties sense l’adornament de la desitjada carn». F.LL.D.

Fernando DÍAZ-PLAJA. Anecdotario de la Guerra Civil española. 
Barcelona: Plaza Janés, 1998, p. 239-240.
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A partir de març de 1937 els ajuntaments, per fer front a la necessitat de comptar amb moneda frac-
cionària, van encunyar paper moneda propi i, així, van contribuir a pal·liar els efectes inflacionistes i a dotar 
la població de poder adquisitiu. L’intercanvi en espècies havia esdevingut una necessitat. 

Aquí tens mostres de paper moneda municipal de Molins del Llobregat i de Guíxols: 

4

4
Vés a l’arxiu del teu poble i investiga si en el teu municipi va existir paper moneda 
durant la Guerra Civil; en cas afirmatiu, fes-ne una fotocòpia i enganxa-la al quadre 
buit de dalt.

a)

Font: Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).

1 2

1 2
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10 La població 
refugiada

Per l’octubre de 1936 arribà a Olot un grup de 43 nens i nenes provinents de Gelsa, poble de Saragossa 
bombardejat pels franquistes els primers mesos de guerra. Al cap de pocs mesos sembla que el perill havia 
disminuït i des del seu poble els demanaven que tornessin, però no se’n volien anar. Llegiu aquestes dues 
cartes.

1

Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil. PS Aragón R-110. 
Reproduïda a: Julio CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939).

 Estudis i fons documentals. Olot: Edicions El Bassegoda, 1997, p. 39. 

Carta col·lectiva, 15 de març de 1937, Besalú

Hemos sabido que hay alguien en Gelsa que nos quiere llevar a nuestro 
pueblo. Nosotros no queremos ir a Gelsa hasta que no se haya terminado todo, 
porque aquí no nos hace falta nada.

El Ayuntamiento de Besalú se porta muy bien con nosotros. Y les estamos muy 
agradecidos de lo mucho que hacen por nosotros y los profesores, los que 
más. Pues no nos ha faltado nada, por ahora, ni nos faltará si seguimos aquí.
Sólo falta que ahora tengamos envidiosos en Gelsa y que nos quieran quitar 
la buena vida que nos damos.

Ese tal que quiere que vayamos a los cañones, se le puede decir que eso es 
querer que vayamos al peligro, en vez de esta paz que hay aquí y la comida 
etc., y alegrías que nos dan el Alcalde y los maestros.

Los niños de Aragón a los de Cataluña

Por la guerra tuvimos que marchar de nuestro pueblo, Gelsa, dejando muy 
apenados a nuestros padres y refugiándonos en Cataluña.

Ya os podéis figurar nuestra tristeza durante el viaje, pues no sabíamos qué 
sería de nosotros ni a qué manos iríamos a parar: pero nuestros temores se 
desvanecieron al llegar a Lérida que fue la primera población catalana donde 
paramos y en la que nos hicieron un gran recibimiento.

Nuestra confianza fue aumentando al llegar a Barcelona y a Gerona y se ha 
convertido en gran alegría en Olot donde nos hemos quedado definitivamente.

Aquí estamos contentísimos porque nos quieren mucho y no nos falta nada 
y a pesar de la diferencia de lengua, los niños catalanes se portan como 
verdaderos hermanos esforzándose por hacerse entender y nosotros respondemos 
a su cariño procurando hablarles en catalán y ya casi sabemos aquello de 
«setze jutjes d’un jutjat mengen fetge d’un penjat».

En fin escribimos esto para demostrar nuestro agradecimiento a todos los que 
contribuyen a hacernos felices reconociendo que esta guerra que tantos males 
ocasiona habrá tenido la ventaja de unir fuertemente a los hijos de Cataluña 
con los de Aragón y otras regiones.

¡Salud catalanes!
Por los niños de Gelsa

Emiliano Garcés y Bienvenido Loras.
Olot, 1936 

Reproduïda a: Julio CLAVIJO. La població refugiada a 
Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). Estudis i fons documentals. 

Olot: Edicions El Bassegoda, 1997, p. 127.
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Quins sentiments expressen aquests nens?

Per què no volen tornar al seu poble?

Qui en te cura?

Assenyala en el següent mapa l’itinerari del seu trajecte. 

1
a)

b)

c)

d)

Elaborat per Geotec.



Bloc II. La rereguarda / 65 

Davant del perill dels bombardejos a la població civil i l’ofensiva feixista a la capital d’Espanya, a 
final de 1936 nens i nenes evacuats de Madrid arribaren a molts pobles de Catalunya, on foren acollits 
amb festes de benvinguda i allotjats en masies i cases d’estiueig. Fixa’t en la fotografia d’aquestes nenes 
refugiades de Madrid, del col·legi Santamarca, que es trobaven a Cardedeu.

2

Grup de nenes del col·legi Santamarca refugiades a Cardedeu a final del 1936. 
Font: Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. 

Granollers 1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. 
Vol. 2. Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990, p. 325.

La situació dels nens desplaçats per la guerra, la majoria organitzats en colònies infantils, anà 
empitjorant a mesura que el conflicte bèl·lic s’allargava. A S’Agaró hi havia un centre de convalescència per 
a voluntaris de les Brigades Internacionals que volgueren confraternitzar amb els nens i nenes refugiats 
i l’any 1938 celebraren una festa per a ells. Llegeix la redacció que en Josep Gay, un nen de Guíxols, fa 
l’endemà de la festa i observa, a la pàgina següent, els dibuixos de la seva llibreta escolar.

Dilluns,16 de maig de 1938

La festa d’ahir

Ahir al migdia, mentre estava dinant, vaig sentir el nunci que deia que a 
S’Agaró es feia una festa amb llet i phoscao. A un quart de tres, jo 
i la meva germana vàrem anar a S’Agaró i pel camí vàrem veure una colla de 
gent que també hi anava. A S’Agaró hi vàrem estar quasi dues hores i mitja, 
Anàvem passejant i a l’última vàrem cantar, i mentre cantàvem hi havia 
un soldat que tirava fotografies i, havent cantat, cap a menjar xocolata 
desfeta, llet, phoscao i coca; però hi havia unes empentes i cops de puny; 
també hi varen haver ploralles.

I, havent menjat la xocolata, ens varen donar caramels, i llavors vàrem 
sortir a fora a cantar. I havent cantat, després, varen repartir els 
joguets, però jo no en vaig poguer agafar cap. La meva germana sí, havia 
agafat una pilota vermella.

Reproduïda a: Àngel JIMÉNEZ. La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939). 
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1995, p. 177.
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Textos i dibuixos de la llibreta de Josep Gay. 
Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Procedència: Josep Gay.

Descriu l’ambient de la festa i explica els problemes amb què es varen trobar en Josep 
Gay i la seva germana.

Faltava molt per acabar la guerra? 

Quina situació reflecteixen els dibuixos d’en Josep Gay?

a)

b)

c)

2
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Un parell d’articles redactats per refugiades i publicats al setmanari Orientaciones Nuevas constitueixen un 
document d’extraordinari valor. Expliquen el viatge des dels seus punts d’origen fins arribar a Catalunya, a 
la tardor de 1937.  El primer explica les peripècies dels refugiats fins a arribar a Granollers.

3

He aquí nuestra odisea. De León y demás sitios salimos para Asturias. Llegó 
la hora en que hubimos de dejarla, camino del embarque para ir [...] adonde 
nos llevasen. Salió el barco con una caravana de mujeres, niños y ancianos; 
unos van con penas, porque quedan allí sus seres tan queridos: otros con 
alegría, porque van a buscar el bienestar, el camino de la libertad. Se 
atraviesa agua y más agua, pasando muchas calamidades y tragedias. ¡Todas 
por sus hijitos! Llegamos a Bourdeaux y la hora de dejar el barco. Nos dan 
de merendar y vuelta otra vez al tren. Se empieza a cuchichear, ¿a dónde 
nos llevan? Unos dicen si será a Valencia, otros a Barcelona. Nadie sabía 
nada. Y seguimos nuestra ruta hasta donde nos mandaron bajar. Haciendo 
muchas paradas, llegamos a la frontera. Allí nos separan. Unos, para una 
parte; otros, para otra. ¿Hacia dónde? Fuimos una parte que seguimos hasta 
Aigües de Ribes, donde dormimos una noche. Al día siguiente, otra vez 
vuelta al tren, por lo que ya decíamos los jovencitos: ¿es que va a ser el 
tren nuestra casa? y la emprendimos en saltar y jugar, en el poco sitio 
disponible del tren. Por fin llegamos a una estación donde se oyen gritos de: 
«Hay que bajar. Hay que apearse”. Nos apeamos y nos enteramos que estábamos 
en Granollers, en su estación del Norte, donde pasan horas sin saber qué 
rumbo tomar. Por fin llegamos donde nos recogieron.

   Hermelina Sahagún

L’altre testimoni, publicat poc temps després al mateix setmanari, explica de forma semblant el 
periple fins arribar a les Franqueses del Vallès.

[...] Santander quedó bajo la férula fascista. Tuvimos que huir, dejando 
abandonados nuestros hogares y fuimos a Gijón donde nos quedamos unos 15 
días y de allí al barco para marchar fuera de peligro. El barco era un 
carbonero que se llamaba Mieres. Embarcamos a la una de la mañana y fuimos 
a Francia, desde donde en tren nos pasaron a Cataluña por Puigcerda. 
Nos bajaron y fuimos a un comedor, nos dieron de comer y nos llevaron a 
un pueblo cercano a Barcelona. El pueblo que nos llevaron se llama Las 
Franquesas, un pueblo pequeño, pero muy bonito. Nos dan bien de comer, así 
que llevamos una vida como príncipes, si hoy los hubiera. No tenemos otro 
trabajo que ir al colegio.

        Gloria Pérez

Aquest mapa il·lustra el trajecte des del nord peninsular a Granollers, segons descripció d’aquestes 
refugiades a la revista Orientaciones Nuevas.

Extret de: 
Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 
1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. 
Vol. 2. Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990, p. 241.
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Font: Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 1936-1939: 
Conflicte revolucionari i bèl·lic. Vol. 2. Vilassar de Mar: 

Oikos Tau, 1990, p. 248.

El mapa sintetitza l’itinerari del viatge de les refugiades: per quins motius van fer 
aquest trajecte? 

Com és que l’Estat francès retornava a Espanya amb tanta celeritat els refugiats que 
hi arribaven?

Descriu el perquè de l’angoixa d’Hermelina durant el llarg viatge que la va conduir de 
León a Granollers.

En el primer testimoni hi ha un topònim, Aigües de Ribes, que no concorda amb el 
mapa i que correspon a Ribes de Freser. Coneixes algun canvi de nom de poble o carrer 
que es fes durant la guerra? 

3
a)

b)

c)

d)

Relaciona els dos textos amb l’evolució dels fronts de guerra (Activitat 4) per interpretar la gràfica 
de més avall sobre els refugiats acollits a Granollers entre el novembre de 1936 i el gener de 1939; tingues 
present també l’evolució dels fronts. 

4

ANY 1936
Novembre
ANY 1937
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

71          

134
174
158
145
144
168
989

1.152
1.154
1.161

ANY 1938
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
ANY 1939
Gener

1.168
1.169
1.171
1.482
1.930
1.941
1.919
1.919
1.908
1.902
1.873
1.873

2.074

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE REFUGIATS ACOLLITS A GRANOLLERS 
(NOVEMBRE DE 1936 - GENER DE 1939)

REFUGIATS REFUGIATS

Font: Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 
1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. Vol. 2. 
Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990, p. 249.



Bloc II. La rereguarda / 69 

Quins fets bèl·lics expliquen les inflexions brusques de la gràfica?

Calcula els percentatges de població refugiada sobre la població total –Granollers 
tenia 12.699 habitants en iniciar-se la guerra– en les tres fases que dibuixa la gràfica: 
fins a l’agost de 1937, el març de 1938 i el gener de 1939. 

Completa l’engraellat amb els percentatges calculats i compara’ls amb els generals 
per a Catalunya indicats al document 7. 

4
a)

b)

c)

POBLACIÓ REFUGIADA A 
GRANOLLERS (% CALCULAT)

FASES POBLACIÓ REFUGIADA A 
CATALUNYA (DOCUMENT 7)

PRIMERA
(de setembre de 1936 
a agost de 1937)

SEGONA
(de setembre de 1937 
a març de 1938)

TERCERA
(de setembre de 1938 
a gener de 1939)

Amb la informació del document 7 i els càlculs que has realitzat, situa en el mapa mut d’Espanya la 
procedència de la població refugiada de les tres fases i atorga a cada fase una llegenda. 

5

Elaborat per Geotec.
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Quines diferències observes en la procedència dels refugiats de les tres fases? 
Relaciona-les amb l’evolució dels fronts de guerra (consulta els mapes de l’Activitat 4).

5
a)

Malalties infeccioses de tota mena, malnutrició, fred i les difícils condicions de vida creades per la 
guerra provocaren que la taxa de mortalitat infantil s’elevés especialment entre els nadons de la població       
refugiada. Uns quants dies després dels testimonis de les dues noies que has analitzat, es produí una 
situació conflictiva que reflecteixen les actes de l’Ajuntament de Granollers.

6

Fragment de l’acta de l’Ajuntament de Granollers, 14 d’octubre de 1937

El company Iglésies dóna compte de l’ocorregut a l’hospital en ocasió 
d’haver mort uns nens refugiats. Diu que hi hagué un motí de dones 
refugiades promogut precisament per les que no eren interessades, i que 
envià a cercar un metge especialista que confirmà els diagnòstics dels metges 
de la ciutat, o sigui que les malalties de les criatures eren contretes 
en el viatge d’evacuació. Diu, a més, que s’ha vist obligat a prescindir 
de sentimentalismes, prohibint a les mares o familiars de les criatures 
malaltes que visitin altres criatures a l’Hospital ja que això comportava 
la propagació d’unes infeccions a malalts de malalties diverses.

Reproduït a: Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 
1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. Vol. 2. 

Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990, p. 270.

El «Ciudad de Barcelona» ancorat al port de Sant Feliu de Guíxols, pel febrer de 1937, va transportar 
4.000 refugiats des de Málaga, destinats a diferents pobles de la rereguarda catalana. 

Font: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons Vicenç Gandol (Autor: Vicenç Gandol).
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Esbrineu quin era l’estat de la població refugiada fent una petita investigació a partir de 
la informació del Registre Civil sobre defuncions de 1937. Classifiqueu les causes de la 
mort en: malalties contagioses de l’aparell respiratori o de l’aparell digestiu. 

Quina edat tenien els refugiats? Predominen els infants menors de 3 anys?

6
a)

b)

Defuncions inscrites en el Registre Civil de Granollers en les quals consta la condició explícita de           
refugiat de guerra (setembre/desembre de 1937): 

DATA DEFUNCIÓ
19-09-1937
21-09-1937
23-09-1937
30-09-1937
03-10-1937
10-10-1937
10-10-1937
10-10-1937
10-10-1937
12-10-1937
14-10-1937
18-10-1937
18-10-1937
21-10-1937
22-10-1937
24-10-1937
27-10-1937
03-11-1937
04-11-1937
05-11-1937
17-11-1937
19-11-1937
27-11-1937
04-12-1937
26-12-1937   

COGNOMS I NOM
García Gil, Teresa
Vicente Aranaz, Eusebi
González Fernández, Gregori
Calvo Ibáñez, Elena
Carrascó Barnadez, Ernest
Ruiz de los Mozos, Miracle
Álvarez Sustacha, Juli
Gutiérrez, Santiago

Álvarez Sustacha, Alben
Mancha Aguirrebeitia, Francesca
Varona Fernández, Demetri
Carbañas, Blanca
Álvarez, Manuel
Vargas Arvais, Líder
Barrios González, M. Carme
Gutiérrez Pérez, Josep
Campol González, Emili
Hernández Manso, Secundino
Santiago Díez, Gregorio
Campal González, Josefa
González Macho, Josep Lluís
Fernández Atonso, Josep Antoni
Calvo Alcañiz, Pau
Ruiz de los Mozos, Ezequiel
Domingo Aguado, María

EDAT
17 mesos
55 anys
2 anys
17 mesos
8 mesos
18 mesos
3 anys
1 anys
7 anys
3 anys
15 mesos
7 mesos
2 anys
2 anys
7 mesos
2 anys
5 anys
19 mesos
8 mesos
3 anys
5 anys
2 anys
3 anys
2 mesos
4 anys

CAUSA DE LA DEFUNCIÓ
Atrèpsia
Pneumònia
Gastroenteritis
Broncopneumònia
Gastroenteritis
Gastroenteritis
Atrèpsia
Atrèpsia
Gastroenteritis
Complicació del xarampió
Xarampió (broncopneumònia)
Atrèpsia
Gastroenteritis
Pneumònia
Atrèpsia
Atrèpsia
Broncopneumònia
Diftèria
Xarampió
Broncopneumònia
Broncopneumònia
Pneumònia
Broncopneumònia
Atrèpsia
Encefalitis

Quines eren les causes predominants en la mort dels nadons? 

Creus que les dures condicions del viatge dels evacuats del Nord peninsular van 
afectar la salut i la vida dels infants?

Has identificat altres causes de mort? A qui afecten? 

6
a)

b)

c)

Font: Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 
1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. Vol. 2. 

Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990, p. 267-268.
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1

Compara la primera fotografia d’una colla de refugiats espanyols, de final de 1938, amb les dues 
següents, que corresponen a refugiats actuals de Darfur (Sudan), i cerca tres similituds i tres diferències.

7

3

       Font: Agefotostock.

       Font: Agència EFE.

1

2 3

COMPARACIÓ ENTRE ELS REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL I 
ELS REFUGIATS ACTUALS DE DARFUR

SIMILITUDS

DIFERÈNCIES

1-

2-

3-

1-

2-

3-

2
2
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Fixa’t ara en la piràmide d’edats dels refugiats de Molins del Llobregat:8

Quin és el grup d’edat més nombrós? 

Quin és el sexe que té més protagonisme?

Quines franges d’edat entre el sexe masculí estan poc o gens representades? 
Intenta esbrinar el perquè.

Sintetitza les conclusions de l’anàlisi de la població refugiada a la casella que tens 
aquí sota. 

8
a)

b)

c)

d)

CONCLUSIONS

Font: Gemma TRIBÓ. «Evacuats, desplaçats o refugiats de guerra a Molins de Llobregat 
(1936-1939)». Dins: DIVERSOS AUTORS. Guerra civil i franquisme a Molins de Rei. 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 93.

Una de les característiques de la població refugiada és que les dones actuen com a organitzadores 
de grups humans compostos per nens, nenes i persones grans, mentre els homes es troben al front. Així 
succeí durant els tres anys de guerra, malgrat que cap al final començaren a arribar famílies senceres que 
marxaven cap a la frontera amb la retirada.
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11 La solidaritat 
internacional

Les democràcies occidentals varen optar per la neutralitat i la no-intervenció, fet que va afavorir 
la victòria dels insurrectes (recordeu l’Activitat 3). Els Estats varen deixar sola la República, però els 
ciutadans de diferents països van mostrar la seva solidaridat amb les víctimes de la insurrecció feixista. 
La formació de les Brigades Internacionals n’és la mostra més evident, però, a més, la societat civil va 
manifestar solidaritat amb el poble espanyol enviant ajut a la rereguarda. Un exemple és la relació solidària 
que Dunkerque establí amb Olot i que ens permet comprovar les necessitats més urgents d’un poble que 
acollia nombrosos refugiats d’arreu d’Espanya, barcelonins i població militar. 

Llegiu atentament aquests tres documents:

1

Reproduïdes a: Julio CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). 
Estudis i fons documentals. Olot: Edicions El Bassegoda, 1997, p. 141.

Carta del Comité du Secours Populaire de Dunkerque a l’alcalde d’Olot 
(març 1938)

Señor Alcalde de Olot

Estimado Camarada,

Nuestro Comité du Secours Populaire de Dunkerque (7 secciones del S.R.l.) 
ha decidido apadrinar vuestra villa. 

Haga V. el favor de escribirnos si vuestra villa tiene necesidades urgentes 
en socorro, cuáles son las cosas o materias más necesarias que le faltan, 
si tiene V. refugiados en su villa, etc. 

Nosotros iremos a llevarle a su villa camiones de lo que VV. pidan; 
respondanos V. lo más pronto posible, hace ya dos meses que estamos 
aguardando deseosos de venir en ayuda a una villa española y favorecerla 
al nombre de la republica hermana francesa.

¡Salud!- M. Lorthioir.

Marcel Lorthioir.= Secretaire du Secours Populaire. Rue Gambetta n°52. 
Malo les Bains(Nord). Francia

Resposta de l’Ajuntament d’Olot al Comité de Dunkerque (abril 1938)

En la sesión celebrada por la Comisión de gobierno municipal, 
el dia 7 de los corrientes, se tomó por unanimidad, el siguiente acuerdo:
«Se lee una carta del Comité de Socorro Popular de Dunkerque, diciendo 
que ha decidido apadrinar esta ciudad y anunciando la remesa de camiones 
cargados de los artículos que falten; acordándose quedar enterado con 
satisfacción, agradecer esta ayuda e indicar que los artículos más 
necesarios y que faltan a la población son alubias, garbanzos, azúcar, 
aceite y bacalao.»

Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás efectos con el testimonio 
del agradecimiento de esta Corporación municipal y el mio personal.

Viva V. muchos años.

Olot, 8 de abril de 1938. 
El Alcalde. Joan Serrat = Ciudadano.

Marcel Lorthioir, Secretario del Secours Populaire.
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Quines diferències observes entre els productes bàsics que necessitava la població 
d’Olot i els productes enviats per Dunkerque?

1
a)

NOTA: L’ ortografia és l’original del document d’arxiu.

Font: Julio CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). 
Estudis i fons documentals. Olot: Edicions El Bassegoda, 1997, p. 145-146.

ROBES USADES
30 camises i vestits per mainada de 3 a 5 anys
36        ”           ”                           ”         de 5 a 15 anys
24 camises Home i dona
   3 cortes samarreta
   5 impermeables per home
   8 abrics                          ”
15 xaquetes dona
   6 abrics           ”
20 faldilles i combinació per dona
22 jerseis per noia de 10 a 15 anys 
   6 barrets petits de roba de mainada 
   1 barret de pany
   CALÇATS USATS
10 parells de sabatilles per mainada de 10 a 15 anys 
14 parells de sabates per dona
12 parells de sabates per home
   CALÇATS NOUS
10 parells sabatilles per home 
   1 parell espardenyes

RELACIÓ DELS QUEVIURES, ROBES I CALÇATS REBUTS A OLOT DE LA CIUTAT DE DUNKERQUE

    QUEVIURES
   16  paquets d’arrós
      7       ”       de farina d’arrós 
      1       ”       de fideos
      7       ”       de mongetes seques
      2       ”       de phoscao
   15  latas sardina
   25     ”       pesols conserva 
      9     ”       monjetes    ”
   12     ”       varies conserves 
   13  Quilos pasta macarrons 
   12     ”        betes
      2  paquets de tapioca
183  pots de llet condensada 
   39  rajoles xocolate
      6  paquets de sucre
      1  quilo de café
      1  paquet xicoire
   10  paquets de tabac
   20  pastilles de sabó
     ROBES NOVES
   12  vestits colot
      6 parells mijons de llana i estam

La Creu Roja Internacional i algunes esglésies, com la quàquera nord-americana, van organitzar 
menjadors per als refugiats, especialment per als infants. També es van preocupar d’ajudar en aspectes 
sanitaris i en la localització de familiars. Llegiu la carta que el Comité Internationale de la Croix Rouge va 
enviar a Roses del Llobregat (Sant Feliu de Llobregat):

2

Correspondència del Comitè Internacional de la Creu Roja amb el 
responsable d’Assistència Social de l’Ajuntament (abril 1938)

Muy Sr. nuestro:

Debido al Servicio que nuestra Delegación en Barcelona del Comité 
Internacional de la Cruz Roja de Ginebra presta en beneficio de los que 
no pueden mantener correspondencia con quienes quisieran porque las 
circunstancias de la guerra les tienen separados, nos vemos precisados a 
solicitar su apreciable colaboración en la humanitaria labor que realizamos.
Le suplicamos nos mande una lista de todos los refugiados que en ese pueblo 
se hallen y de los que V. tenga conocimiento oficial, en la que consten el 
nombre y los dos apellidos y el lugar de procedencia.
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De esta forma podremos situar un gran número de demandas de noticias que 
tenemos en nuestro poder y a las que no podemos dar curso por carecer en 
absoluto de la dirección donde pueden encontrarse los destinatarios de las 
demandas que hacen sus familiares.
Dándole por anticipado las gracias, aprovechamos gustosos esta nueva ocasión 
para sinceramente ofrecernos de V. afmos. ss.ss. 

Rolando Martí.- Delegado en Barcelona del CICR.

Muy Sr. nuestro:

Enterados de su comunicación fecha 29 de abril, vemos y reconocemos los 
meritísimos trabajos que sobre paraderos y demás noticias referentes a los 
evacuados de guerra viene realizando esta Humanitaria Institución; por 
nuestra parte en cuanto nos sea posible le mandaremos una lista detallada 
tal como Vd. nos pide, no pudiendo hacerlo ahora por las continuas entradas 
y salidas que todavía se vienen registrando, tan pronto esto se normalice 
procuraremos mandarle la dicha relación.
Sin otro particular ya sabe puede disponer de este su affmo. servidor. 
El Consejero de Asistencia Social.

Font: Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat.

Correspondència amb la Delegació de la Segona Vegueria del 
Comissariat d’Assistència als Refugiats (abril i maig de 1938)

Vistes les noves arribades de contingents de refugiats que tenim anunciades, 
procedents dels pobles evacuats dels fronts d’Aragó, sou pregat en prendre 
bona nota de l’acord pres per al Comissariat d’Assistència als Refugiats de 
Catalunya d’augmentar el percentatge assenyalat fins a la data a cada poble, 
o bé sigui que el cupus del 10% assenyalat als mateixos passa automàticament 
augmentat amb un 10 per cent més que, en total sobre el cens normal de cada 
població, correspondrà al 20 per cent, quedant per tant doblada la colònia 
de refugiats que correspon a cada població.
D’acord amb aquesta nova ordre aquesta Delegació, vetllant per al bon ordre 
i no volent que es plantegin precipitacions, inconvenients i molèsties a les 
autoritats municipals, es complau en assabentar-vos-en pregant-vos que poseu 
amb condicions d’acolliment local, materials, etc., per als nous evacuats 
que us seran enviats seguidament que les circumstàncies hi obliguin, sense 
altre avís en aquest sentit.

Viviu molts anys. Girona 30 d’abril del 1938. El Delegat.

En la sessió celebrada per la Comissió de Govern Municipal el dia 11 dels 
que som, es prengué per unanimitat el següent acord:
«Es llegeix una comunicació del Comissariat d’Assistència als Refugiats, de 
Girona, avisant de la propera arribada d’un nou contingent de refugiats, 
acordant-se contestar-li que hauria d’abstenir-se, en quant sigui possible, 
d’enviar més refugiats a Olot, perquè amb la vinguda de forces militars, 
internacionals, etc., no hi ha possibilitats d’allotjament.»
El que trasllado a V. per al seu coneixement i efectes. Visqui molts anys. 
Olot 13 de maig de 1938. L’Alcalde.

Reproduïdes a: Julio CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). 
Estudis i fons documentals. Olot: Edicions El Bassegoda, 1997, p. 146-147.

Quines demandes fa la Creu Roja Internacional a Roses del Llobregat sobre la població 
refugiada? Amb quin objectiu?

Quines causes expliquen que a partir de l’abril de 1938 augmentés tant el nombre de 
refugiats a l’àrea de Girona? Havien empitjorat les condicions de vida a la rereguarda? 
Per què? 

2
a)

b)
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Fixa’t en les dates i els segells d’aquesta carta escrita per un soldat republicà de Gerb (Lleida), que 
era en un camp de presoners de guerra franquista l’any 1938 a prop de Sigüenza (Guadalajara). 

Quin era l’objectiu d’aquest document? Intenta reconstruir l’itinerari d’anada i tornada 
que va seguir el soldat republicà.

Quina notícia va rebre la família del soldat Miquel Tribó gràcies a l’acció de mediació 
de la Creu Roja Internacional?

Investigueu, a través de la premsa diària, situacions en què ONG humanitàries posin 
en contacte famílies separades per la guerra.

2
a)

b)

c)

Font: Miquel TRIBÓ. Records i vivències. 
Barcelona, 1999, p. 55.
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12 Les dones ocupen 
l’espai públic

Durant la guerra, les dones van jugar un paper fonamental a la rereguarda, sense l’ajuda de la qual no 
pot entendre’s la resistència republicana. Al costat de les tasques tradicionals que els imposava la societat, 
van haver d’incorporar-se a les de la vida pública, que sempre els havia estat limitada, per exemple, en 
l’àmbit laboral, on van ocupar els llocs de treball en substitució dels homes que anaven al front. A més, van 
haver de fer-se càrrec dels refugiats, dels ferits o de les necessitats que generava la vida als fronts.

Però aquesta participació extraordinària de les dones va trobar un camp que s’havia abonat amb els 
canvis en l’àmbit jurídic i sociocultural possibilitats per la Segona República. 

Llegeix atentament el quadre següent:

1

Aquestes i d’altres normes legals manifesten la situació d’inferioritat en què vivien 
les dones en la societat. Fes una llista dels aspectes més rellevants.

Llegeix els documents 8 i 9 i analitza les implicacions que aquests canvis jurídics van 
tenir a la vida quotidiana. Fixa’t, per exemple, en els aspectes que regulen el treball 
de les dones: matrimoni, maternitat, salaris, etc. 

Recorda que, acabada la guerra, totes les disposicions favorables a la dona es van 
abolir. Quan van tornar a recuperar aquell estatus les dones espanyoles?

1
a)

b)

c)

ÈXITS DE LA II REPÚBLICA

El mateix any 1931, que es va proclamar la República, una nova Constitució reconeixia el dret 
de vot femení. En l’article 36 s’hi diu: Els ciutadans de l’un i de l’altre sexe, majors de vint-i-
tres anys, tindran els mateixos drets electorals com determinen les lleis. 

Abolició de les excedències forçoses per matrimoni. Decret del Ministeri de Treball, 9 de 
novembre de 1931.

Prohibició dels acomiadaments per maternitat. Llei de Contracte de Treball, 21 de novembre 
de 1931.

Regulació d’un salari igual per un treball igual. Ordre del Ministeri de Treball de 1931.

Llei del divorci. Març de 1932.

La Generalitat aprova una llei que elimina l’autoritat del marit sobre la dona i l’obligació de ser 
el seu representant legal. Juny de 1934.

Decret d’interrupció artificial de l’embaràs. Generalitat de Catalunya. Desembre de 1936.

Decret que concedeix a la dona plena capacitat jurídica; és a dir, li reconeix la igualtat civil. 
Febrer de 1937.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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En aquest període, moltes dones es van dedicar a la política. Les més conegudes i populars van ser 
les elegides com a representants a les Corts. A les eleccions de 1936 van ser diputades pel Front popular:

• Julia Álvarez Resano
• Dolores Ibárruri
• Victoria Kent
• Margarita Nelken
• Matilde de la Torre

A més, no podem oblidar l’emblemàtica Clara Campoamor, que va ser la gran defensora del vot 
femení a les primeres Corts republicanes. Una altra menció obligada és la de Federica Montseny, que va ser 
la primera dona ministra, i l’última fins molt després de la mort de Franco.

2

Aquí i a la pàgina següent presentem les fotografies d’aquestes dones. Però el més 
important és que tractis d’indagar sobre les seves biografies. Busca-les en els teus 
llibres d’història o a internet i completa la informació amb alguna enciclopèdia.

Confecciona un quadre biogràfic d’alguna altra dona d’aquesta mateixa època que se 
signifiqués a la vida pública.

2
a)

b)

Julia Álvarez Resano.
Font: Las mujeres en la Guerra Civil.
Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.
La Pasionaria (Dolores Ibárruri).
Font: Agefotostock. 
Victoria Kent.
Font: Prismaarchivo.com.

1

2

3

1
2

3



80 / Bloc II. La rereguarda

1

Les milicianes eren les dones republicanes combatents que van empunyar les armes en defensa 
dels seus ideals i en la lluita contra el feixisme. Dins de la infinita varietat d’activitats que van exercir durant 
la guerra, aquesta va ser, sens dubte, la més espectacular, sobretot perquè era la primera vegada que les 
dones acudien massivament als fronts, com a combatents.

3

Observa les imatges de la pàgina següent i descriu les diferències que s’hi poden 
apreciar.

Explica els motius que van moure aquestes dones a allistar-se i aprendre l’ús de les 
armes. 

3
a)

b)

Margarita Nelken.
Font: Las mujeres en la Guerra Civil. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.

Matilde de la Torre.
Font: Antonina RODRIGO. Mujeres y exilio. 1939.
Madrid: Compañía Literaria, 1999.

Clara Campoamor.
Font: Prismaarchivo.com.

Federica Montseny pronuncia un discurs al març de 1937.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu Fotogràfic
(Autor: desconegut).

1

2

3

4

3

4

2
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54

1 2

3

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu
Fotogràfic (Autors: desconegut / Pérez de Rozas).

Font: Biblioteca del Pavelló de la República
(Universitat de Barcelona).

Font: Las mujeres en la Guerra Civil. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1989. 

1 2

3
4

5
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Llegeix el text següent. Parla d’una miliciana que es va convertir en símbol per la seva prematura i   
tràgica mort.

LINA ODENA, modista barcelonina, va ser una activista de llarga tradició. 
Membre de la Joventut Socialista Unificada i del Comitè Nacional de Dones 
contra la guerra i el feixisme. La guerra la va sorprendre a Almeria, 
per la qual cosa es va enrolar al front de Granada on va trobar la mort.
Es va convertir en un símbol:

...por allá va Lina Odena
por donde nunca fue antes,
Va camino de la muerte,
Va dirigiendo el avance... 

(Romanç publicat a la revista El Mono Azul.)
Carmen ALCALDE. La mujer en la Guerra Civil española. 

Madrid: Cambio 16, 1976, p. 126.

També, en el seu honor, es va crear un batalló de dones:

Les noies allistades en el Batalló Lina Odena, que treballen en tallers 
i fàbriques, s’instruïen en el maneig de les armes en el seu temps lliure; 
no s’entrenaven per lluitar al front, sinó per a la seva defensa personal. 
Les seves úniques activitats al front consistien en visites els caps de 
setmana per elevar la moral dels soldats.

G. M. SCANLON. 
La polémica feminista en la España contemporánea: 1868-1974. 

Madrid: Siglo XXI, 1976, p. 295.

Lina Odena.
Font: Agefotostock.

3
a)

b)

c)

Llegeix el document 10 i examina les raons que es van esgrimir per al reclutament 
massiu al principi de la guerra i per a la retirada de les dones dels fronts pocs mesos 
després.

Què, quan i per què deixen de ser necessàries les milicianes?

El text sobre Lina Odena posa en evidència una contradicció; intenta d’explicar-la.
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Homes al front, dones a la feina. Sens dubte, aquest eslògan exemplifica millor que cap altre la 
realitat política i social de les dones. De fet, l’ambient de guerra i revolució va suposar per a les dones una 
situació contradictòria. Al mateix temps que aconseguien conquestes importants, no es va alterar gens ni 
mica la mentalitat patriarcal que atribuïa a les dones les tasques específiques de l’àmbit domèstic i tot allò 
que té relació amb la vida privada, i també es mantenien les desigualtats, com les salarials, quan accedien 
a la vida pública.

4

Llegeix el document 11 i observa la seqüència de fotografies següent; cal que              
reflexionis sobre:

 • Les tasques que realitzen les dones: descriu-les.
 • El significat dels eslògans dels cartells.

  • El missatge de les fotografies: distingeix les que són de propaganda i les 
       que són simples escenes quotidianes.

 • Busca un peu de foto adequat després d’aquestes reflexions.

A partir d’aquestes fotografies inicials, pots confegir un petit àlbum afegint-hi imatges 
d’homes i dones de guerres actuals. Has d’escriure una introducció presentant el 
tema i donant una breu explicació sobre els continguts.

4
a)

b)

654

3

2

1 Font: Las mujeres en la Guerra Civil. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.

Font: Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).

Font: L’affiche de guerre. Barcelona, s.d.

Font:  Arxiu històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu Fotogràfic (Autors: desconegut / desconegut / Pérez de Rozas).

1

2

3

5

4

6
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13 La vida continua

Després de l’estiu del 36, la vida quotidiana de les persones, profundament alterada, intentava 
recuperar el pols adaptant-se a les noves circumstàncies.

Llegeix el document 12 i fes-ne un resum. Després llegeix els textos següents de dos 
cronistes britànics que ens donen la seva visió de Barcelona.

1
a)

Era la primera vegada que em trobava en una ciutat on manava la classe 
obrera. Pràcticament tots els edificis importants havien estat ocupats pels 
treballadors i apareixien decorats amb banderes vermelles o amb la bandera 
vermella i negra dels anarquistes; les parets eren plenes de dibuixos 
amb la falç i el martell i de les inicials dels partits revolucionaris; 
gairebé totes les esglésies havien estat saquejades i les imatges cremades. 
Equips d’obrers es dedicaven a enderrocar sistemàticament els temples. 
Totes les botigues i els cafès exhibien una inscripció fent constar que 
havien estat col·lectivitzats; fins i tot els enllustradors de sabates havien 
estat col·lectivitzats i s’havien pintat les caixes de vermell i negre. 
Els cambrers i els dependents et miraven a la cara i et tractaven de tu 
a tu. Les locucions verbals de tipus servil i fins i tot cerimonial havien 
desaparegut temporalment.

[...] Al llarg de la Rambla, l’ampla artèria central de la ciutat, per on la 
multitud circulava constantment amunt i avall, els altaveus bramaven cants 
revolucionaris tot el dia i bona part de la nit. I el més sorprenent de tot 
era l’aspecte d’aquesta multitud. En aparença, era una ciutat on les classes 
riques havien deixat pràcticament d’existir. A part d’un petit nombre de 
dones i d’estrangers, no es veia gent «mudada». Gairebé tothom portava roba 
de feina o granota blava, o alguna variant de l’uniforme milicià. Tot plegat 
resultava estrany i commovedor.

George ORWELL. Homenatge a Catalunya. 
Barcelona: Ariel, 1982, p. 24-25.

Una visió de Barcelona, pel cronista britànic Louis McNeice 
del The Spectator

Els diners han perdut la seva força diferenciadora i tothom se sent embarcat 
per necessitat a la mateixa nau. La gent del carrer forma com un partit molt 
unit per les necessitats materials, la fam, o per la mort sobtada d’algú, 
la qual cosa fa apreciar més els valors de la vida. Seria difícil ser un 
Hamlet a Barcelona. Les botigues són fantasmes de botigues, només obertes al 
matí. Els cafès són fantasmes de cafès. No hi ha cafè, cervesa, ni vi. La 
gent s’ha de conformar amb una aigua tenyida que tothom anomena llimonada. 
En canvi, en un cafè hi havia un quartet de corda. Tanquen a les nou. La 
gent, malgrat que està molt prima i sovint malalta, no és ni de bon tros 
un fantasma de gent. Hi ha un fet que és ben clar: l’extraordinària moral 
d’aquesta població, el seu coratge, el seu bon humor, la seva generositat.
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El poble s’ha adaptat a les condicions de la guerra. Es té la sensació que 
la gent gairebé ha oblidat la pau i podria ser que no sabés què fer si 
aquesta arribés de nou. En aquesta ciutat, que en altre temps fou la ciutat 
dels cafès i els taxis, ara has d’anar a peu. I en lloc de còctels 
i banquets de set plats hi ha cues per poder menjar el racionament de glans 
o un cullerot de llenties. La gent normal i corrent no pot comprar menjar, 
però pot obtenir-lo per mitjà d’intercanvis: sabó, encenedors i tabac són 
les millors monedes. En el meu hotel es menjava a preus de fantasia: un 
plat de cigrons a 30-40 pessetes, carn de cavall amb naps a 45, arengades 
fregides (un menjar exquisit) a 60. El supervisor d’un menjador cobra 400 
pessetes al mes. Per ara el racionament és el següent: pa (150 g. per dia 
excepte el diumenge), cigrons (100 g.) i pèsols (50 g.). D’oli, no n’hi ha 
des de fa tres mesos. Els tiquets de racionament ja no serveixen per al 
peix des de fa dos mesos, ni per a la carn des de fa un mes. Els que en 
lloc de tenir cartilla de racionament van als mejadors em sembla que estan 
millor. I els nens tenen prioritat, però la seva dieta està causant un vast 
increment del raquitisme i de les malalties de la pell, com la sarna.

Reproduït a:  Josep PERNAU.  Diari de la caiguda de Catalunya.  
Barcelona: Edicions B, 1989, p. 152.

Fixa’t en el context d’aquestes cròniques i prova de situar-les cronològicament.

Escriu en el quadre de més avall les característiques que destaquen ambdós autors.

Quins són els indicadors de canvi que menciona el text d’Orwell?

Com canvia Barcelona en el transcurs de la guerra, segons el text de McNeice?

1
a)

b)

c)

d)

TEXT DE GEORGE ORWELL   TEXT DE LOUIS MCNEICE
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La guerra va posar en marxa un procés revolucionari que imposava canvis en l’àmbit personal i en 
el col·lectiu. Una de les modificacions més visibles va ser la desaparició total dels signes religiosos. El 
cop d’estat va desencadenar una persecució anticlerical devastadora, una crema massiva d’esglésies, 
assassinats de sacerdots i profanacions i saqueigs de tot tipus. 

L’ activitat del clergat va quedar reduïda a la clandestinitat, administrant en secret els sagraments. 
Casaments, bateigs o enterraments van esdevenir cerimònies civils. Fins a l’agost de 1937 no es va aixecar, 
en part, la prohibició de culte.

Plaça de Vic, juliol de 1936. 
Font: Arxiu Comarcal d’Osona 
(Autor: Miquel Ylla Viñas).

Enterrament del milicià Ignasi Matalonga, 1936.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - 
Arxiu Fotogràfic (Autor: Pérez de Rozas).

Església de Betlem situada a la Rambla de
Barcelona, incendiada el 19 de juliol.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - 
Arxiu Fotogràfic (Autor: Pérez de Rozas).

Observa les fotografíes i fes-ne una descripció per escrit. Posa-hi un títol.
2

a)
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3 Ara, pren nota de les xifres del text següent.

La repressió religiosa a la rereguarda republicana

Uns 1.541 sacerdots immolats i 896 persones procedents d’ordes religiosos, un 
total de 2.437 eclesiàstics assassinats. Gairebé la tercera part de les morts 
que ocasiona la Guerra civil a tot l’Estat sobre l’estament clerical. La xifra 
és paorosa. Cal reflexionar, és una guerra social, però també de religió. Unes 
morts acompanyades de vegades d’un ritualisme -perdoneu- quasi litúrgic. 
Unes morts exercides pel poble armat. Aquí cal destriar responsabilitats i 
atribuir-ne. És indiscutible que cap bé va suposar per a la societat 
republicana i catalana aquest vessament de sang. Una reflexió que cal que 
l’Església faci, una autocrítica que encara avui majoritàriament no s’ha 
produït.

Era el capellà, el religiós, però també tots els símbols sagrats, l’enemic a 
abatre. Sovint els monuments i les relíquies, les esglésies i el mobiliari eren 
oferts com a peatge destructor per demostrar la voluntat revolucionària. Cal 
incidir amb fredor, però sense por en aquestes reflexions.

Josep M. SOLÉ I SABATÉ. «La rereguarda a Catalunya durant la Guerra Civil». Dins: DIVERSOS AUTORS.
Catalunya i la Guerra Civil. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, p. 142-143.

Ara que ja has treballat amb dades demogràfiques a l’Activitat 5, calcula quin 
percentatge signifiquen les xifres del text respecte de la població total de Catalunya.

Ja coneixes el concepte de guerra civil. Quins altres conceptes introdueix l’autor i quin 
és el seu significat?

3
a)

b)

4 Joan i Jacint Reventós eren dos nens barcelonins quan va esclatar la guerra. Les seves experiències 
van ser tan intenses i també tan diferents que, quan van ser adults, van decidir explicar-les. Heus aquí un 
fragment dels seus testimonis:

Un dissabte al matí, la mare ens va fer mudar amb el vestit més bo i sense 
molestar-se a donar-nos cap explicació sortírem de casa amb ella i el pare. Vam 
baixar del tren de Sarrià a l’estació de Balmes per continuar a peu cap a ca la 
tieta Paquita Seguí (la casada amb el Tuto), que vivia al carrer Girona en una 
de les primeres cases sobre la Diagonal pujant a mà esquerra. Un cop al pis ens 
van dir per fi què hi anàvem a fer: oir missa.

A la sala ja hi havia un home que ens esperava i que ens va rebre cordialment. 
S’assegué en un silló i primer se li acostà el pare per agenollar-se-li als 
peus, després la mare; quan ella hagué acabat em va dir que m’hi acostés jo. Jo 
havia perdut totalment l’hàbit de confessar-me. [...]

Aleshores entrà a la sala la tieta Paquita amb dues amigues. Amb l’ajut de la 
mare van posar unes tovalles blanques amb puntes damunt la calaixera i un cop 
tancats els balcons van encendre dues espelmes. El sacerdot oficià la missa fent 
servir un got com a calze. No puc recordar què tenia com a patena. Al moment de 
la comunió ens advertí que estàvem autoritzats a mastegar el pa consagrat, que 
era pa corrent i tenia la forma d’uns petits daus tallats amb ganivet. La meva 
germana encara no havia fet la primera comunió i, per tant, no hi participà.
El sacerdot [...] vivia amagat en un dels pisos inferiors de la casa dels 
tiets. [...]

El pare, de retorn a casa, ens advertí que ho havíem de guardar en secret i ens 
recordà la història dels primers cristians i de les catacombes de Roma.

Joan REVENTÓS; Jacint REVENTÓS. Dos infants i la guerra. Records del 1936-1939.
Barcelona: Club Editor, 1974, p. 141-142.
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Per a la majoria de nens i nenes, la vida també continuava, tot i que la seva principal obligació, anar a 
l’escola, van poder complir-la gràcies a l’esforç que hi posaren les autoritats. El curs 1936-1937 va ser molt 
especial:

• Es van tancar les escoles religioses.
• Es van haver de redistribuir tots els infants entre les escoles velles i les de nova creació.
• Assistien a classe nens i nenes junts.
• Van desaparèixer el punter i altres pràctiques escolars.
• S’aprenien cançons revolucionàries i no s’anava a missa.
• Es van suspendre les vacances, però s’organitzaren infinitat d’activitats, colònies, semicolònies,        
   banys de mar, etc.

El curs 1937-1938, tota l’activitat anterior es va veure modificada. A Barcelona van augmentar els 
bombardeigs, amb la qual cosa moltes escoles sense refugis a la vora van haver de tancar i els nens van 
haver de desplaçar-se a la part alta de la ciutat. A més, la fam i el fred van provocar que nens i nenes 
esdevinguessin mà d’obra imprescindible per a la subsistència familiar, fent cues, buscant llenya o d’altres 
combustibles. Però, a les escoles, s’hi van organitzar cantines i, com recorda Paco Candel, quan la fam es 
feia sentir era fàcil de desafiar les bombes i les vacunes contra el tifus que posaven a l’escola. 

Font: Biblioteca del 
Pavelló de la República 
(Universitat de Barcelona).

Explica breument el significat d’aquests dos cartells. 

Fes un resum del document 13.

Quin dels dos cursos assenyalats més amunt creus que va interessar més els nens i 
nenes d’aquella època? Per què?

5
a)

b)

c)

Quines situacions descriuen, els autors?

És probable que desconeguis molts dels aspectes de la litúrgia que s’expliquen al text. 
Fes-ne una relació.

4
a)

b)
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Margarita Comas fou una il·lustre pedagoga impulsora dels principis de l’Escola Nova i, per tant, 
gran defensora de la coeducació. 

MARGARITA COMAS. Neix a Alaior (Menorca) 
el 1897, filla de Gabriel Comas i de Rita 
Camps. El pare, que era mestre, era una 
persona integrada en els moviments obrers 
i educatius del moment. Cursa l’educació 
primària a Mallorca, on la família es 
trasllada el 1906, per continuar després 
estudis a l’Escola Normal de Magisteri. 
Estudia també a Brussel·les i a Madrid, 
on es doctora en Biologia. Professora 
d’Història Natural de l’Escola Normal de 
Tarragona, va ser-ne directora l’any 1931, 
abans de passar a l’Escola Normal de la 
Generalitat i a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Col·laboradora de la Revista 
de Pedagogía, escriu diversos llibres de 
pedagogia i didàctica, dels quals destaquen 
La Coeducación de los Sexos, publicat l’any 
1931. Morí a Exeter (Regne Unit), on s’havia 
exiliat, l’any 1972.

Defineix els principis pels quals es regia l’escola republicana.

A l’escola d’avui, consideres que encara serien vàlids? Per què?

5
a)

b)

Font: Las mujeres en la Guerra Civil. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.

Nens jugant a la guerra a la rereguarda.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

6 La guerra ho va impregnar tot; els jocs dels nens imitaven la violència generalitzada.
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6

Llegeix el testimoni següent d’uns nens que van viure aquells fets:

No disposàvem de camps per fer esports. Els jocs més practicats eren el de
«saltar i parar» i el «cavall fort». El «saltar i parar» es convertí en una 
salvatgeria. Els que saltaven feien tota mena de trapelleries, més o menys 
reglamentades, als que paraven. «Cop», «Sang i fetge», «Raspat», «Llenya» eren 
els diferents noms donats a cada salt, que el qui parava rebia estoicament tot 
pensant com s’hi tornaria quan li toqués saltar. Més d’un acabà amb la camisa 
esquinçada. El «cavall fort» era també brutal. Anava associat a les bandes 
que s’havien instaurat en els cursos com abans en el barri. Jugàvem també a 
«l’impàvid». Uns quants xicots s’agrupaven, ben apinyats; un des de fora del 
rotllo els llançava un roc. Havia de caure sobre els caps o les espatlles 
dels apinyats. El mèrit era de no separar-se de la pinya per més que augmentés 
el volum i el pes del roc llançat. Era notable el contrast entre aquella 
desfermada violència en els jocs i l’ordre i el silenci que regnaven a les 
hores de classe. Quan es produïa una alarma per un bombardeig, ens feien sortir 
de les aules per anar a un soterrani habilitat com a refugi. Molts de nosaltres 
trobàvem que era una precaució supèrflua. Érem els xicots del barri. En canvi, 
als nois que venien del centre de Barcelona, on a les nits sofrien directament 
els bombardeigs, tot just sentien les sirenes els agafava una agitació 
nerviosa, que en algunes noies prenia la forma de plors i sanglots.

Joan REVENTÓS; Jacint REVENTÓS. Dos infants i la guerra. Records del 1936-1939.
Barcelona: Club Editor, 1974, p. 158-159.

Coneixes algun dels jocs esmentats? Explica en què es diferencien les regles del  joc 
aquí descrites i les teves.

Segons el text, hi havia nens de fora del barri que anaven expressament a aquesta 
escola; de quina zona creus que procedien i per què ho feien?

Els autors comenten que els nens de la seva escola reaccionaven de diverses maneres 
en sentir les alarmes que anunciaven els bombardeigs. Quina és la raó que uns nens 
se sentissin terroritzats per les bombes i altres, no?

Josefina Piquet disfressada de miliciana,
el 30 d’agost de 1936.
Font: Josefina Piquet.

Font: Biblioteca del Pavelló de la República 
(Universitat de Barcelona).
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[...] Són conegudes les fotos de nens amb gorra de milicià, amb el puny 
enlaire i un «No passaran» escrit en un cartell que amb prou feines podien 
mantenir a les  mans. O la foto del nen «franquista» disfressat de requeté 
o de legionari saludant a l’estil feixista davant els ulls embadalits 
d’una mare amb «peineta i mantilla». [...]. Que jo sàpiga, les Joventuts 
Llibertàries van reaccionar contra l’endoctrinament i la militarització 
dels nens. [...] «No enverineu la infància», diu un cartell. Amb això les 
joventuts anarquistes eren coherents amb les seves idees antiautoritàries.

Com que a casa meva devien ser més aviat de dretes, la senyoreta del 
col·legi, que era del Socorro Blanco, segons vaig saber després, em feia 
sortir al migdia, abans del final de la classe, per portar un paquet de 
menjar a una família que tenia un pres a Terrassa perquè li donés a un altre 
pres. Sortia abans perquè els meus companys no sapiguessin on anava. Aquesta 
va ser la meva col·laboració al «bando nacional» durant la guerra. Recordo 
també que sentíem la ràdio d’amagat per a conèixer les notícies del «bando 
nacional».

Però els infants, com en totes les guerres, no solament foren víctimes; foren molt útils en missions 
de diversos tipus, inofensives i perilloses. Van intervenir tant en actes de solidaritat com de propaganda 
política; tant van treballar com foren empleats com a quintacolumnistes.

7

Una característica que destaquen tots els cronistes 
de l’època és que la vida recreativa i cultural va créixer 
espectacularment. El nou ambient polític i revolucionari 
va estimular la divulgació i la popularització de la cultura 
en totes les seves manifestacions. Per entendre el nou 
ambient, et convé de llegir el document 14.

Els teatres s’omplien; en funcionaven onze a ple 
rendiment a Barcelona. Les representacions del Liceu 
eren apoteòsiques i el públic estava molt lluny de ser 
el de les antigues gales operístiques; ara, al costat de 
les autoritats, hi acudia la gent del poble. Aquestes 
funcions van continuar sent un èxit fins i tot pel gener 
de 1939.

La intensa activitat no solament era a Barcelona. 
Com a exemple, et presentem la programació del Teatre 
Principal d’Olot durant la guerra:

Teresa PÀMIES. Los niños de la guerra. 
Barcelona: Bruguera, 1977, p. 128-129. 

Font: Las mujeres en la Guerra Civil.
Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.
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Programació del Teatre Principal d’Olot
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Ajuda’t amb colors per fer una senzilla classificació:

Cinema         Teatre         Varietats         Música         Documentals         Altres

Fes una relació dels temes tractats i separa els que són d’oci dels que són de 
propaganda.

Identifica les sessions infantils.

Comenta quina mena d’espectacles es programen del juliol de 1939 en endavant.

8
a)

b)

c)

d)

Reproduït a: Julio CLAVIJO. 
La població refugiada a Olot 
durant la Guerra Civil 
(1936-1939). 
Estudis i fons documentals.
Olot: Edicions El Bassegoda, 
1997, p. 120-122.
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14

Front de l’Ebre. Gandesa, 18-8-1938. Soldats republicans preparats  
per avançar cap a la línia de foc.
Font: Agència EFE.        

Membres del batalló Abraham Lincoln equipats amb fusells russos.

1

2

Els combatents 

A la major part de la gent que volia defensar la República contra els militars sublevats el juliol de 
1936 els va semblar que l’única manera de fer-ho era amb les armes a les mans. Ara bé, la tria d’aquesta via 
tenia un inconvenient bàsic: els rebels eren militars professionals i, encara que l’exèrcit espanyol no fos, ni 
de bon tros, el millor del món, els seus generals sabien com es feia una guerra. Els seus adversaris, en canvi, 
no ho sabien. La guerra és un ofici i per fer-la cal tenir-ne, almenys, alguns fonaments. Els republicans no 
els tenien, i aquesta mancança, junt amb l’escassesa de material que van patir, va marcar el curs de la 
Guerra Civil. De fet, és com si haguessin hagut de jugar en camp contrari i sense conéixer les regles del joc. 
(Recorda els maldecaps del General Vicente Rojo, a l’Activitat 5).

El 20 de juliol de 1936, la República no tenia exèrcit. El govern mateix havia llicenciat els soldats, 
la majoria dels oficials s’havien passat als sublevats. Qui es va enfrontar amb els rebels van ser, sobretot, 
algunes unitats de la guàrdia d’assalt i la guàrdia civil i els mossos d’esquadra junt amb la gent del carrer: 
sindicalistes, obrers, membres dels partits d’esquerres.

L’ endemà mateix del fracàs del cop militar es van començar de formar milícies disposades a privar 
els rebels d’arribar als seus objectius. Més endavant, el curs de la guerra va demostrar que amb les milícies 
no n’hi havia prou i la República va organitzar un exèrcit dins el qual es van incloure les milícies i els nous 
soldats de lleva. A més a més, hi havia les Brigades Internacionals.

1

1

2
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Les reflexions de l’escriptor anglès George Orwell, testimoni 
i partícip de la Guerra Civil

Confesso, també, que sentia com un horror en veure la mena de gent que em 
voltava. Ningú no es pot imaginar l’aspecte de xusma que teníem. Avançàvem 
amb menys cohesió que un ramat de bens; al cap de tres quilòmetres de marxa, 
la cua de la columna ja s’havia perdut de vista. I la meitat, ben bé, dels 
qui en dèiem «homes» eren infants, literalment infants, de setze anys com a 
màxim. I tanmateix es mostraven engrescats i excitats, davant la perspectiva 
d’anar al front, a l’últim. A mesura que en atansàvem a la línia de foc, 
els minyons que caminaven al costat de la bandera vermella que anava davant 
van començar de llançar crits de «Visca el POUM!», «¡Fascistas, maricones!» 
i d’altres de semblants —crits que volien ser guerrers i amenaçadors, però 
que, sorgint d’aquelles gargamelles infantils, resultaven patètics com els 
miols d’un gatet. Era terrible de pensar que els defensors de la República 
havien de ser aquella colla de criatures esparracades, armades amb fusells 
tronats que ni tan sols no sabien fer servir. [...]

En aquella època, i fins i tot molt de temps després, les milícies catalanes 
continuaven funcionant com al principi de la guerra. Els primers dies de la 
rebel·lió de Franco, les milícies havien estat creades precipitadament pels 
diversos sindicats i partits polítics; cada una d’elles era, essencialment, 
una organització política, que havia d’acatar les ordres del seu partit tant 
com les del Govern central. Quan, a primers del 1937, fou creat l’Exèrcit 
Popular, que era un exèrcit «apolític» organitzat segons el patró més o 
menys ordinari, les milícies de partit hi van ser teòricament incorporades. 
Però durant molt de temps els únics canvis que s’hi produïren van ser-ho sobre 
el paper. [...] El punt essencial d’aquest sistema (el de les milícies) era 
la igualtat social entre els oficials i els homes. Tothom, des dels generals 
fins als soldats rasos, cobrava la mateixa paga, menjava el mateix ranxo, 
portava la mateixa roba i fraternitzava en termes de completa igualtat. Si 
volies clavar un copet amistós a l’esquena del general que manava la divisió 
i demanar-li un cigarret, ho podies fer, i no se n’escandalitzava ningú. 
Almenys en teoria, cada milícia era una democràcia 
i no una jerarquia. Era sabut que calia obeir les ordres, però també era 
sabut que quan donaves una ordre ho feies de camarada a camarada, i no de 
superior a inferior. [...]

Un exèrcit modern, mecanitzat, no s’improvisa, i, si el govern hagués volgut 
esperar a tenir tropes ben ensinistrades, en Franco no hauria trobat cap 
resistència. Més tard es posà de moda criticar les milícies i afirmar que els 
defectes deguts a la manca d’entrenament i d’armes eren conseqüència del 
sistema igualitari. En realitat, una lleva de milícies acabada d’incorporar 
era una xusma indisciplinada no pel fet que els oficials anomenessin 
«camaradas» els soldats rasos, sinó perquè els soldats novells, sense 
instruir, són sempre una xusma indisciplinada. En la pràctica, el tipus de 
disciplina «revolucionària», democràtica, és més segur del que es podria 
esperar. En un exèrcit d’obrers, la disciplina és, teòricament, voluntària. 
Es basa en la lleialtat de classe, mentre que la disciplina d’un exèrcit de 
reclutes burgès es basa, al capdavall, en la por. (L’Exèrcit Popular que 
substituí les milícies era un terme mitjà entre aquests dos tipus). 
En les milícies, els mals tractes i els abusos, tan freqüents en un exèrcit 
ordinari, no haurien estat tolerats ni un moment. [...] La disciplina 
«revolucionària» es basa en la consciència política, en la comprensió 
de perquè cal obeir les ordres; això demana temps, per a implantar-ho, 
però també demana temps la transformació d’un home en un autòmat, a còpia 
d’instrucció al pati d’una caserna. Els periodistes que feien mofa del 
sistema de les milícies solien oblidar que les milícies havien hagut de 
sostenir el front mentre l’Exèrcit Popular s’entrenava a la rereguarda.

George ORWELL. Homenatge a Catalunya. Barcelona: Ariel, 1982, p. 36-37 i 43-44.

Llegeix els dos textos següents. Quines diferències bàsiques has trobat entre les 
milícies i l’exèrcit? Quins inconvenients i avantatges representen, respectivament, les 
unes i l’altre? Fixa’t en els resultats de la instrucció (consulta els documents 16 i 17). 
Classifica les teves respostes a la graella que trobaràs a la pàgina següent.

1
a)
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L’escriptor català Andreu-Avel·lí Artís-Gener («Tísner») 
recorda els seus temps a l’Exèrcit republicà

Aquells dies va venir la primera lleva regular destinada a la Brigada. Va 
fer-nos molta impressió la uniformitat dels nouvinguts, equipats curosament 
i exclosos dels seus rengles tot el que fossin distintius de partit o grup. 
Ni una bandera, ni un mocador d’angles estampats. Era una mena de combatents 
el valor dels quals era una incògnita. Tots ens en malfiàvem, no obstant, 
i hauríem fet juguesques contra llur combativitat. [...]
Va ser un treball lent educar els nous incorporats. Més pel Genachte
 el comissari) que pels altres, perquè, els quintos, els havien format 
militarment, però els mancava del tot la iniciació política. Cap d’ells no 
sabia del cert per què havia de combatre i tenien de la guerra un concepte 
més aviat d’aventura. [...]
La primera idea que la lleva nostra era bona la vam tenir un dia de 
pràctiques. Caminàvem per una carretera i va aparèixer l’aviació enemiga. 
Van veure la Brigada en marxa i van adoptar la formació de combat. Al mateix 
temps va ordenar-se als minyons que caminessin per la cuneta, en columna 
d’a un. Els caces dibuixaven un gran cercle i se’n desprenien, l’un darrere 
l’altre, per metrallar la carretera. Però s’havia donat l’ordre d’anar 
endavant i vèiem com la corrua avançava immutable. Tothom va reprimir-se 
el desig primer, el del salt al camp. Els avions devien sentir fatiga de 
disparar debades i van renunciar al carrossel. Va ser el bateig de foc de la 
nostra nova gent i no va defallir ningú.

TÍSNER [Avel·lí Artís-Gener]. «556 Brigada mixta». Dins: Obres completes, I. 
Barcelona: Pòrtic, 1992, p. 151 i 153-154.

Llegeix els dos textos següents i consulta, també, els documents 15, 16 i 17. Després, 
fes el «retrat robot» d’un brigadista internacional a partir de la informació que n’has 
pogut treure. 

a)
1

MILÍCIES

AVANTATGES                INCONVENIENTS

EXÈRCIT

AVANTATGES                INCONVENIENTS

(
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L’escriptor anglès Laurie Lee parla de les motivacions per a fer-se 
brigadista:

[...] De tota manera, què ens hi havia dut, fins allà? Les meves raons eren 
prou simples, malgrat algunes confusions. Però, a més a més, hi havia les de 
la majoria dels altres: fracàs, pobresa, deutes, persecució de la justícia, 
traïcions d’esposes o amants; el gruix de les coses que acostumen a portar 
la gent a les guerres de l’estranger. Tot i així, crec que compartíem alguna 
altra cosa, exclusivament nostra en aquell moment: l’oportunitat de fer un 
gest gran, senzill, de fe i sacrifici personal, que potser no es repetirà mai 
més. Per cert, va ser la darrera vegada en aquest segle que una generació va 
tenir una ocasió semblant abans no s’espesseís la boira del nacionalisme 
i les carnisseries en massa.

Pocs d’entre nosaltres sabien aleshores que havíem vingut a una guerra de 
mosquets antics i metralladores rònegues, i que ens dirigirien aficionats 
valents i atabalats. De moment, però, no hi havia veritats a mitges ni 
incertesa, havíem topat amb una llibertat nova, gairebé amb una moral nova, 
i descobert un nou Satanàs: el feixisme.

Laurie LEE. Un instante en la guerra. Madrid: Muchnik, 1998, p. 64-65.

Un diari francès comunica la mort d’Henri Rol-Tanguy, brigadista a 
la Guerra Civil i «una gran figura de la Resistència» dels francesos 
contra els nazis:

Henri Rol-Tanguy havia nascut el 1908 en una família de mariners de 
Bretanya. Als 15 anys es va fer obrer metal·lúrgic i va entrar a treballar a 
la fàbrica Renault. Esdevingut comunista, el van despatxar de la feina per 
haver fet vaga.

Tan bon punt va començar la Guerra Civil a Espanya, Rol-Tanguy va promoure 
la campanya de solidaritat amb el bàndol republicà. Es va fer voluntari de 
les Brigades Internacionals i va combatre a la batalla de l’Ebre fins al 
setembre de 1938, quan els brigadistes van haver de marxar d’Espanya.
Durant la Segona Guerra Mundial, va passar a la clandestinitat i va actuar 
dins la Resistència i a l’exèrcit francès. En aquella època va adoptar com 
a pseudònim Rol (Nom d’un combatent de les Brigades Internacionals mort a 
l’Ebre).

Le Monde, 11-IX-2002.

Nom i cognom:

Edat:   Sexe:

País d’origen:

Ofici:

Raons per combatre al costat de la República:

Ruta seguida per arribar a l’Espanya republicana:
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En què es diferencia un brigadista internacional d’un mercenari? Consulta el 
document 1.

Observa l’aspecte dels diferents tipus de combatents que apareixen a les 
fotografies següents i compara’ls. Consulta els documents 10, 16 i 17.

1
a)

b)

1

2

Desfilada de l’exèrcit popular.       
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona - Arxiu Fotogràfic (Autor: Pérez de Rozas).
Un milicià. No hi havia uniforme i cadascú 
vestia com podia.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

1

2
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També hi havia combatents catalans al bàndol franquista. Ja sabeu que, a l’inici de la guerra, 
Catalunya va quedar al bàndol republicà. Per això, els catalans que volien lluitar al costat rebel es van haver 
de «passar» a l’altre bàndol i cadascú ho va fer com va poder. 

 
Els dos textos següents mostren part de dues entrevistes fetes per Estanislau Torres a dos 

combatents del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, unitat de soldats franquista composta bàsicament 
per catalans, molts dels quals eren carlins –també anomenats «requetès». Llegiu-los abans de respondre 
les preguntes que us plantegem.

2

Jaume Arissó i Moix

Jo em vaig incorporar al Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat 
sense ser requetè, sense ser tradicionalista. Tampoc no era falangista, 
naturalment. Era, només, oficial de complement. I el que volia, jo, 
era recuperar Catalunya, recuperar Barcelona, recuperar l’empresa, els 
familiars... I tornar-me a posar a treballar i acabar la carrera. I sí, em vaig 
incorporar al Requetè [...] I, la veritat, m’hi vaig trobar bé. M’hi 
vaig trobar bé perquè tots eren catalans, hi vaig trobar amics... 
Hi vaig trobar, dels qui havíem fet el servei junts a cavalleria, el sergent 
Casarramona, el brigada Bosch Barata (de la família dels Barata, 
de Terrassa), l’alferes Barceló, l’alferes Regàs (dels Regàs dels 
restaurants i tot plegat), hi vaig trobar el tinent Gay... Tots de 
cavalleria. Que en Gay era més gran. Els altres érem de la mateixa edat. 
[...] Vaig coincidir també amb una sèrie de persones del Club Natació 
Barcelona, de l’Escola Industrial (on jo havia estudiat), gent del col·legi, 
de la vida social de Barcelona... Al Terç de Requetès de Nostra Senyora 
de Montserrat érem vuit-cents cinquanta. No era un simple batalló, era un 
batalló reforçadíssim. Molts eren de la província de Girona, que eren els 
qui havien pogut passar la frontera més fàcilment: d’Olot, de Girona, de 
Figueres, de Camprodon... N’hi havia de Lleida, també (de la part de dalt). 
I de Tarragona, de Barcelona... Molta gent era del camp. I de ciutats com 
Manresa i Igualada, on els tradicionalistes tenien molts adeptes. Que 
aquests sí que eren tradicionalistes de veritat! La major part de la classe 
de tropa, al Terç, ho eren, de tradicionalistes.

Esteve Marlés i Bacardit

Jo tenia dos germans que ja hi estaven incorporats, a l’exèrcit nacional. 
Si ho hagués volgut, doncs, m’hauria pogut estalviar d’anar-hi, al front, 
perquè si hi havia dos germans que servien, el tercer es podia quedar a 
casa. De fet jo era a la banda d’aquí i em vaig passar a l’altra, tots vam 
fer el mateix. Quan ens van mobilitzar vam anar fotent el camp. Jo sempre 
dic que si no haguessin cremat les esglésies i haguessin tingut tabac, jo 
no m’hauria passat, segurament. Que, naturalment, vaig marxar més perquè 
cremaven les esglésies que no pas perquè no tenien tabac. T’adverteixo, 
al Terç de Nostra Senyora de Montserrat, no precisament eren carlins tots, 
eh? Hi havia gent de tot arreu. Fins i tot hi havia gent que procedia de 
l’Esquerra Republicana de Catalunya.

Estanislau TORRES. La desfeta del terç de requetès de Nostra Senyora de Montserrat. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 14 i 72.

Quins orígens socials, polítics i culturals tenien aquests dos homes? 

 • Jaume Arissó i Moix
 • Esteve Marlés i Bacardit

2
a)
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Al mateix llibre d’E. Torres s’hi troba la declaració d’un home que explica els seus desigs de passar-se 
al bàndol franquista mentre ocupava la seva posició amb els republicans, durant la batalla de l’Ebre. L’home 
–Antoni Quintana i Torres, de Manresa– diu que allò que l’hi empenyia era el fet d’haver sentit el Virolai, que 
els soldats del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat cantaven tot sovint.

 
El Virolai és l’himne de la Mare de Déu de Montserrat, compost el 1880 amb ocasió del mil·lenari del 

monestir. La música és de Josep Rodoreda i la lletra, de mossèn Cinto Verdaguer. El seu cant ha estat –i 
encara és– tradicional en moltíssimes ocasions, i no solament religioses. 

3

Rosa d’abril, morena de la serra,
de Montserrat, estel

il·luminau la catalana terra,
guiau-nos cap al cel.

Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.

Reina del cel que els serafins baixaren
deu-nos un lloc dins vostre mantell blau.

Alba naixent d’estrelles coronada,
ciutat de Déu que somnià David,

a vostres peus la lluna s’és posada,
el sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols, Estrella d’Orient,
siau pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors, lo port de salvament.

Donau consol a qui la pàtria enyora
sens veure mai los cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,

tornau a Déu los cors que l’han deixat.

[...]
Rosa d’abril, morena de la serra,

de Montserrat, estel
il·luminau la catalana terra,

guiau-nos cap al cel.

Sabríeu trobar el secret dels poderosos efectes que tenia el Virolai sobre alguns 
soldats que combatien al cantó de la República?

3
a)



Bloc III. El front / 103

15 Corresponsal 
al front

Ara us toca de fer de comentaristes militars. Heu estat presents en una topada al front d’Aragó, a la 
primavera de 1938. En un bàndol hi heu trobat els soldats franquistes, i a l’altre, els combatents republicans, 
manats pel capità Germán Riera, barceloní del barri de Sant Andreu, paleta de professió i fill de militant 
anarquista. És ell mateix qui, a les pàgines següents, us ofereix la seva descripció dels fets. Llegiu allò que 
en Riera us explica abans de redactar la vostra crònica. Recordeu que la meitat dels homes del capità Riera 
eren nois de 17 anys gairebé sense experiència de combat.

1

1
3

Fotografia de German Riera, comandant de la
 28a Divisió de l’Exèrcit Republicà.
Font: Germán RIERA. Habla un «vencido». 
Barcelona: Distribuciones Catalonia, 1979.

Trinxera al front d’Aragó.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

Gravat d’Enric Cluselles, La primera línia.
Font: Enric Cluselles.

Milicians amb una metralladora a Tardienta (Osca), el 1937.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

1

2

3

4

2

4
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La batalla de Corbalán

Cap a migdia, quan ja feia sis hores que aguantàvem el martelleig de 
l’aviació i l’artilleria que no s’acabava mai i a les nostres trinxeres ja 
hi reposaven força morts i ferits, vaig observar com començaven de maniobrar 
els tancs per tal d’enfilar directament el meu sector. [...]

Acompanyat de dos ajudants, vaig repartir cafè, conyac i tabac; molt 
oportunament, perquè no s’havia pres res per esmorzar, ni n’havíem de 
prendre en tot el dia. Però quan vaig veure que els tancs venien cap a 
nosaltres, ni que fos a poc a poc, em vaig posar al meu lloc de comandament.
Ara he de confessar que, en aquells moments decisius, vaig fer servir un 
estratagema que mai més, en tota la guerra, no vaig tornar a usar. Me’n vaig 
emportar el sergent Garcia, li vaig donar ordre d’emplaçar al meu costat 
un fusell metrallador perquè el fes servir ell mateix però apuntat a les 
nostres mateixes posicions, amb l’ordre terminant que, si hi havia algú que, 
mort de por, provava de deixar el seu lloc, disparés sense manies no pas 
per a tocar però sí a quatre o cinc metres dels peus del qui fugia per tal 
d’obligar-lo a tornar-se a ficar a la trinxera...

Els tancs, ja els teníem força a prop, i disparaven. Havia arribat el moment 
decisiu. Vaig deixar en Garcia. I me’n vaig anar a veure els meus soldats 
i els vaig advertir, un altre cop, que els tancs, com més a prop, més 
inofensius, perquè perden l’angle de tir. Els moros, clarament espantats, 
s’estaven quiets.

Vaig donar l’ordre de disparar amb foc a dojo contra els fills de Mohamed. 
Els xicots, tots, es van portar molt bé. Els tancs seguien avançant a poc 
a poc. I els moros s’estaven estàtics i no varen avançar ni un metre en tot 
el dia que va durar aquell combat; ni un metre en el meu sector, val a dir, 
perquè en d’altres sí que varen avançar, de moment, encara que després també 
es varen fer enrere.

És ben probable que els fem moltes baixes -vaig dir jo- i per això no gosen 
avançar a la descoberta.

Me’n vaig anar a les trinxeres i encara els vaig dir als oficials: 
-Estimats companys, això és una cosa nova per a nosaltres, i aquí no ens 
queda cap altra alternativa sinó lluitar, resistir i vèncer. Si volem 
subsistir, no podem abandonar aquestes posicions. Ja els veieu, els camions 
plens de tropa. Si marxèssim d’aquí, ja en podeu estar segurs que tot se’ns 
hauria acabat. De moment, els moros no vénen, la qual cosa ja ens dóna 
esperances. Si els tancs ens assalten, hem d’actuar amb fredor i astúcia. 
Us torno a dir que els soldats que tinguin el tanc davant o darrere, que 
s’arronsin fins al fons de la trinxera, i els qui n’estiguin més allunyats, 
que no parin de disparar contra els moros ni un moment...- i me’n vaig anar 
un altre cop al meu lloc.

Dels tres tancs que atacaven la meva Companyia, un va quedar immobilitzat 
només a uns 20 metres de les nostres trinxeres, avariat, no sé pas per 
quina raó: per descomptat, i ho dic ben sincerament, no pas per culpa 
nostra. Perquè —i ara diré el més terrible per a nosaltres en una topada tan 
desigual— no hi podíem fer res, contra aquells tancs pesants: els nostres 
trets de fusell, igual com les nostres bombes de mà, relliscaven per les 
seves sòlides planxes, era com si els tiréssim confetti i serpentines. Un 
altre tanc, tot forçant la marxa, va aconseguir de travessar les trinxeres 
que defensàvem i es va situar a uns 200 metres de la nostra rereguarda, a 
sobre d’un punt des del qual dominava una extensa superfície. Però, com 
ja he indicat, els moros, acovardits, no el van pas seguir. El tanc es va 
quedar quiet una bona estona, ben segur perquè la seva tripulació se sentia 
indecisa en veure que els moros feien fallida. Un dels seus tripulants va 
gosar treure mig cos per l’escotilla i va començar de cridar i fer gests 
per tal que els fills de Mohamed el seguissin però el seu posat histèric no 
va tenir resposta. Aquella escena va ser molt breu, de pocs segons, i de 
seguida es va tornar a amagar, perquè immediatament li vam disparar i em 
penso que el vam tocar. Aleshores, aquell tanc va venir cap a nosaltres com 
si s’hagués esverat i ens va atacar per l’esquena. De seguida el va imitar 
l’altre, que s’havia quedat darrere les filferrades, i es va posar a la cua 
del seu company, tot fent-li d’escorta, i tots dos disparaven intensament 
sobre totes les trinxeres de la meva Companyia.

Quan els tanquistes ja havien disparat milers de projectils, es van dedicar 
a una tasca geomètrica i demolidora, com si trenessin les trinxeres. Les 
travessaven i les tornaven a travessar tot descrivint una línia ondulada 
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i destruint tots, tots els nius de metralladores de la meva Companyia, no 
en van deixar ni un de sol... Per als moros, només em quedaven els fusells 
i les bombes de mà [...]. Un cop destrossades les nostres trinxeres i a 
la vista de la inutilitat de la seva infanteria, tots dos tancs se’n van 
tornar cap a la seva base, tot saltant un altre cop i per darrera vegada les 
trinxeres.

M’agradaria saber dibuixar amb detall allò que vaig sentir quan els tancs em 
van passar a un metre justet per damunt del cap. [...] Les nostres trinxeres 
completament destrossades. Morts i ferits pertot arreu, i sense poder 
retirar-los, ni un de sol, perquè aquells tancs ens en privaven, ni que fos 
de lluny. Com que hi eren, no ens podíem permetre moviments visibles, perquè 
només teníem fusells i la covardia d’aquells moros que havien desobeït els 
seus caps. Arribada la nit, el combat es va acabar. De tant en tant, algun 
tret esporàdic. Sense que ens n’adonéssim, els gallines fills de Mohamed, tan 
baladrers ens els seus xafarranxos, van desaparèixer sense soroll, suposo 
que amb els bombatxos ben farcits.

Germán RIERA. Habla un «vencido». 
Barcelona: Distribuciones Catalonia, 1979, p. 102-109.

L’exèrcit popular fa fortificacions al front d’Aragó 
per resistir l’avenç franquista.
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

Redacteu la vostra crònica en un màxim de 30 ratlles –el vostre diari parla també d’altres 
temes–, però sense deixar-vos res d’important. Incloeu els aspectes següents:
 

Quins són els contendents?
Amb quines forces compta cadascun i amb quins mitjans de combat (armes, 
vehicles...)?
Què fa cadascun, com actua, qui es troba a l’ofensiva i qui a la defensiva, 
quins objectius tenen?
Quin és el resultat per a uns i altres, tant en la consecució dels seus objectius 
com en baixes?
Discutiu quin dels dos contendents va actuar amb més eficàcia.
Valoreu el tracte que reben de l’autor els soldats marroquins: creieu que eren 
uns covards? Per què? 
Per què el capità Riera decideix de tirar trets als peus dels seus combatents 
quan volen fugir?
Quina mena de relació tenen en Riera i els seus homes?
Quins errors observeu en la forma de combatre de cada bàndol?

Abans de redactar-ho, discutiu les respostes en petit grup i consulteu els documents 
16 i 17, que es refereixen a la forma de combatre durant la Guerra Civil. 

1
a)

b)

•
•

•

•

•
•

•

•
•
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16 La batalla 
de l’Ebre

La batalla de l’Ebre va ser la més llarga, la més intensa i la més decisiva de tota la Guerra Civil. La 
derrota dels republicans en aquesta topada va sentenciar la derrota final de la República i la victòria militar 
franquista. Els soldats republicans van emprendre una operació agosarada i a gran escala malgrat la seva 
inferioritat. Podríem dir que s’ho van jugar tot a una sola carta.

Els perquès i els coms de tot això, de l’agosarament republicà i de la seva derrota, els trobareu als 
materials que us presentem. Tots els fragments que trobareu impresos en lletra cursiva corresponen a 
declaracions fetes per diferents excombatents republicans.

Dividiu el grup classe en vuit colles diferents, cadascuna de les quals s’haurà de 
fer càrrec d’un tema, llegiu la informació que us pertoqui i seguiu les instruccions 
corresponents. Quan tots els grups hagueu acabat la tasca, ordeneu els temes 
numèricament i pengeu-los al suro de la classe o en qualsevol altre lloc adient. També 
per ordre, cada grup haureu d’explicar als altres allò que us ha pertocat. D’aquesta 
manera disposareu d’una visió de conjunt de la batalla de l’Ebre.

a)

El pla de la batalla de l’Ebre

El pla que el general Vicente Rojo va fer per a la batalla de l’Ebre consistia en una maniobra ràpida 
i agosarada: era una ofensiva feta per sorpresa. Es tractava d’atacar les posicions que els franquistes 
ocupaven a l’Ebre –vegeu el mapa–, d’expulsar-los-en i d’avançar en direcció a Gandesa. El lloc triat era 
un punt en què l’adversari no esperaria cap atac important, perquè es refiava de la protecció que li donava 
el riu.

De fet, l’Ebre era un entrebanc molt difícil de superar: ample i fondo i, per tant, molt complicat de 
travessar per a un exèrcit. Per això el general Rojo va triar aquest lloc: perquè, si se’n sortia, el cop d’efecte    
–de propaganda, d’imatge, en diríem ara– seria molt gran. Amb aquest cop d’efecte, el govern de la República 
confiava frenar el desànim i la desmoralització que s’escampava pel seu bàndol. També pretenia mostrar un 
resultat positiu als governs britànic i francès, i guanyar temps per resistir fins que esclatés una guerra més 
gran, que abastés tot Europa.

A més a més, l’Ebre era a prop de la frontera francesa, per la qual, quan era oberta, la República rebia 
el material de guerra procedent de l’URSS o de França mateix. I a Catalunya hi havia una potent indústria de 
guerra. Finalment, l’ofensiva republicana de l’Ebre aturaria l’ofensiva franquista contra València.

1
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a)

b)

Pla d’operacions del general Rojo

Zona rosada: Franquista
Zona verdosa: Republicana
El riu Ebre fa la funció de front.
Les fletxes indiquen el pla de penetració 
del general Rojo.

Amb l’ajut del mapa, heu d’explicar a la resta del grup per què i com havien planejat 
els republicans una batalla a l’Ebre: amb quins objectius, amb quins mitjans, què s’hi 
jugaven, etc. Consulteu el document 4.

Penseu que vosaltres obriu l’explicació i heu de plantejar la introducció general al 
tema.

Sorpresa! Els republicans han passat el riu!2

1

L’exercit republicà travessa l’Ebre.
Font: David SEYMOUR CHIM.
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Tot s’havia preparat d’amagat: les tropes i el material de guerra s’havien concentrat en diferents 
punts, sense que gairebé ningú no sabés per què. Els moviments més indiscrets es feien de nit.

La matinada del 25 de juliol de 1938, milers d’homes de les tropes republicanes van començar de 
travessar l’Ebre per diferents punts alhora: Riba-roja, Ascó, Benifallet i Ginestar, Mequinença i Amposta; el 
passaven en barques o bé per passeres sense baranes, i preparaven ponts per poder passar els camions i 
els canons. 

Els soldats havien de travessar el riu ben de pressa per tal d’aconseguir de sorprendre l’adversari. En 
alguns llocs era fàcil i còmode; en altres, la inestabilitat de les passeres feia caure els homes a l’aigua. N’hi 
havia que s’ofegaven. Però la majoria va passar: els franquistes, que no s’ho esperaven, van haver de deixar 
les seves posicions.

Tan bon punt es va fer clar, l’aviació franquista va bombardejar els ponts i les passeres. Els pontoners 
republicans els refeien. Aquesta situació, de destruir els uns i refer els altres, va durar tant com la batalla.

El pas de l’Ebre que varen protagonitzar els republicans va merèixer una cançó, «El paso del Ebro»:

El Ejército del Ebro
rumba la rum bam ba
una noche el río pasó

¡ay Carmela, ay Carmela!
Y a las tropas invasoras

rumba la rum bam ba
buena paliza les dió

¡ay Carmela, ay Carmela!
El furor de los traidores

rumba la rum bam ba
lo descarga su aviación
¡ay Carmela, ay Carmela!
Pero nada pueden bombas
rumba la rum bam ba
donde sobra corazón

¡ay Carmela, ay Carmela!
Pero igual que combatimos

rumba la rum bam ba
prometemos resistir

¡ay Carmela, ay Carmela!

Elaborat per Geotec a partir 
de: DIVERSOS AUTORS. La Guerra 

Civil a Catalunya (1936-1939). 
Barcelona: Edicions 62, vol. III, 

2005, p. 171.
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Haureu de descriure el pas de l’Ebre. Per tal de fer-vos entendre amb més facilitat, 
dibuixeu-ne una escena i expliqueu-la. Ajudeu-vos del mapa i situeu-hi Riba-roja, 
Ascó, Benifallet, Ginestar, Mequinença i Amposta. També podeu posar la casset de la 
cançó que heu llegit o bé cantar-la vosaltres mateixos. Consulteu el document 4.

2

3 Comencen 116 dies de combat

Els republicans aviat es van fortificar en el territori que havien pres. El terreny trencat en què s’havien 
situat, les serres de Pàndols, Cavalls i de la Fatarella, els hi ajudaven molt. La major part de la batalla 
els republicans combatran a la defensiva, és a dir, que els franquistes els voldran expulsar de les fortes 
posicions que ocupaven. Però allò que els republicans havien pres en cinc dies, els franquistes en trigaran 
cent-un a reconquerir-ho.

Sí, els vam donar feina. No hi havia manera de fer-nos ajupir. Primer 
disparava l’artilleria, després l’aviació, i altre cop l’aviació... 
I fèiem trinxeres així, de pam, petites, i estàvem ben camuflats i de nit 
canviàvem els emplaçaments i de moment no fèiem res de res... Esperàvem que 
s’acostessin i quan els teníem a prop, gairebé a tocar, apa, vinga bombes de 
mà... Tot i que ells tenien moltes més armes, nosaltres, arrapats d’aquella 
manera, resistíem, resistíem...

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona.
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 204.

La cançó que es reprodueix tot seguit fa referència a la quotidianitat de la batalla i a la moral dels 
republicans:

Ya sabes mi paradero

Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero (bis)
en el frente de Gandesa
primera línea de fuego.
Aunque me tiren el puente
y también la pasarela (bis)

me verás pasar el Ebro
en un barquito de vela.

Diez mil veces que los tiren
diez mil veces los haremos 

(bis).
Tenemos la cabeza dura

los del cuerpo de ingenieros.
En el Ebro se han hundido

las banderas italianas (bis)
y en los puentes sólo quedan
las que son republicanas.

Canal de Tardienta (Osca).
Font: Biblioteca del Pavelló de la República 

(Universitat de Barcelona). 

a)
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Elaborat per Geotec a partir de: Atles Universal. Barcelona: 
Institut Cartogràfic de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 57.

Cerqueu imatges de les serres de Pàndols, Cavalls o la Fatarella.

Us correspon de fer una explicació general de com va ser la Batalla de l’Ebre. Amb l’ajut 
de les imatges que haureu aplegat, haureu de mostrar l’escenari físic dels combats, 
que situareu al mapa d’aquesta pàgina i, amb el que diu la cançó, podreu fer entendre 
un aspecte important d’allò que hi passava. Exposeu clarament qui i quan es troba 
a l’ofensiva i a la defensiva. Feu servir el mapa de la pàgina següent. Consulteu el 
document 16.

a)

b)

3
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Elaborat per Geotec a partir de: DIVERSOS AUTORS. La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939).
Barcelona: Edicions 62, vol. III, 2005, p. 177.

La batalla de l’Ebre
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Condicions materials i humanes

Els combatents republicans menjaven poc i malament: quan el ranxo no arribava, havien de sobreviure 
amb les avellanes, les figues, el raïm o les ametlles que trobaven. En ple estiu, a les seves posicions de les 
muntanyes, no tenien res que els protegís del sol ni més aigua que la que trobaven de tant en tant. Quan 
va arribar la tardor i va ploure, les trinxeres van quedar enfangades. No es podien rentar i anaven plens de 
polls. La roba se’ls esparracava i n’hi havia que anaven descalços, perquè les sabates o les espardenyes no 
tenien recanvi. Això sí: tots duien casc d’acer. Tot plegat era degut tant a les dificultats que representava 
un terreny tan trencat com al fet d’haver de travessar l’Ebre sota les bombes, i també a l’escassesa gairebé 
general que patia la República. Els franquistes tenien moltes més facilitats per a rebre municions, roba o 
menjar.

La companyonia és un dels pocs aspectes positius amb què comptaven els combatents: compartien 
el poc que hi havia, es protegien mútuament, s’ajudaven si els havien ferit...

4

Per un company ho donaries tot, explica un soldat de lleva republicà.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 203.

El cas és que mai no vaig tirar apuntant... I en canvi, n’hi havia que sí, 
que apuntaven a tocar, sempre, i això és una bestiesa perquè matar un soldat 
o dos no és res... Ara, això sí, quan el combat comença, t’enardeixes de 
tal manera que no saps ni ser covard. Jo he vist un company meu, incapaç de 
matar una mosca, com diem vulgarment, que a l’hora de disparar, disparava i 
que si havia de tirar una bomba de mà la tirava tan lluny com podia i, si 
avui li’n parles, et dirà: «Que n’era, d’animal, ara potser no ho faria!» 
Potser ho feies per instint de defensa, no ho sé...

Però davant l’enemic, es feia el que estava manat:

Malgrat la duresa dels enfrontaments, tampoc no hi van faltar les bones relacions amb l’adversari:

A nosaltres ens van explicar que, en un sector situat més enllà, disparaven 
projectils de morter descarregats. Més ben dit, carregats de tabac... 
«Ara us enviem tabac!», els anunciaven. I, com que el morter és tan precís 
que com aquell qui diu el projectil pot anar a parar enmig d’una taula de 
menjador, els deien: «El tirem arran d’aquell arbre, arran d’aquella soca 
d’arbre que queda.» És clar, els primers projectils d’aquesta mena que van 
caure no van ser recollits de seguida. Algú, més decidit que els altres, 
va lligar un cordill al projectil, el va fer sondrollar de lluny, el van 
arrossegar, van veure que no hi havia espoleta, el van obrir i, sí, 
hi havia tabac... El cas és que l’endemà els nostres van fer el mateix. 
Els van enviar un projectil ple de paper de fumar.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 144.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 65.
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Es tracta de fer entendre a la resta del grup els enormes inconvenients amb què 
topaven els combatents de l’Ebre, especialment els republicans, quines coses els 
feien patir a més dels combats. Per tal de deixar-ho ben clar, feu alguns dibuixos que 
descriguin la situació.

També us pertoca d’explicar el caire més humà dels combats, és a dir, els sentiments 
que tenien els combatents respecte dels altres homes amb qui compartien la batalla 
i també les relacions que establien amb els adversaris. Reforceu la vostra explicació 
amb alguns dibuixos que escenifiquin allò que voleu exposar. Consulteu el document 17.

a)

b)

4

La moral dels combatents5

Atac el juliol o agost de 1938.
Font: David SEYMOUR CHIN

L’ estat d’ànim dels combatents era bàsic per a obtenir un resultat o un altre:

...120 peces d’artilleria. Cent-vint peces! Tiraven totes sobre nostre... 
Només se sentia «uuuhhh», «uuuhhh»... Però quan el bombardeig és tan intens, 
aquesta remor, tan seguida, seguida, t’arriba a ensopir. Diu que a Berlín 
i a d’altres llocs, quan passava això, la gent enfollia i fugia corrent. 
Nosaltres no, nosaltres cantàvem... I no és que fóssim més valents...   

Jo crec que era com una mena de desesperació. Estàvem allà, amorrats, 
i anàvem veient com, progressivament, quedàvem despullats, sense trinxera... 
I cantàvem, cridàvem i, tot i saber que el company que teníem al costat 
mateix no ens sentiria, li parlàvem... La qüestió era no perdre la moral.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 73.
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De camuflats i sabotejadors n’hi havia molts. Dels homes que servien al costat de la República, molts 
ho feien a contracor i fins i tot n’hi havia que feien tot el possible per tal d’ajudar els franquistes. 

D’altra banda hi havia gent camuflada, això és innegable. Jo mateix recordo 
que una vegada vaig sorprendre un company de la meva esquadra que tenia 
un segell de correus amb l’efígie de José Antonio. És clar, això no tenia 
explicació, no podia ser... I aquest noi, un dia, no em va venir a rellevar. 
Jo em vaig passar tota la nit de guàrdia i part de la matinada. [...] 
Sigui com sigui, el cas és que es va passar i el mateix dia que ho va fer en 
vam rebre les conseqüències. Perquè al cap de poques hores hi va haver un 
bombardeig de morters horrorós, dirigits, però, als punts vitals... 
On hi havia el metrallador, on hi havia el niu de tiradors...

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 137.

Qui ara parla és un aviador:

De fet hi havia moltes coses que eren... no ho sé, sabotatges de l’Estat 
Major. Perquè a Terol fer un bombardeig a sis-cents metres és, què vol que 
li digui? és actuar amb la seguretat que et tombaran [...] A la banda d’aquí
vol dir de la República] el que passava és que la majoria dels llocs clau 
estaven ocupats per gent que eren «nacionals» [vol dir franquistes]. Jo de 
vegades em preguntava: «Però és possible que aquest home et mani això?» 
Si tot hauria hagut de ser al revés! Jo m’he trobat estar a la nit, de 
guàrdia, haver-hi alarma i, quan et donaven la sortida, els altres qui sap 
on paraven.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 80 i 83.

Us correspon de fer entendre a la resta de la classe l’estat de la moral dels combatents, 
és a dir, els ànims i la disposició en què es trobaven mentre durava el combat. Haureu 
de fer entendre que la reacció davant una situació tan difícil i perillosa varia segons 
les persones i les condicions en què es troben. Dibuixeu alguna escena que pugui 
ajudar a comprendre-ho. La fotografia de Seymour Chim us serà útil.

Expliqueu la presència de camuflats i sabotejadors en el bàndol republicà: per 
què hi eren, com hi actuaven. No oblideu de remarcar quina és la importància dels 
sabotejadors situats en llocs de comandament de tropes i la influència que els seus 
actes tenien en la moral dels combatents. Dibuixeu una escena que representi un cas 
de sabotatge. Consulteu el document 17.

a)

b)

5

El nostre estat d’ànim feia impossible que servíssim per a res, perquè no 
podíem recapacitar per veure el que ens era més convenient. Continuaven 
passant companys txecs cap a la trinxera i en passar per davant del nostre 
refugi ens animaven per anar amb ells dient-nos «¡venga, camarati!», mentre 
corrien disposats a impedir que els nacionals aconseguissin ocupar les 
nostres posicions.

Allà es veia l’esperit amb què els internacionals encaraven la guerra, ja 
que en moltes ocasions s’haurien pogut estar d’anar a algun lloc de perill, 
però això no ho feien mai. Contràriament, nosaltres, potser per l’edat que 
teníem en aquell moment, dinou anys, no vèiem la necessitat d’anar a llocs 
de perill per defensar unes idees.

Joaquim COMPANY I ROLDÁN. Sis anys fora de casa (8-3-1938/14-6-1942). 
Barcelona: Viena, 1999, p. 121-122.

[
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6 El Pacte de Munic

El 29 de setembre de 1938, França i la Gran Bretanya signen amb l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista el 
Pacte de Munic, pel qual permeten a Hitler que arrabassi a Txecoslovàquia el territori dels Sudets. A la pràctica, 
això volia dir que les democràcies occidentals no tenien cap intenció d’enfrontar-se a l’expansionisme nazi 
ni a la seva continuada violació del dret internacional. També volia dir que la República Espanyola no podia 
tenir esperances que les democràcies li donessin cap mena d’ajut contra l’agressió feixista que patia.

A més a més, el dia abans de la signatura del Pacte, el govern de la República havia decidit que les 
Brigades Internacionals deixessin de formar part de les seves tropes, malgrat la necessitat que en tenia. El 
fet s’explica per la intenció del govern de fer un gest que li fos favorable, de mostrar un «bon comportament» 
als països que formaven el Comitè de No-intervenció i que reclamaven la retirada de les tropes estrangeres 
de la guerra que tenia lloc a Espanya. 

Comiat de les Brigades Internacionals el 25 
d’octubre del 1938.
Font: Biblioteca del Pavelló de la República 
(Universitat de Barcelona). Autor: Robert Capa.

L’Espanya republicana agraeix la participació dels 
brigadistes internacionals. 
Font: Agustí Centelles, banc d’imatges VEGAP.

1

2

21

Vosaltres teniu un paper un xic diferent dels altres grups perquè us pertoca parlar 
d’allò que passava ben lluny del camp de batalla. És a dir, que haureu de fer entendre 
la influència de la política internacional en la nostra Guerra Civil. 

Amb l’ajut d’una fotografia que mostri els personatges que varen signar el Pacte 
de Munic (Daladier, Chamberlain, Hitler i Mussolini) expliqueu el sentit i les 
conseqüències que va tenir aquest fet per a l’evolució del nostre conflicte. Caldrà que 
recordeu qui eren els aliats internacionals de Franco.

I comenteu el que havia de representar per a les tropes republicanes l’absència d’uns 
combatents tan valuosos com els brigadistes internacionals. Les imatges del comiat 
dels brigadistes un hi ajudaran. Consulteu el document 15.

a)

b)

c)

6
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La retirada

Al final, els franquistes van aconseguir expulsar el republicans del terreny que els havien pres. Molt a 
poc a poc, els van anar desallotjant de les seves posicions fins que els republicans es van retirar: van tornar 
a travessar el riu pels ponts i passeres en bon ordre (si s’haguessin retirat a la desbandada, se n’haurien 
ofegats molts).

En total, hi havien participat uns 300.000 combatents. Les baixes dels republicans van ser gairebé 
del 50%, unes 60.000, ben bé el doble de les franquistes, cosa sorprenent si recordem que, en general, els 
defensors sempre tenen menys baixes que no pas els atacants, però aquí s’explica per l’enorme superioritat 
en material i homes que tenien els franquistes.

Els republicans van patir, també a la batalla de l’Ebre, de manca d’oficialitat competent: molts dels 
oficials eren improvisats. Tampoc no tenien reserves de tropes per anar substituint les que anaven perdent: 
només els quedaven els nois de la lleva del biberó i els homes més grans. Mentrestant, Franco disposava 
de més homes i d’oficials.

Però encara era molt més greu l’avantatge franquista en material: tot i que la República va començar 
la batalla de l’Ebre relativament ben proveïda, les peces que es perdien no es podien reposar. L’aviació 
franquista, més nombrosa i potent i pilotada per aviadors més experimentats, va quedar com a mestressa 
de l’aire des de primers d’octubre. 

L’artilleria franquista era més nombrosa i més ben proveïda de municions que la republicana que, 
a sobre d’escassa, antiquada i desigual, havia de passar el riu que tenia a l’esquena per arribar al camp de 
batalla.

7

A Pàndols la batalla va ser terrible. Recordo un dia que una cota va 
canviar deu vegades de propietari. Deu vegades... Cada cop que hi pujàvem 
no sabíem reconéixer el lloc on havíem situat el lloc de socors. Cada cop 
ho trobaves més trinxat, més trinxat... fins que va arribar un moment que la 
roca que havíem vist abans ja no era altra cosa que grava. A la nit atacàvem 
nosaltres i aconseguíem situar-nos, però així que es feia de dia venia 
l’aviació i allò era el desastre.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 151.

D’armament corrent, sí, n’hi havia. Teníem fusells normals, fusells 
metralladors, però metralladores, metralladores de veritat, si en vaig veure 
dues ja en vaig veure prou... I l’aviació republicana, doncs no res. [...] 
Miri, el dia de l’ofensiva de què li parlava, el 19 d’agost, venien de 
trenta en trenta. [...] Escolti, allò era... La terra tremolava... Estirat, 
el cos feia així, s’elevava i queia. L’estrèpit era espantós. 
De terra s’aixecava un núvol espès.

Estanislau TORRES. La batalla de l’Ebre i La caiguda de Barcelona. 
Lleida: Pagès editors, 1999, p. 138.

Ferits republicans atesos en 
un tren hospital.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona - Arxiu Fotogràfic 
(Autor: desconegut).
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Teniu la funció de fer un balanç de la batalla de l’Ebre: qui la va guanyar, qui la va 
perdre i quin preu es va pagar en vides humanes. Amb l’ajut dels mapes, haureu 
d’explicar quines repercussions va tenir que els republicans haguessin perdut i 
els franquistes haguessin guanyat: on se situaren les noves línies de cada bàndol 
i quines terres van guanyar els franquistes després de la seva victòria. Discutiu si 
aquests guanys van ser importants i perquè.

També haureu d’explicar l’extrema desigualtat en què havien combatut tots dos 
bàndols, els motius d’aquesta situació i les conseqüències que tenia per als 
republicans la superioritat dels franquistes. Caldrà que exposeu molt clarament 
que el material de guerra era molt important per al desenvolupament de la batalla 
i que el paper dels avions hi era decisiu. Dibuixeu una escena que ho il·lustri. 
Consulteu el document 3.

a)

b)

7

Elaborat per Geotec a 
partir de: La Guerra Civil 
a Catalunya (1936-1939).
Barcelona: Edicions 62, 
vol. IV, 2006, p. 30-31.
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Després de la batalla8

Vaig caminar molt; anava d’un poble a un altre, d’un camí a un altre. Tots 
els camins eren deserts, totes les cases destruïdes. [...] De vegades 
veia que s’acostaven uns quants homes de cara famolenca, desfets, gairebé 
aguantant-se els uns amb els altres, amb els peus i les cames embolicats amb 
drapots lligats amb cordills, i desviava. Tres o quatre vegades un avió va 
volar sobre meu, tan baix que tot i estirar-me a terra em devia veure. Però 
jo no valia ni una bala i encara menys una bomba. [...] Fins que em vaig 
trobar davant d’aquell riu tan ample, que no havia vist mai, amb les terres 
de la riba esbotzades, sembrades de morts com si els haguessin ajuntats 
per endur-se’ls en alguna banda, els uns damunt dels altres. Morts com si 
dormissin, de costat, amb les cames arronsades; morts amb els ulls oberts 
mirant el cel, morts sense cames, sense braços... esquelets de soldat amb 
els ossos pelats pels ocells. I entre els morts, camions rodes enlaire, mig 
cremats, màquines destrossades, tancs aturats amb el tanquista mort a dalt 
de la torreta. Una mà cremada amb els dits cargolats a tocar d’un fusell. 
Tendes de campanya, trossos de lona de tendes de campanya esquinçats i 
enduts d’ací d’allà pel vent. Ponts bombardejats enduts pel riu, fustes 
encara arrapades a la riba, farigolars arrasats. Dintre d’una trinxera (si 
n’hi havia! fondes com rastres de serps gegants) tres gossos en sentir-me 
van arrencar a córrer trinxera enllà amb la cua baixa menys un que em va 
plantar cara, sec i ronyós. [...] I, escampada pertot, la pestilència de la 
mort.

Mercè RODOREDA. Quanta, quanta guerra... 
Barcelona: Club Editor, 1986, p. 229-231.

Sou els responsables de tancar el tema de la Batalla de l’Ebre. Us correspon de 
presentar el paisatge que va quedar després de la batalla.

Dibuixeu una o més escenes d’allò que us haurà suggerit el text de Mercè Rodoreda. 
Llegiu en veu alta el fragment i comenteu entre tot el grup allò que hi heu entès. De 
quin bàndol us sembla que deuen ser els soldats morts a la riba del riu? Per què?

a)

b)

8
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17 Victòria 
i derrota

1

Miquel TRIBÓ. Records i vivències. Barcelona, 1999, p. 50-51.

La batalla de l’Ebre va ser l’última ocasió en què la República va oposar una força considerable a 
l’exèrcit franquista. Poc després que els republicans es retiressin de l’Ebre, els franquistes van ocupar la 
resta de Catalunya: hi van trobar poca resistència, perquè el país estava esgotat, afamat i desmoralitzat. Al 
cap de poc, la guerra es va acabar. La victòria del bàndol rebel es va manifestar de manera molt clara en tots 
els aspectes de la vida del país. Què vol dir haver estat derrotat o derrotada?

1

Us presentem l’experiència com a presoner d’un soldat de la República:

Front d’Aragó, gener de 1938

Cap al tard, ja post el sol, arribaren les tropes franquistes a les dues 
boques del túnel i ens feren presoners de guerra a tots els que èrem a dins 
i ens manaren que sortíssim en fila d’un a un i amb els braços enlaire mentre 
una metralladora ens apuntava per si de cas algú no hagués obeït l’ordre. 
Férem una desfilada molt llarga de més de dues mil persones. Quan quedàrem 
agrupats, els militars ens portaren a dormir a l’església d’Alfambra on ja 
havíem dormit la nit anterior com a soldats de la República, però ara hi 
tornàvem a dormir com a presos de Franco. Al cap de poc de ser a l’església, 
entraren dos oficials i pronunciaren el nom de dos estrangers, que es 
presentaren, i se’ls endugueren i al cap de poc sentírem dos trets i vam 
suposar que eren trets destinats als dos voluntaris estrangers que havien 
sortit de l’església feia un moment [...].

L’endemà vingueren camions a recollir-nos i per carreteres desconegudes ens 
portaren a Calamocha, allí ens encabiren en un tren de càrrega molt llarg 
[...]. El viatge en tren des de Calamocha fins a Pamplona durà tres dies i 
tres nits [...].

Columna de presoners de guerra de camí cap al port de 
Barcelona per a treballar a les obres de reconstrucció.       
Font: Agència EFE.
Un dels nombrosos rètols franquistes que formaven part de la 
intensa campanya contra la llengua i la cultura catalanes.

1

2

2
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Llegiu el text i la llista, classifiqueu els fets que hàgiu identificat segons la categoria 
a què pertanyin i col·loqueu-los a la casella corresponent. Discutiu entre tot el grup 
el pes que aquestes mesures podien tenir per a la vida de les persones.

1
a)

VIDA PRIVADA

VIDA POLÍTICA

ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES

ACTIVITATS
CULTURALS

FET CONCRET

Una mostra de manifestacions de la victòria franquista:

Afusellament de coneguts republicans.
Supressió de rètols en català.
Obligació d’anar a missa cada diumenge i festa de guardar.
Empresonament massiu de persones sospitoses.
Retorn de les propietats confiscades o col·lectivitzades als propietaris anteriors.
Supressió de l’Estatut d’autonomia.
Prohibició de publicar llibres i revistes en català.
Prohibició de sindicats i partits polítics.
Incautació de les propietats dels partits, sindicats, diaris i de molts individus pertanyents al 
bàndol dels vençuts.
Obligació per a les dones de vestir «amb modèstia i decència».
Obligació de casar-se per l’Església.
Prohibició de la coeducació: nens i nenes havien d’anar separats a escola.
Obligació de posar en els llocs públics, com ara els cafès, les façanes de molts edificis, etc., 
frases escollides de Franco, José Antonio Primo de Rivera, etc.
Establiment de la censura per a tots els mitjans de comunicació i els llibres que s’editaven.
Privilegis econòmics i «momes» per als partidaris del franquisme i dificultats econòmiques 
per als republicans.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Penseu, entre tot el grup, si coneixeu algun cas dels tipus que apareixen al text o a 
la llista anteriors. En sabeu d’altres que no s’hagin esmentat? Podeu preguntar a les 
persones més grans de la vostra família.

1
a)
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Moltes persones republicanes, temoroses del que els pogués passar si es quedaven a l’Espanya 
governada per Franco, van fugir a l’estranger, sobretot a França. És a dir, van esdevenir exiliats. Durant les 
darreres setmanes de la Guerra Civil, gairebé mig milió de persones varen passar la frontera francesa pel 
Pirineu català. Molts no varen poder tornar mai més: alguns van trigar poc a morir; d’altres no gosaven 
tornar per por a les represàlies. D’altres, encara, varen esperar més o menys temps abans de tornar. És 
d’aquesta fugida que tracten les imatges i els poemes que us presentem.

2

3

5

1

Població que fuig cap a França.
Font: Agefotostock.

Font: Francisco GALLARDO SARMIENTO; Miguel Ángel GALLARDO. Un llarg
silenci. Onil: Paco Camarasa i Macdiego, 1997, p. 41-42.

La població civil fugia dels invasors per la collada de Toses, 
coberta de neu. 
Fotografia de Keystone dins DIVERSOS AUTORS. La Guerra Civil 
a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Edicions 62, 
2004-2006, vol. 4, p. 143.
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...quines rutes t’esperaven, infant?
davant teu ja són blanques totes elles,

i es fonen amb el somni d’un somni: el teu
cel, on no hi ha

ales negres i on l’alba no duu orgies de roses
que s’esfullen enceses i sagnants. I on reposes.

      Josep Janés i Olivé   

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,

lentament, sense dir res...
Si la lluna feia el ple

també el féu la nostra pena [...]

                    Joan Oliver «Pere Quart». 
                        Corrandes de l’exili

Dos fragments de poesia de l’entorn de l’exili:

Reproduïts a: Teresa PÀMIES. Quan érem capitans. 
Barcelona: Proa, 1984, p. 202-203.

Descriviu i comenteu el conjunt de la situació que mostren els documents.
2

a)

Els vencedors3

Quan jo vaig nàixer

A l’any quaranta, quan jo vaig nàixer
encara no havien mort tots.

Molts es varen quedar, havien guanyat, diuen.
Molts es varen quedar, havien perdut, diuen.
D’altres conegueren l’exili i els seus camins.

A l’any quaranta, quan jo vaig nàixer,
jo crec que tots, tots havíem perdut...

Jo no he vist aquelles morts de ràbia,
jo no he vist aquelles morts de fam,
jo no he vist aquelles morts al front,

jo no he vist aquelles morts a les presons.

No jo no ho he vist i tot m’ho han contat,
i encara avui al meu poble ho conten,

i encara avui, amb por,
la gent que ho ha vist ho conta.

No, jo no ho he vist ni vull veure-ho mai,
ni a l’any setanta, ni a l’any quaranta,

ni a cap any dels anys.

A l’any quaranta, quan jo vaig nàixer,
jo crec que tots, tots haviem perdut,

a l’any quaranta.

RAIMON. Campus de Bellaterra, 1974. 
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Són inevitables, les guerres?4

Hi ha molta gent que pensa que la Guerra Civil era inevitable. Després d’haver-hi 
treballat, quina és la vostra opinió sobre aquest punt?

Imagineu, entre tots, diferents maneres d’evitar la guerra... o potser us semblaria millor 
que, simplement, la República l’hagués guanyada? Redacteu les vostres conclusions.

4
a)

b)

Feu una revisió ràpida d’allò que heu treballat fins aquí abans de respondre aquestes 
preguntes: 

• Qui va guanyar la guerra?
• Què hi va guanyar?
• A quin preu?
• O, potser, us sembla cert allò que diu en Raimon a la seva cançó? 
   Sí o no? Per què?

Discutiu les vostres respostes.

Dividiu la classe en dues parts. Imagineu-vos que una meitat sou els vencedors i l’altra, 
els vençuts. Escriviu-vos cartes d’un cantó a l’altre: què us diríeu? Comenteu les cartes 
escrites i traieu-ne conclusions.

3
a)

b)
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18 Memòria de
la guerra

Els qui han patit una guerra de manera directa sovint tenen la dèria de recordar-la i de fer-la present 
als altres. Us proposem ara dues mostres ben diferents de la memòria de la guerra: una de la nostra, l’altra 
de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.

a) Dos recordatoris de batalles combatudes a Catalunya

Durant tres dies i tres nits del maig de 1938, la muntanya de Sant Corneli, al Pallars Jussà, va ser 
l’escenari d’un enfrontament aferrissat entre defensors franquistes i atacants republicans, la major part 
dels quals eren nois de divuit anys. El lloc no va canviar de mans, però els combats van deixar una estesa de 
centenars de morts de tots dos bàndols, que en acabada la guerra es van enterrar tots junts en una fossa 
comuna, al costat d’una ermita. (Vegeu el mapa del front del Pallars.)

Quaranta-set anys després, a la paret de l’ermita s’hi va posar una placa de marbre amb aquesta 
inscripció:

1

Recordeu-ho sempre perquè mai més no torni a succeir. La Lliga de Catalunya 
de Mutilats i Vídues de la Guerra d’Espanya 1936-1939 honora els combatents 
morts en aquest front. 30 de juny de 1985.

Regió 7, 15 de maig de 1988.

El poema que us presentem ara és gravat al monument dedicat «A tots els que varen combatre a la 
batalla de l’Ebre», situat al cim de Pàndols. 

Germà

Tu que estàs enfront meu, també en trinxeres
qui ets? No sé el teu nom, ni el meu et dic.

Sols sé que ets conegut com Enemic
i que, com jo, també la pau esperes.

Dormim dessota el mateix estel
i un mateix somni ens té la vida encesa.

Tots tenim una mare, una promesa
i un cor ardent, als seus amors fidel.
¿Com puc sentir cap odi, si me’n priva
l’encís primaveral del maig que arriba?
Potser algun jorn ens hem donat la mà
i avui dins el palmell portem un arma.

Ni que, enfront meu, no puguis escoltar-me,
t’anomeno amb un nom: el de germà!

    Antoni Correig

Reproduït a: Estanislau TORRES.
 Indrets i camins de la batalla de l’Ebre. 

Barcelona: Publicacions de l’ Abadia 
de Montserrat, 1990, p. 15.
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Mapa del Front del Pallars.
Font: Pol GALITÓ [et al.]. Les Batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. Lleida: Pagès editors, 2006.



Bloc IV. Final de la guerra, retorn de la pau? / 127 

b) Records dels fronts de la Primera Guerra Mundial

Molts anys abans, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) va dur a les trinxeres setanta milions de 
combatents. Dels qui van poder tornar a casa, molts van escriure els seus records del front. 

El poeta anglès Siegfried Sassoon va deixar, entre d’altres coses, un poema titulat «L’ endemà», del 
qual us oferim un fragment:

[...]Però el passat és el mateix, i la Guerra és un joc ple de sang
Te n’has oblidat?...

Abaixa els ulls i jura pels morts de la guerra que no te n’oblidaràs mai.
Te’n recordes dels mesos foscos que vas aguantar al sector de Mametz, les 
nits de guàrdia i filferrada, de cavar i apilar sacs de sorra als parapets? 
Te’n recordes de les rates, i la bravada dels morts que es podrien davant de 
la trinxera de primera línia,i com arribava l’alba blanquinosa i gelada amb 
una pluja desesperada? T’atures mai a demanar si tot això tornarà a passar? 
Recordes aquella hora d’estrèpit abans de l’atac, i la còlera, la cega 
compassió que et prenia i et sacsejava aleshores, quan et miraves la cara 
predestinada i ullerosa dels teus homes? Recordes com se’n duien en baiards, 
amb els ulls moribunds i el cap que els penjava, aquelles màscares cendroses 
dels nois que un dia havien estat entusiastes, bons i alegres?

Te n’has oblidat?...

Alça els ulls i jura pel verd de la primavera que no te n’oblidaràs mai.

 Reproduït a: Peter VANSITTART. Voices from the Great War.
Londres: Penguin, 1983, p. 266.

Flanders (Flandes).

A la pàgina web www.greatwar.nl podeu trobar aquesta pintura 
d’Otto Dix, Flanders, excombatent de la Primera Guerra Mundial, que 
evoca una trinxera després d’un combat. Els canons han destruït el bosc, 
les filferrades de punxes s’han desmanegat i els soldats jeuen esgotats 
i empastifats del fang que ha fet la pluja. L’ escena s’assembla molt a les 
descripcions d’una novel·la francesa, titulada El foc i deguda a un altre 
excombatent, Henri Barbusse, que la va publicar el 1916, quan la guerra 
encara era activa. Aquests dos artistes pertanyien oficialment a estats 
enemics, però això no els feia distants.

Quin és el missatge del text de la placa de marbre, del poema d’Antoni Correig i del 
de Siegfried Sassoon?

En què us semblen similars, aquests tres testimonis de la guerra? I diferents?

Trobeu justificada aquesta voluntat de mantenir el record o bé us sorprèn? Per què?

2
a)

b)

c)
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Per tal de facilitar-ne la consulta, presentem els conceptes agrupats en «famílies» temàtiques.

Feixisme

El feixisme és un sistema polític que, en sentit estricte, només es pot situar a la Itàlia mussoliniana (1922-
1943), però, en sentit més ampli, aplega partits i règims polítics de molts països europeus de l’època de la 
primera postguerra mundial, des dels nazis alemanys als romanesos de la Guàrdia de Ferro o els «ústaixi» 
croats d’Ante Pàvelic.

Aquests partits i/o règims polítics presenten grans diferències entre ells, però també comparteixen un 
conjunt de trets:

Són profundament antiesquerranistes i, especialment, anticomunistes. De fet, constitueixen una reacció 
contra la Revolució russa de 1917, que interpretaven com un daltabaix terrible i amenaçador.

Són autoritaris, antiliberals i antidemòcrates. Preconitzen l’existència d’un partit i segueixen un 
cabdill únic. Militants de l’irracionalisme, mai no presenten una ideologia gaire concreta, tret d’un 
nacionalisme portat fins a l’extrem. En alguns casos també són racistes, especialment antisemites.

Són militaristes i bel·licistes a ultrança, cosa que s’ha d’atribuir a l’herència deixada per l’experiència 
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En els nuclis originaris dels partits feixistes, sovint hi 
havia un bon nombre d’excombatents, enyorats d’un front mitificat, entusiastes de les armes i 
decebuts de la vida civil.

També són partidaris de l’ús sistemàtic de la violència a la vida política (pensem en la «dialéctica de 
los puños y las pistolas», tan estimada de Falange Española).

Actuen com a adversaris declarats dels sindicats obrers, malgrat la seva retòrica subversiva i 
anticapitalista i, un cop al poder, es decanten a favor dels interessos dels grans empresaris.

Mantenen alguns principis conservadors clàssics, com ara el paper subordinat de les dones a la 
societat, però actuen de forma molt diferent de la dreta tradicional: mobilitzen les masses des de 
baix, les fan participar en grans escenografies i les inciten a venerar el dirigent únic.

S’arrelen a les classes socials baixes i mitjanes baixes, entre els qui se sentien víctimes dels canvis 
profunds de la societat europea de l’època i de la duresa de la crisi econòmica dels anys 20, i a qui els 
feixismes oferien demagògiques promeses de seguretat i prosperitat, a més de l’orgull nacionalista.

Pel que fa al feixisme espanyol, es reduïa a grups petits com ara Falange Española que, el 1936, es 
van incorporar al conjunt d’organitzacions de tota la dreta, dirigides per Franco i decidides a esclafar 
el potent moviment popular existent al país.

Cop d’Estat, «faccioso», «pronunciamiento», «alzamiento», rebel·lió militar

Un cop d’Estat és la presa del poder d’un país per mètodes diferents dels legals i, generalment, amb ús 
de la força o de l’amenaça de la força. A la història d’Espanya hi ha nombroses mostres de cops d’Estat, 
generalment protagonitzats per militars que s’insurgeixen o s’aixequen contra el poder establert. El nom 
tradicional d’aquest acte de violència política és el de «pronunciamiento». La rebel·lió militar que va 
donar lloc a la Guerra Civil de 1936-1939 va ser qualificada d’«alzamiento» pels mateixos protagonistes. 
«Faccioso» s’atribuïa als membres de les forces insurrectes.

•

•

•

•

•

•

•

•

Conceptes bàsics1
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Guerra, guerra civil 

La guerra és l’enfrontament violent, sistemàtic i massiu de dos o més bàndols amb objectius polítics. Això vol 
dir que els qui s’enfronten no tenen objectius simplement personals, com ara fer-se rics o tenir aventures, 
sinó que volen obtenir més territoris, reforçar el seu poder, canviar el règim polític, etc. 

No totes les guerres són iguals ni la violència que s’hi utilitza és sempre la mateixa.

Per a nosaltres, occidentals, la guerra considerada clàssica és la guerra interestatal, aquella que té lloc 
entre dos o més Estats. 

Una guerra civil és la que té lloc dins les fronteres d’un mateix Estat i s’hi enfronten els seus mateixos 
ciutadans. Diuen que una guerra civil és fratricida, perquè els germans es maten entre ells i, per tant, mancada 
de glòria, atès que ningú no es pot vantar d’haver assassinat el seu germà. Tot i així, els franquistes bé que 
es van vantar durant prop de 40 anys d’haver vençut i anorreat «los malos españoles», «la antiEspaña», 
l’«España roja, atea y separatista», i van mostrar la satisfacció d’haver-les destruït per sempre. 

En una guerra civil, les normes internacionals que regeixen les guerres clàssiques no se solen respectar: 
aquí no es tracta només de fer cedir l’adversari sinó d’anihilar-lo i, per tant, tot s’hi val. La violència no es 
limita als camps de batalla, sinó que atrapa la població civil i desarmada, de tota edat, gènere i condició 
(això darrer caldria matisar-ho, perquè, normalment, les persones més benestants fugen d’aquests perills 
així que els veuen a venir). El terror hi és tan protagonista com la violència exercida cara a cara i a dreta llei, 
i els combatents sovint s’assemblen als vulgars delinqüents.

«Passeig» 

Costum de tots dos bàndols consistent a anar a buscar a casa seva i a hores intempestives les persones 
que volien afusellar i endur-se-les a llocs apartats per assassinar-les-hi (la tàpia del cementiri, la cuneta 
de la carretera, etc.).

Quintacolumnistes

Espies o seguidors dels franquistes infiltrats a la rereguarda republicana. Aquesta expressió  s’atribueix al 
general Mola el qual, mentre avançava sobre Madrid amb quatre columnes per l’agost del 1936, es vantava 
de tenir-ne una cinquena a dins de la capital, formada per tots els contraris a la República.

Front Popular

Agrupació de partits d’esquerres que va guanyar les eleccions legislatives del febrer de 1936.

Combat, combatent, exèrcit, milicià, armament...

Un combat és un enfrontament armat entre dos o més bàndols. Quan un bàndol opta per atacar l’altre, es 
diu que ha engegat una ofensiva, i el qui es veu obligat a defensar-se es troba a la defensiva. Quan un dels 
contendents abandona les seves posicions, es diu que es retira.

Un combatent és qualsevol persona que dugui armes disposada a entrar en combat. Però no tots els 
combatents són iguals en preparació, organització, etc. A la Guerra Civil espanyola, milicians i milicianes 
eren voluntaris que havien optat per combatre per tal de defensar els seus ideals i enfrontar-se al feixisme. 
Formaven les milícies, l’organització de les quals no era pròpiament militar, és a dir, que no funcionaven com 
un exèrcit. Un exèrcit, en canvi, és un conjunt molt organitzat i disciplinat i els seus membres s’anomenen 
soldats. Cadascú ocupa un lloc específic en una unitat determinada (escamot, companyia, brigada, divisió, 
etc.), s’ha de sotmetre a una llarga sèrie de normes i ha d’obeir les ordres de la jerarquia. A més a més, els 
soldats  han estat sotmesos a instrucció, és a dir, que han estat entrenats per tal que adquireixin una colla 
d’habilitats, com ara formar en filera, en guerrilla, etc., avançar cos a terra, moure’s tots alhora en rebre 
una ordre, etc. Aquest aprenentatge produeix una sèrie de reflexos que permeten d’actuar gairebé sense 
pensar-hi en les condicions més adverses i ajuden a superar la por inherent al combat.
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Els membres de les Brigades Internacionals, unitats de combatents integrades per voluntaris estrangers 
que varen venir a Espanya per tal de combatre a favor de la República, s’anomenen brigadistes. No rebien 
cap paga per fer la seva tasca, només els alimentaven i armaven. Les dones voluntàries feien tasques 
d’infermeria.

Un mercenari és un combatent a sou, és a dir, que ofereix els seus serveis a canvi d’una paga, sense que li 
interessi gens la causa per la qual combat.

El front és l’espai que separa els territoris ocupats per dos adversaris en una guerra. Un front no ha de ser 
forçosament escenari d’enfrontaments continuats sinó que també pot ser «tranquil», si cada bàndol es 
limita a mantenir les seves posicions. 

Una trinxera és una línia defensiva consistent en una sèrie més o menys elaborada de posicions reforçades, 
generalment excavada a terra i proveïda de parapets, darrere dels quals se situen els defensors al davant 
de la línia de trinxeres s’hi sol fer una tanca de filferro de punxes, que dificulta l’assalt. Per tal de poder 
veure-hi sense alçar-se per damunt del nivell del parapet, s’utilitzen periscopis especials. Les línies no són 
rectes, perquè en cas de ser preses, el foc fet des de dins agafaria tots els defensors. Les primeres línies es 
comuniquen amb la rereguarda per corriols protegits, que permeten fer arribar els reforços, les municions 
o el menjar. L’arma defensiva bàsica és la metralladora, capaç d’escombrar l’espai de davant de la trinxera. 
Les trinxeres s’ataquen amb artilleria, aviació i carros de combat, perquè l’atac sense aquests reforçaments 
sol ser molt costós en baixes per a l’atacant.

El conjunt d’artefactes de guerra que serveixen per llançar projectils contra l’adversari és conegut amb el 
nom d’artilleria. El seu abast pot ser més llarg o més curt, i la trajectòria que segueix el projectil quan és 
disparat pot ser corba, com en el cas dels obusos i morters, o bé recta, com els canons. Se sol utilitzar per 
preparar una operació, és a dir, per provocar destrucció i desorganització en l’adversari abans de provar 
d’ocupar-ne el territori.

Una bomba de mà és l’explosiu que es llança a mà contra les posicions enemigues. De vegades és fet amb 
mètodes casolans. Els combatents republicans, mal proveïts de material, les acostumaven a fer servir per 
destruir les tanques de filferro de les trinxeres franquistes.

Refugiats, exiliats, desplaçats

La guerra sempre obliga la població a moure’s contra la seva voluntat, ja sigui per fugir dels atacs, per 
buscar aliments, per evitar represàlies dels vencedors, etc. Quan les persones es mouen dins les fronteres 
del mateix Estat (de l’Aragó a Catalunya, per exemple), podem parlar de població desplaçada. Si ha hagut de 
passar la frontera, com els republicans que van fugir a França el 1939, es tracta de refugiats o bé exiliats. 
De tota manera, aquestes diferenciacions conceptuals no sempre es respecten: a les activitats; apareix la 
població «refugiada» en lloc de «desplaçada».
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Font: KALDERS i TÍSNER. 
Dibuixos de guerra. Barcelona: 
Edicions La campana, 1991.



L’esclat d’una guerra mai no és ni casual ni inevitable. Les guerres les decideix algú que considera que 
traurà més avantatges de l’ús de les armes que no pas del diàleg i la negociació política. A la guerra s’hi va 
després de preparar-la, planejar-la i organitzar-la, i no pas amb un rampell de ràbia.

Pel que fa a la Guerra Civil espanyola, fou la continuació d’un «pronunciamiento» fracassat. En efecte, els 
colpistes del juliol de 1936 no van aconseguir d’emparar-se del poder de la manera com havien previst –i 
ja era el segon fracàs des de la instauració de la República. En aquesta ocasió, la raó no era la manca de 
planificació, sinó la resistència que van trobar en les organitzacions populars, partits i sindicats. I, decidits 
com estaven a destruir la República i a instaurar un nou tipus d’Estat que els fos declaradament favorable, 
van optar per un enfrontament armat llarg i a ultrança, adreçat a destruir definitivament la resistència dels 
seus nombrosos oponents. Aquesta decisió només la van poder prendre confiats en l’ajut militar massiu 
que sabien que rebrien de la Itàlia feixista, del Portugal salazarista i de l’Alemanya nazi, tot plegat amb 
l’afegitó de la «neutralitat» favorable dels governs democràtics.

La conspiració contra la República aplegava un conjunt de forces socioeconòmiques de dretes i era 
encapçalada per una part de l’exèrcit, que tenia la missió de sublevar-se i d’ocupar els centres de poder de 
l’Estat.

Aquest conjunt de forces incloïa partits i organitzacions de dreta i d’extrema dreta (falangistes, monàrquics 
alfonsins i carlistes...) i comptava amb el suport econòmic i polític d’importants banquers, propietaris 
agraris i jerarquies eclesiàstiques. Tots plegats compartien una gran hostilitat contra un règim polític 
que consideraven una amenaça per als seus privilegis seculars a causa de la sèrie de reformes que havia 
implantat des de 1931:

L’ Església se sentia ultratjada per la separació de l’Estat, la introducció del matrimoni civil, la llei del 
divorci i el programa de construcció d’escoles públiques i laiques, a més d’altres mesures obertament 
anticlericals, com la dissolució d’alguns ordes religiosos.
L’exèrcit se sentia maltractat per la reforma de les forces armades, que havia reduït l’excés de la 
massa d’oficials.
Els propietaris agraris es veien amenaçats per l’inici d’una tímida reforma agrària i, en general, a 
molts propietaris i empresaris els semblava que la política de protecció de les classes treballadores 
els limitava les atribucions.
Finalment, les dretes centralistes consideraven un atac a les essències d’Espanya els estatuts 
d’autonomia atorgats a Catalunya i a Euskadi.

Per a una part molt considerable de la ciutadania, però, la proclamació de la República havia significat 
l’esperança de millora dels molts problemes que patia el país, i que podríem resumir així:

Unes desigualtats socials molt intenses. La gran majoria de les famílies eren molt pobres i, sovint, 
estaven mancades del més necessari fins i tot quan hi havia feina (obrers industrials, menestrals, 
parcers, jornalers i petits propietaris agraris), mentre que a l’altre extrem hi havia una minoria de 
potentats: grans propietaris i burgesos, alts funcionaris, jerarquies militars i eclesiàstiques. Entremig, 
una migrada classe mitjana, composta de pagesos benestants i petits burgesos urbans. La propietat 
agrària era especialment desequilibrada: el 1931 hi havia uns dos milions de treballadors agraris 
sense terra, que només treballaven a l’època en què hi havia feina, mentre que uns 50.000 propietaris 
posseïen la meitat de les terres de conreu del país. A més a més, els contrastos entre les escasses 
zones industrials –País Basc, Catalunya, Astúries– i les agràries eren molt forts. Les infraestructures 
de transport i comunicacions eren clarament deficients.
En l’àmbit de les estructures polítiques, Espanya arrossegava una història marcada per una revolució 
liberal poc reeixida i una experiència democràtica gairebé nul·la, a més d’un viacrucis de situacions 
anòmales que s’havien anat empalmant des de la Guerra del Francès (1808-1814): tres guerres civils i 
una sèrie de 52 «pronunciamientos» militars en 122 anys, 11 dels quals reeixits. La darrera dictadura 
militar era ben propera: havia precedit la Segona República. Alhora, la forma centralista de l’Estat 
i la tossuderia a identificar Espanya amb Castella havia deixat sense resoldre la forma d’inserció 
dels diferents territoris històrics i provocava el malcontentament de regionalistes i nacionalistes 
«perifèrics».

Una aproximació a la Guerra Civil espanyola2
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Des del punt de vista cultural, s’hi trobava una greu mancança d’infraestructura d’instrucció pública 
i un analfabetisme molt estès, especialment entre les poblacions rurals. La majoria de les escoles 
pertanyien a l’Església. Les associacions obreres feien un esforç molt notori per tal d’oferir un mínim 
d’instrucció a les classes treballadores.

Aquests problemes generaven profundes divisions en la ciutadania i greus conflictes entre percepcions i 
objectius fortament oposats:

Els catòlics es trobaven enfrontats amb els laics i els anticlericals, uns i altres ben nombrosos tant 
entre les classes mitjanes com populars.
Els nacionalistes espanyols xocaven amb els nacionalistes «perifèrics» i amb els internacionalistes 
arrelats als partits i sindicats obrers.
Els conservadors i reaccionaris, partidaris de mantenir un ordre social basat en vells privilegis i 
espantats per les possibilitats que les reformes obrissin la porta a la revolució, s’encaraven amb els 
progressistes i els revolucionaris, partidaris, respectivament, de millorar les condicions de vida de 
les majories i de substituir de soca-rel l’ordre social existent.
Els partidaris de formes de govern poc participatives (monàrquics, feixistes i la dreta en general) 
topaven amb els demòcrates i amb els revolucionaris, que desitjaven formes d’estat sovietitzants o, 
fins i tot, la desaparició mateixa de l’Estat.

Les fractures que hem esmentat sovint també es donaven al si de les institucions i de les classes socials 
mateixes: la classe obrera, que tenia una llarga tradició d’organització i d’agitació social i política, s’enquadrava 
en sindicats antagònics (CNT anarcosindicalista, UGT socialista i els petits sindicats confessionals). Dins les 
classes mitjanes hi havia laics i anticlericals i catòlics, i, des del punt de vista social i polític, reformistes i 
reaccionaris, etc.

Tampoc no hi havia unanimitat en institucions tan influents, i tan decantades pel que fa al tema que tractem, 
com l’exèrcit i l’Església. A l’exèrcit hi predominaven els reaccionaris, monàrquics alfonsins o carlistes i també 
hi havia alts oficials de simpaties falangistes, però s’hi trobaven caps i oficials republicans convençuts o, 
simplement, favorables a mantenir el seu jurament a l’Estat. Es tractava d’unes forces armades sobrades 
d’oficials i mancades de preparació tècnica i d’arsenal modern. Tampoc no podien exhibir cap victòria en el 
camp internacional des de feia segles, però disposaven d’un bon currículum com a força repressora de la 
ciutadania, funció per a la qual comptaven amb les metralladores pertinents.

L’Església era una institució poderosa. Els clergues seculars i religiosos regulars eren unes 80.000 
persones. Posseïa terres i propietats urbanes i controlava o participava en empreses molt importants. El 
seu capital bàsic era, però, la influència ideològica que exercia sobre una bona part de la ciutadania. Entre 
els seus membres hi predominava el corrent més integrista, encara que també hi havia representants del 
possibilisme i partidaris de la convivència amb la República.

La República havia estat incapaç de resoldre la majoria dels problemes i de concitar una unanimitat 
suficient per intentar-ho: els conflictes eren massa greus i els actors més potents estaven lluny d’optar per 
la solució pactada.

La justificació dels rebels

Els facciosos van argüir que la seva acció responia a la necessitat de reprimir l’anarquia que patia el país, 
d’impedir una revolució comunista imminent i deslliurar Espanya del consegüent domini de Moscou, de defensar 
la civilització cristiana a l’Europa occidental, de restaurar la religió i de preservar la unitat nacional d’Espanya. 
Alhora, la sublevació hauria estat un aixecament massiu i espontani dels «elements honrats» del país després 
de l’assassinat del diputat monàrquic José Calvo Sotelo (13 de juliol de 1936).

Però la realitat era força diferent de la propaganda: és veritat que entre febrer i juliol de 1936 havien 
augmentat els episodis de violència directa protagonitzats per extremistes, tant de dretes com d’esquerres. 
També hi havia hagut alguns repartiments de terra (molts menys dels que manava la llei de reforma agrària, 
però), i vagues importants. Tot plegat no permetia la qualificació d’anarquia ni tenia l’abast apocalíptic que 
la dreta hi atribuïa des de les columnes de la seva premsa i amb les seves intervencions parlamentàries. Pel 
que fa a la «imminent revolució comunista», no era altra cosa que un invent de l’escriptor falangista Tomás 
Borrás que el bàndol vencedor va reconèixer posteriorment. 
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La realitat és que la dreta mai no va acceptar la República. La fuga de capitals i la reducció dràstica de 
les inversions van ser les seves primeres reaccions. L’Església va rebutjar el nou ordre estatal i s’hi va 
encarar amb bel·ligerància. La insurrecció militar del juliol de 1936 no era pas la primera: hi havia hagut la 
«sanjurjada» de l’agost de 1932, que va fracassar per manca de preparació. Pel que fa a aquesta segona, 
els complotats van començar de demanar ajut a l’exterior d’ençà de la victòria del Front Popular pel febrer 
de 1936 i, l’endemà de les eleccions, el general Franco va proposar al cap del govern que anul·lés els 
resultats. D’altra banda, l’avió que havia de dur Franco a la península ja havia sortit d’Anglaterra abans que 
assassinessin Calvo Sotelo. 

Allò que de debò pretenia el cop era la destrucció de la República, de la democràcia i del parlamentarisme, 
i substituir-los per una dictadura militar recolzada en totes les forces de la dreta. Sabien que eren pocs els 
que volien això i que la majoria ciutadana tenia objectius ben diferents, tal com les urnes mostraven sense 
embuts. Per això van triar, a més de la propaganda, una violència massiva que destruís físicament tots els 
adversaris possibles i paralitzés els sobrevivents a través del terror.

Insurrecció militar i revolució

En els llocs en què el cop va fracassar, el poder de la República es va esfondrar: no solament perquè els 
aparells administratius de l’Estat havien quedat desarticulats, sinó perquè el mateix govern havia dissolt 
l’exèrcit. Les organitzacions polítiques i sindicals d’esquerres van ocupar l’espai buit i van engegar, alhora, 
diferents versions de la revolució i nous instruments de defensa armada, les milícies. Aquesta manca 
d’unanimitat en el bàndol legítim, en què convivien reformistes i revolucionaris, junt amb el massiu ajut exterior 
que va rebre el bàndol facciós, compta entre les causes més bàsiques de la derrota de la República.

A Catalunya, el cop militar hi va fracassar tant per la decisió de les organitzacions populars, polítiques i 
sindicals com pel posicionament de la majoria de les forces d’ordre públic (Guàrdia d’assalt i Guàrdia civil). 
Les armes de l’exèrcit van anar a parar de seguida a les mans dels partits i els sindicats, i la Generalitat va 
haver de compartir les decisions polítiques amb aquests actors dotats de nou poder.

La situació de Catalunya en els mesos previs al cop no era tan agitada com en altres indrets: s’acostumava 
a parlar de l’«oasi català». Ni els conspiradors no hi van trobar tampoc gaires partidaris. Però hi havia 
greus tibantors, que el cop militar va incrementar: tensions al camp com a resultat del conflicte de la llei 
de Contractes de conreu, ressentiments molt vius per la forta repressió de l’octubre de 1934. El país havia 
viscut en estat de guerra fins a l’abril de 1935 i l’Estatut havia estat suspès fins al febrer de 1936. A més a 
més, no eren pas pocs els qui trobaven que les reformes de la República ja no podien dur cap solució: la seva 
única esperança era la revolució.

I la revolució es va posar en marxa. En realitat, la revolució va dur fenòmens d’abast molt diferent. Alguns 
d’estructurals, com la col·lectivització i les incautacions de terres i fàbriques, la secularització d’esglésies 
i convents, l’escolarització laica i, fins allà on fos possible, massiva... Però també va donar lloc a fets més 
anecdòtics, encara que molt representatius, com els canvis en la manera de vestir (tothom havia de dur 
granota de treball) o la restitució gratuïta dels objectes de primera necessitat dipositats als monts de pietat: 
Malraux testifica el terrabastall que van fer les 3.000 màquines de cosir retornades a les dones catalanes.

Però la presa del poder efectiu per les organitzacions revolucionàries va representar, també, un esclat 
d’anticlericalisme radical i l’assassinat de milers de persones –clergues, religiosos i monges, simples 
catòlics més o menys «missaires» o devots– que, en general, no tenien absolutament res a veure ni amb la 
sublevació militar ni amb el feixisme. Això, juntament amb el fet que hi hagués una minoria de catalans al 
bàndol rebel, va implicar que la guerra fos també civil dins de Catalunya. La insurrecció i la revolució havien 
partit Espanya i Catalunya en dos camps i van forçar molta gent, que no era ni revolucionària ni feixista, a 
triar-ne un.

Les conseqüències de la guerra foren a Catalunya molt semblants a les que va patir la resta d’Espanya: 
desenes de milers de morts, exiliats, represaliats i víctimes de la repressió, que van representar una destrossa 
del jovent i dels quadres polítics, sindicals i intel·lectuals; l’erm cultural i el panorama de misèria dels anys 
següents; el manteniment de la divisió estricta entre vencedors i vençuts fins a 1975.

Però Catalunya hi va perdre, també, les institucions autonòmiques i el mínim reconeixement de la seva 
cultura que havia aconseguit. Al capdavall, tenia raó Dionisio Ridruejo quan va escriure que «cualquiera 
que haya vivido la Guerra Civil sabe que, junto a la cuestión religiosa, la cuestión del regionalismo –del 
antirregionalismo, para ser precisos– fue elemento de inmensa eficacia para anexionar voluntades a la 
causa económico-social que, sin duda, constituía el fondo del asunto».
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A favor dels rebels

L’ ajut exterior va ser decisiu en els primers moments de la rebel·lió:

Perquè sense el «pont aeri» format per avions anglesos, italians i alemanys no s’haurien pogut 
transportar de l’Àfrica a la Península les tropes i el material de guerra dels sublevats.
Perquè Portugal, governat aleshores pel dictador Oliveira Salazar, va permetre que el seu territori 
servís per al tràfic d’armes i municions i fes de lloc de pas entre les zones sublevades del Sud i el 
Nord, encara incomunicades.

L’ajut alemany i italià també va arribar en forma d’homes i material des del primer moment, i va ser sostingut i 
enorme a partir de final de novembre de 1936, immediatament després de la decisió franquista d’emprendre 
una guerra de debò: carros de combat, avions, camions, munició, etc. varen arribar en grans quantitats. Es 
va pagar a crèdit i a canvi de primeres matèries i concessions econòmiques, especialment a l’Alemanya 
nazi, que volia el wolframi i el mercuri espanyols per a la seva producció d’armes.

Itàlia va aportar a Franco l’aviació legionària, amb base a Mallorca, des d’on van poder bombardejar a cor 
què vols tota la costa mediterrània.

Alemanya va posar sobre el terreny uns 7.000 homes, la majoria integrants de la Legió Còndor, que comptava 
amb unitats blindades, artilleria antitancs i antiaèria (especialment el canó de 8,8, el millor de tota la 
guerra), 4 esquadrons de bombarders Ju52 i 4 de caces He51 –posteriorment, de Me109–, equip auxiliar 
d’instrucció, manteniment i reparacions. S’hi incloïen alguns pilots de molta anomenada durant la Segona 
Guerra Mundial: Richthofen, Von der Planitz o Galland.

A més a més, els alemanys ajudaven a formar els pilots espanyols i els alferes provisionals.

D’altra banda, –i això és una cosa força desconeguda– els productes petroliers proveïts pels Estats Units 
eren absolutament indispensables per al funcionament de carros de combat, camions i avions, atès que ni 
Alemanya ni Itàlia no en disposaven.

A favor de la República

A final d’agost de 1936, Stalin –màxim dirigent de l’URSS– va decidir ajudar la República Espanyola amb 
l’enviament de material de guerra i especialistes, que van començar d’arribar per l’octubre. El proveïment 
soviètic no va ser tan constant com l’italià i l’alemany que rebia Franco, tant per raons polítiques del mateix 
Stalin com pels entrebancs posats pel Comitè de no-Intervenció i pels atacs italians contra els combois 
navals soviètics que el duien.

La República pagava el material al comptat i a preus alts, però el proveïment podia quedar condicionat a 
determinades actuacions polítiques, sobretot a l’hegemonia del PCE/PSUC (Partido Comunista de España/
Partit Socialista Unificat de Catalunya).

En conjunt, els soviètics van enviar: 

Fusells i metralladores (unes 30.000 unitats).
Uns 800 avions (1.100 si es compten els de desembre de 1938, que no es van arribar a usar). Els 
avions sovint arribaven en peces i s’havien de muntar.
Carros de combat. Especialment els T-26, van resultar els millors de tota la contesa.
2.064 tècnics.

Material de guerra de l’estranger3

•

•

•
•

•
•

136 / Documents 



Molts pilots de la República es van formar a l’URSS.

Les Brigades Internacionals es van organitzar amb ajut soviètic.

França va vendre avions a la República, però no pas tots els que se li havien encomanat –i pagat–, com a 
resultat de les mesures del Comitè de no-Intervenció.

El Comitè de No-intervenció

Per l’agost de 1936 es va instaurar a Londres el Comitè de no-Intervenció als afers bèl·lics d’Espanya. 
Aquest comitè, integrat per representants diplomàtics dels Estats més poderosos d’Europa, va decretar 
l’embargament d’armes a Espanya –per a tots dos bàndols– i li pertocava de vigilar que cap potència 
estrangera no hi intervingués.

A la pràctica, va deixar els proveïments de la República només en mans de l’URSS, perquè va ser l’únic 
país que va gosar de fer-ho. Però la descarada intervenció de nazis alemanys i feixistes italians a favor del 
bàndol sublevat mai no fou entrebancada de debò.

Documents / 137 

Font: KALDERS i TÍSNER. 
Dibuixos de guerra. Barcelona: 

Edicions La campana, 1991.



Els rebels

A partir del 23 de novembre de 1936, l’objectiu bàsic dels rebels va ser prendre el poder, per la qual cosa 
calia conquerir Madrid. Ara bé, Franco també volia controlar personalment tot el poder i assegurar-se’l. 
D’entrada, el cop d’Estat no havia previst de donar-li el poder a ell, més aviat es pensava restaurar la 
Monarquia. Però Franco controlava, mentre hi hagués guerra, totes les forces armades rebels, a l’empara de 
les quals podia fer molts moviments polítics. Allargar la guerra li interessava, perquè mentre n’hi hagués, 
ningú no li discutiria el poder, sobretot si les victòries se succeïen.

Per tant, la seva idea era fer una guerra d’ocupació lenta i sistemàtica del territori, sense cap mena de 
pressa, i assegurant-se la «neteja» de les zones conquerides a base d’una repressió ferotge.

La victòria havia de ser total: els rebels mai no van contemplar la possibilitat de negociar amb els adversaris, 
malgrat que la República els va oferir converses des del primer dia fins a gairebé el darrer. Allò que volien 
era la rendició incondicional, l’anihilació de l’enemic i no solament concessions.

Però la guerra també s’allargà per d’altres raons:

Perquè la República, inesperadament, resistia i anava muntant una ofensiva rere l’altra, encara que 
totes eren fetes, en general, amb la finalitat de guanyar temps.
Perquè l’exèrcit dels rebels, malgrat que comptava amb proveïments suficients i el material de guerra
més modern de l’època, proporcionat pels seus aliats nazis i feixistes, no estava avesat a la 
guerra moderna.

L’explicació d’aquest darrer punt és clara: l’exèrcit espanyol, en general, no tenia una bona preparació ni 
teòrica ni pràctica per a les darreres tendències bèl·liques, perquè no tenia enemics de talla europea i la seva 
experiència de les darreres dècades es reduïa als enfrontaments al nord d’Àfrica, contra els marroquins, i 
a les operacions repressives contra la ciutadania. L’exèrcit espanyol no havia pres part a la Primera Guerra 
Mundial, encara que hi havia enviat observadors. 

Tot plegat, la prudència del caràcter de Franco –a qui li agradava de jugar sobre segur i no trobar-se amb 
imprevistos– i la seva intenció de dessagnar a fons el seu enemic, va provocar una guerra llarga, lenta i feta 
amb la tècnica del corró. La calma i la manca de pressa de Franco més d’una vegada van posar nerviosos 
Hitler i Mussolini. Sembla que aquest darrer va deixar anar que «aquest home, o bé no sap fer la guerra o bé 
no la vol fer», quan, havent entrat ja a Catalunya, a la primavera de 1938, l’exèrcit es va fortificar a la línia 
Segre-Ebre i va emprendre una campanya pel Maestrat, sense arriscar-se a entrar a Barcelona, com tothom 
s’esperava.

La República

La República es va trobar sempre, des del punt de vista estratègic, és a dir, global o general, a la defensiva, 
encara que sovint va organitzar ofensives que van culminar amb èxit a causa del factor sorpresa. 

L’objectiu de les forces republicanes era guanyar temps: guanyar temps per tenir un exèrcit eficaç, ben 
ensinistrat i ben proveït, i obtenir el suport internacional.

Els inconvenients amb què es trobava la República eren enormes i es van mostrar insuperables: en els 
primers moments de l’enfrontament, el govern no tenia poder efectiu de decisió, ni a Madrid ni a Barcelona. 
Cada unitat anava a la seva i no hi havia cap autoritat que concentrés totes les voluntats. A més a més, la 
ciutadania fidel a la República, i especialment els milicians, tenien un esperit antimilitarista molt intens, 
cosa perfectament comprensible a la vista dels fets. Convèncer els voluntaris de la necessitat d’acceptar 
l’organització militar i la disciplina no va ser gens fàcil. I després, hi havia el problema de la desproporció de 
l’ajut exterior rebut en forma de material bèl·lic i suport diplomàtic, clarament favorables a Franco gairebé 
des de bon començament.

Plans de guerra4
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De tota manera, la lentitud i la previsibilitat de Franco van permetre a la República de rearmar-se i 
contraatacar. Es va estabilitzar el front de Madrid, es va retardar la caiguda de Bilbao i es va ajornar la de 
València a base de diverses ofensives, la més important de les quals va ser la de l’Ebre, ocasió en què la 
República s’ho va jugar tot, i ho va perdre.

El cap de l’Estat Major de la República va ser, des de la primavera de 1937, el general Vicente Rojo. A ell 
es deuen les batalles més sorprenents de la guerra. Els plans fets per Rojo van permetre a les forces 
republicanes de dur la iniciativa, és a dir, de donar el primer cop, en moltes ocasions encara que la seva 
empenta aviat es perdia per manca de material, especialment aviació, i de combatents prou preparats.
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Tal com correspon a una guerra civil, la violència no es va limitar a l’intercanvi de trets i bombardeigs entre 
dos exèrcits, sinó que la població civil també va ser objecte de violència, una violència que no era casual, tal 
com podria passar en una guerra que segueix les normes del Dret internacional, en què obusos o bombes de 
l’aviació poden tocar per error la població civil. Entre 1936 i 1939, tots dos bàndols, franquistes i republicans, 
van cometre assassinats en el territori que dominaven. Però no ho van fer de la mateixa manera ni amb la 
mateixa intenció. 

El bàndol franquista

Un tret bàsic de l’actuació de les forces rebels als territoris que ocupaven era l’allau de violència que 
deixaven anar sobre la població, caracteritzada pels afusellaments i empresonaments massius, amb 
simulacre de judici o sense. Aquests fets no eren resultat del descontrol de les tropes franquistes sinó dels 
plans mateixos dels conjurats, perquè la repressió jugava un paper polític fonamental. En efecte, d’allò que 
es tractava era de paralitzar l’enemic amb el terror, i la persecució severa i indiscriminada, tan irracional 
que no permetia de veure-hi cap mena de regla que garantís la seguretat de contraris o indiferents, servia 
per paralitzar els uns i moure els altres a la col·laboració activa. Atès que es tractava d’una guerra d’una 
minoria contra la majoria, l’opció presa era conseqüent. 

Durant els primers temps de la guerra, Franco va dir a un periodista nord-americà que, si per obtenir 
els seus objectius li calia afusellar mitja Espanya, no s’hi pensaria gens. Ara bé, en general, les mesures 
repressives del bàndol rebel es van ocultar sistemàticament, per tal de no fer mala impressió en els fòrums 
internacionals: no es feien autòpsies, la causa de la mort no es feia constar al Registre Civil, etc. I els 
historiadors franquistes, com el mateix Franco, van falsejar sistemàticament la xifra de morts produïda 
a la seva rereguarda, alhora que sobrevaloraven tant com els semblava la produïda a la rereguarda dels 
«rojos».

A Catalunya, començada d’ocupar pels franquistes a la primavera de 1938, s’hi poden trobar mostres de 
tots els aspectes repressius a què ens hem referit. Les autoritats franquistes promovien la delació, però la 
veritat o la falsedat de les acusacions del delator gairebé mai no es comprovava. Les execucions, iniciades 
el mateix moment de l’entrada de les tropes ocupants, van durar anys, especialment fins al juliol de 1948, 
moment en què es va acabar l’estat de guerra. La gran majoria de víctimes eren obrers i camperols.

L’empresonament podia tenir lloc en presó, en camp de concentració o en camp de treball. En tots els 
casos, la higiene i l’alimentació eren tan deficients que molts presos hi varen morir de fam i de malalties 
derivades.

Alhora, els mals tractes als detinguts eren generals. Sovint, les pallisses les podien donar les persones que 
se sentien ofeses per l’anterior actuació dels republicans o bé membres de la Falange, que hi participaven 
voluntàriament.

A la repressió física cal afegir-hi la repressió econòmica i laboral: les propietats dels republicans podien 
ser requisades i anar a parar a mans dels partidaris franquistes de manera ràpida i amb qualsevol pretext, 
com també els llocs de treball. Determinades professions, com funcionaris i mestres, varen ser durament 
depurades, és a dir, que només varen conservar el lloc de treball els qui podien demostrar amb avals que 
eren afectes al «Glorioso Movimiento Nacional».

Pel que fa a la repressió cultural, totes les mostres de la catalanitat i de la cultura liberal i avançada que 
havien caracteritzat la República la van patir: la llengua catalana fou arraconada per a usos domèstics i 
esbandida dels espais públics, inclosos els religiosos, encara que, a la pràctica, en aquests darrers s’hi va 
mantenir força. Els/les autors/es considerats decantats cap a les idees «perilloses», que a la pràctica eren 
quasi tots, es van prohibir. Les publicacions havien de dur el vistiplau eclesiàstic. L’Església es convertí en 
totpoderosa als àmbits escolar i cultural.

Violència i repressió 
fora del camp de batalla5
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En definitiva, el final de la Guerra Civil no va pas comportar la fi de la repressió i la violència, encara que 
alguns aspectes s’anessin relaxant al llarg dels anys. De fet, les darreres sentències de mort, Franco les va 
signar pocs mesos abans de morir ell mateix.

El bàndol republicà

Als territoris fidels a la República hi va haver també un bon nombre d’assassinats. El mateix dia que es 
va donar el cop per fracassat, els sindicalistes i militants d’esquerres que ho havien aconseguit varen 
començar d’afusellar capellans i cremar esglésies i, ben aviat, van perseguir polítics conservadors, 
propietaris, empresaris, membres del sometent, pistolers del sindicat lliure, obrers moderats, esquirols, 
tècnics i encarregats, catòlics i missaires o, simplement, gent elegant. És a dir, que la tria de les víctimes era 
ben tenyida de l’esperit de la lluita de classes. Moltes persones, amb motiu o sense, foren empresonades 
per col·laborar amb els insurrectes i, més endavant, tretes violentament de les presons i assassinades 
sense judici. D’altres, especialment els caps i oficials militars que s’havien revoltat, foren jutjats conforme 
a les lleis militars i afusellats, també segons manava la llei. 

Els motius que expliquen la violència són diversos. Pel que fa al clergat i a les persones devotes, hi va ajudar 
el fet que es considerés que l’Església era favorable al cop militar, cosa que només era veritat fins a un cert 
punt perquè, mentre la majoria de la jerarquia eclesiàstica va donar suport públicament Franco, no tots els 
catòlics, ni de bon tros, compartien aquesta posició.

Després, el fet que se sabés que hi havia quintacolumnistes enmig de la població que, secretament, 
ajudaven els franquistes, va fer veure traïdors allà on segurament no n’hi havia. En tercer lloc, també els 
grups d’esquerres tenien una obsessió per «netejar» la societat dels elements de dretes que tanta nosa els 
feien per poder aconseguir els seus objectius. 

Ara bé, a diferència del bàndol franquista, la violència era més intensa com més feble era el poder de les 
autoritats republicanes, i va anar minvant conforme es restablia el poder dels governants, que van anar 
establint mètodes jurídics adients per controlar la situació i impedir les actuacions dels anomenats 
«elements incontrolats». Només una part dels grups polítics més radicals instigaven realment a l’assassinat. 
La prova és que, de tots els assassinats comesos a Catalunya a la rereguarda republicana durant la Guerra 
Civil, el 80% ho foren entre juliol i desembre del mateix 1936. Després, la situació es va anar regularitzant. 
El primer Tribunal de Justícia Popular de la República es va instaurar a Lleida per l’agost del mateix 1936. 
També convé de recordar que al començament de la guerra es van obrir les presons i en varen sortir no 
solament els presos polítics sinó també els comuns, que es van confondre amb la resta de la població i van 
fer de les seves.

En síntesi, al bàndol republicà hi va haver afusellaments legalment decidits –altra cosa és que avui ens 
semblin o no justos–, «passeigs» i afusellaments sense judici previ de persones sospitoses, practicats per 
les anomenades «patrulles de control», nascudes el juliol de 1936, assalts a presons i empresonaments. 
Finalment, l’exèrcit republicà en retirada, ja l’any 1939, també va executar emboscats, és a dir, homes que 
no havien volgut anar al front i s’havien amagat, o gent considerada traïdora o poc col·laboradora.
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Els bombardeigs sobre la població civil del bàndol republicà van començar a Madrid, a la tardor de 1936. 
Es van repetir tot al llarg de la guerra: pel febrer de 1937, contra la població civil que fugia de Màlaga, o a la 
primavera de 1937 contra Durango i Gernika. Aquest darrer, que va tenir lloc el 26 d’abril, dia de mercat, va 
destrossar la vila amb bombes incendiàries i hi va deixar tres mil morts.

L’objectiu del bombardeig depenia del cas: podia consistir a destruir les comunicacions amb l’estranger 
i, per això, s’atacava la carretera, el ferrocarril o els ports; o bé les instal·lacions industrials. Però allò que 
es buscava en molts casos era esfondrar la moral de la població civil, la seva capacitat de resistència al 
terror.

A Catalunya, el primer bombardeig va venir del mar, de la badia de Roses, i el va protagonitzar el creuer 
franquista Canarias, el 30 d’octubre de 1936. Aquesta zona va patir nous atacs, aeris, a Colera, Llançà i 
Portbou.

El 1937 van començar els atacs a Barcelona. El primer també va ser per mar, i va venir del vaixell italià 
Eugenio de Savoia, que el 13 de febrer hi va deixar 18 morts. Pel març van començar els atacs aeris, que es 
van anar fent més seguits, i van caure sobre Barcelona, Badalona, Flix, Tortosa, Reus, Tarragona i Lleida. En 
aquesta darrera ciutat, el 2 de novembre hi van deixar 200 morts. Els ports de Barcelona i de Tarragona van 
patir nombrosos atacs.

Coincidint amb l’inici de la campanya contra Catalunya de la primavera de 1938, els atacs aeris es van 
intensificar molt. Els van rebre sistemàticament Reus, Tarragona i Barcelona, encara que també Granollers 
o Sant Feliu de Guíxols. Els dels dies 16-18 de març a Barcelona van deixar més de mil morts.

El govern de la República va protestar inútilment als fòrums internacionals pels atacs rebuts a les ciutats i 
va fer alguns bombardeigs de represàlia contra Salamanca, Valladolid i Sevilla que, no cal dir-ho, no varen 
tenir cap mena d’efecte dissuasori.

El 1939, quan el front ja havia caigut i l’exèrcit vençut fugia juntament amb la població civil, els avions 
franquistes s’hi van rabejar destrossant les corrues de refugiats esparverats, sense cap utilitat aparent 
que no fos el simple increment de les pèrdues. Figueres va ser bombardejada en sis ocasions entre el 26 de 
gener i el 7 de febrer. 

Bombardeigs feixistes sobre la població civil6
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No es coneix amb precisió el nombre de persones que durant la guerra varen trobar asil a Catalunya. La 
quantitat, la procedència i els ritmes d’arribada van anar variant al llarg dels tres anys de guerra. El pitjor 
any fou el darrer, el 1938, quan el nombre fou més elevat i la manca d’aliments bàsics era més aguda. Oferim 
provisionalment les dades següents1: 

• Final de 1936: 300.000 persones
• Març de 1938: 700.000 persones
• Final de 1938: 1.000.000 de persones

La darrera xifra inclou els refugiats registrats (837.544) i els no registrats (175.000). D’entre els primers, uns 
250.000 corresponien a les famílies dels funcionaris del govern de la República. La composició per edat i 
gèneres era de: 447.340 menors de 15 anys, 281.9000 dones i 108.340 homes amb edat inferior o superior a la 
militar. Quant a procedència, 339.000 eren de Madrid, Castella i Extremadura (40,47%), 153.000 d’Andalusia 
(18,27%), 50.000 d’Euskadi (5,97%), 121.000 d’Astúries i Santander (14,45%), 39.800 d’Aragó (4,75%) i la 
resta dels territoris envaïts de la mateixa Catalunya: 134.000 (16,09%). 

La població, a Catalunya, era de 2.920.000 el 1936. A la fase final de la guerra el percentatge de refugiats 
sobre la població total oscil·lava entre el 25 i el 15%. 

Quant a la cronologia d’arribada de desplaçats, podem distingir tres etapes2:

Els percentatges són indicatius i més baixos que els reals. Hi ha dificultats per calcular-los amb precisió, 
atès que a la rereguarda hi havia molta població passavolant, i molts homes joves eren al front o bé havien 
fugit.

A final de 1938 i començament de 1939, les condicions d’acollida de la població refugiada havien canviat 
molt. Una veritable allau humana acompanyava l’exèrcit republicà en retirada i es confonia amb la població 
refugiada que es trobava als pobles de la rereguarda de Catalunya.

1. Albert CAMPS I GIRÓ [et al.]. Granollers 1936-1939: Conflicte revolucionari i bèl·lic. Vol. 2. Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1990.
2. Julio CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). Olot: Edicions de Bassegoda, 1997.

Els refugiats a Catalunya7
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Del setembre de 1936 a l’agost de 1937: arribada dels primers desplaçats per la guerra 
procedents de Madrid, Andalusia Oriental, Guipúscoa. Representen un 2,5% sobre la 
pròpia població.
Del setembre de 1937 al març de 1938: arribada massiva de desplaçats procedents del 
nord d’Espanya a partir de la caiguda del País Basc, Cantàbria i Astúries. El percentatge 
augmenta i, en alguns pobles, sobrepassa el 10% quan la legislació preveia el 5%.
De l’abril de 1938 al gener de 1939: la proximitat del front i la derrota de la batalla de 
l’Ebre en determina la procedència: aragonesos i catalans. El percentatge de població 
refugiada se situa al voltant del 14%.
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La Guerra Civil va provocar grans transformacions socials, polítiques i econòmiques que afectaven 
profundament la vida de les dones. De manera immediata, va propiciar l’ocupació d’espais de la vida pública 
que fins aquell moment eren restringits per a les dones, com ara la incorporació a la producció, a la vida 
política, a la cultura, o a d’altres àmbits tan genuïnament masculins com l’exèrcit. La guerra va produir una 
situació excepcional que obligava les dones a participar-hi de manera directa, la qual cosa va incidir en la 
seva vida diària i va afectar les relacions socials, els comportaments i, fins i tot, les mentalitats.

En alguns moments, la mobilització femenina va adquirir unes dimensions espectaculars. És veritat que la 
situació ho afavoria. Ja feia temps que les dones lluitaven per ser presents a l’espai públic, especialment pel 
que fa a les conquestes culturals i laborals. A més a més, la República els havia donat l’empenta definitiva 
en introduir reformes culturals, educatives i legals. Per primera vegada, les dones accedien a uns drets 
que les feien sentir més partícips de la vida política i social. El reconeixement del sufragi femení i el dret a 
participar en les eleccions esdevé paradigma dels drets polítics, al costat d’altres mesures legislatives, com 
ara el divorci, el reconeixement de la plena capacitat jurídica, la igualtat civil en el matrimoni, la llibertat de 
la dona casada per elegir nacionalitat, etc.

No es pot afirmar que la reivindicació dels drets polítics hagués estat una constant del feminisme espanyol; 
les normes tradicionals de gènere, que situen la política com una pràctica aliena a les dones, formaven 
part de la mentalitat tant dels homes com de les dones. Això es va veure reflectit en les discussions de 
les Corts, on una de les veus més clares i contundents va ser la de Clara Campoamor, la qual va quedar 
sola defensant unes idees modernes i renovadores, perquè el règim democràtic que s’estava instaurant no 
carregués amb el llast de no reconèixer la igualtat dels drets polítics de tota la ciutadania. Ella va ser la 
defensora capdavantera del vot femení.

La recerca d’una projecció social i política de les dones fora de la llar sempre va topar amb innombrables 
resistències. No obstant això, el mateix procés que suposa plantejar i discutir aquests drets va implicar 
una tendència al reconeixement social de les dones en els àmbits públics i un reajustament respecte dels 
rols que se’ls atribuïa. Si la concessió del vot no va significar l’entrada massiva de les dones en la política, 
sí que va suposar un augment progressiu de la seva presència i, principalment, de la reflexió sobre la 
transcendència i l’abast del sufragi universal per a moltes més dones.

Recordem que les hostilitats cap a la integració efectiva en la vida pública es donaven en tots els ordres. 
Al món laboral, per exemple, no hi havia canvis fonamentals –pot esmentar-se la posada en pràctica de 
l’assegurança de maternitat–; continuava la discriminació salarial i la majoria de llocs de treball corresponien 
a tasques habitualment femenines.

En tot cas, el paper de les dones a la guerra va ser essencial. N’assenyalarem dos grans grups. Un grup el 
forma la massa anònima que es va mobilitzar en els primers moments de la guerra i que s’ocupava dels ferits, 
organitzava l’abastiment, tenia cura dels infants, en fi, feia totes les tasques assistencials necessàries 
mentre s’alçaven barricades i es combatia al front: és sobre aquesta majoria de dones que va caure tot el 
pes de la rereguarda. I l’altre grup és el que va decidir participar activament en els àmbits polític i sindical.

Les dones a la guerra8
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Deixant de banda els grups poc nombrosos, encara que heroics, de les milicianes, el gruix de la tasca 
política va centrar-se en l’organització de la rereguarda. Els partits polítics tradicionals van potenciar la 
creació de seccions femenines. Es va produir un canvi notori, quantitatiu i qualitatiu; una gran afluència de 
dones militants van desenvolupar tot tipus de tasques i van assumir responsabilitats; es van convertir en 
agitadores culturals i en propagandistes, van realitzar tant treballs de militància com de responsabilitat 
política i, sobretot, van organitzar la rereguarda.

Totes les organitzacions que es van encarregar d’encarrilar la resistència, tant les denominades antifeixistes 
com les que exhibien caràcter més revolucionari, van mostrar una constant: el respecte als caràcters 
imposats de gènere. Van presentar una dona nova, però que no es desviava gaire de l’esquema tradicional; 
era una dona mare que es convertia en el principal actiu de la lluita contra el feixisme. La seva imatge 
inundava les revistes, els fullets, els cartells i tota la propaganda. El lema era: Dones a la rereguarda!

Les organitzacions femenines emergents van sorgir amb un caràcter unitari i aglutinant de totes les forces 
polítiques de l’espectre republicà, però aviat es van veure polaritzades en dues grans forces: anarquistes 
i comunistes. Abans de la guerra, ja existien dos grans grups. D’una banda, Mujeres Libres, que fou creada 
l’abril de 1936 per militants anarquistes i va arribar a mobilitzar més de 20.000 dones i, d’altra banda, 
l’Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), creada el 1933, va tenir un vigorós restabliment el 1936 i va 
arribar a reunir al voltant de 50.000 afiliades.

Aquestes dues grans organitzacions rarament van treballar plegades. Ho van impedir les desavinences 
ideològiques. L’AMA mantenia un discurs monòton sobre la distinció dels rols adjudicats a la dona, emfasitzava 
el paper de mare i la defensa de la família i centrava la seva acció en la lluita antifeixista, mentre que 
Mujeres Libres marcava el seu discurs amb un contingut molt més revolucionari i incidia en la formació 
social i cultural de les dones amb l’objectiu final de la seva emancipació. 

Aquestes dues grans branques van crear les pròpies associacions a Catalunya. Mujeres Libres va crear 
l’Agrupación de Barcelona pel setembre de 1936. Vinculades a l’AMA, van néixer Unió de Dones de Catalunya, 
reorganitzada pel novembre de 1937, i l’organització juvenil Aliança Nacional de la Dona Jove.

Tots els grups femenins van tenir els propis òrgans de debat, informació i difusió: Mujeres Libres, Noies o 
Companya. 

Cal destacar les coincidències de tots els grups a l’hora d’organitzar la dedicació a les causes bèl·liques. La 
primera preocupació era donar formació a les dones. L’ analfabetisme havia estat el seu gran fre professional, 
però, en aquests moments, la guerra obligava a substituir els homes en la producció. Es van posar en marxa 
molts sistemes de formació i de capacitació professional. Per exemple, les anarquistes estaven molt i molt 
orgulloses del Casal de la Dona Treballadora, on s’havia donat formació gratuïtament a 900 noies durant el 
1938.

Un altre capítol important va ser l’atenció als soldats del front, per la qual cosa va caldre crear una xarxa 
d’equips que treballessin en tallers de confecció, que organitzessin paquets per al front, que recaptessin 
diners, i tot el llarg etcètera que suposa la intendència bèl·lica.

L’ organització de la rereguarda, a més d’atendre els fronts, havia de crear equips per cobrir els llocs de 
treball clau: sanitat, transport, armament, confecció i tots els serveis públics; així com l’atenció a la infància 
i als refugiats, que eren nombrosíssims. I no cal dir que havien de continuar amb les tasques de propaganda 
i d’agitació i mantenir alta la moral del front i de la rereguarda.

La participació política femenina9
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Les milicianes eren dones que, en els primers moments de la guerra, van prendre les armes per defensar 
les seves idees i la República amenaçada. La seva imatge suposava una ruptura tan gran amb els motlles 
tradicionals femenins que van esdevenir un tret distintiu de la lluita popular contra el feixisme.

Un cop aturat l’atac de l’exèrcit rebel, es va organitzar una campanya en les principals ciutats espanyoles 
invitant les dones a la participació en la guerra. La resposta va ser immediata, especialment entre les dones 
de la CNT i la UGT.

Però de les milicianes, no en sabem gran cosa: ni quantes van ser, ni quantes van morir al front. Tanmateix, 
mortes o ferides, es van convertir en heroïnes, encara que el seu triomf durés poc.

No n’hi havia prou amb les milícies revolucionàries per guanyar la guerra a llarg termini i el govern va decidir 
absorbir-les en un veritable exèrcit. Va ser llavors que les milicianes van entrar en contradicció amb la 
realitat política i militar. A partir de la tardor de 1936, va començar, en contra d’elles, una campanya de 
dissuasió. La seva resistència acabaria sent vençuda. A més, tenien l’inconvenient afegit que la majoria de 
les organitzacions femenines no abonaven l’actuació de les dones als fronts.

Una qüestió pendent és demostrar la interpretació que assimila les milicianes amb prostitutes. Mary Nash 
ens explica que «aquesta acusació va rebre una gran atenció informativa tant en la premsa republicana com 
en la feixista i va ser un instrument molt i molt eficaç per a confinar les dones a la rereguarda».1 I conclou: 
«una lectura més detinguda de la situació de les milicianes a través dels seus testimonis al front indica 
una realitat ben diferent, en la qual la prostitució era escassa».2 D’aquest tema s’en va fer un mullader que 
va evidenciar un seriós problema de gènere. Passats els primers moments d’eufòria, es va considerar que havia 
arribat l’hora d’organitzar un exèrcit regular que fes front al feixisme. A partir d’aquell moment, les dones ja 
no eren necessàries als fronts i els lemes del principi de la guerra de Dones al front! van ser substituïts per 
Dones a la rereguarda!

La campanya política no degué convèncer prou les milicianes; altrament, no s’entendria el descrèdit 
i les desqualificacions a què se les va sotmetre. Els seus detractors van tenir a favor seu un argument 
determinant: atribuir-los la propagació de les malalties venèries. Basant-se en raons de tipus higiènic i 
de salut pública, van defensar la conveniència de no incorporar les dones a files. No cal dir que aquest 
problema sanitari es produïa principalment a la rereguarda, on es trobava la font autèntica del contagi.

Pel que fa a aquest aspecte, és força significatiu el silenci de la majoria de les dones i de les que tenien 
veu a través de partits, sindicats o altres organitzacions polítiques. No es va sentir la seva protesta davant 
d’insults i d’acusacions tan doloroses per a les milicianes, ni tan sols per part de les dones anarquistes, 
que havien demostrat gran sensibilitat davant de les terribles seqüeles d’aquesta plaga social a la qual van 
intentar posar remei fundant els «liberatorios de prostitución».

Titllar de prostitutes les milicianes tenia altres implicacions. Significava, a més, d’una manera indirecta, 
la identificació amb l’«altre bàndol» en el qual, al costat de monges, dames, beates i criades, les «venus 
mecàniques» −descrits així pels anarquistes− eren proclius al feixisme i especialistes en el quintacolumnisme.

1. Mary NASH. Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid: Taurus, 1999, p. 169.
2. Mary NASH. Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid: Taurus, 1999, p. 170.

Les milicianes10
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La presència de la guerra va implicar alguns canvis importants en la societat. Una de les transformacions va 
ser la intervenció massiva de les dones a la vida pública de la rereguarda, la importància i el pes de la qual 
no tenia precedents. Les dones varen assumir la supervivència d’un país en guerra. 

Ara bé, la participació femenina va topar amb les resistències de la societat, que mantenia la mentalitat 
tradicional pel que fa a les qüestions de gènere. Per exemple, les dones que s’incorporaven al treball es 
veien frenades en el seu ascens a oficis qualificats o, simplement, a llocs de treball assalariats. Això 
significa que estaven abocades a treballs no remunerats, en definitiva, a tasques assistencials. Aquesta és la 
raó que explica el fet que no proliferessin llocs de conductores, mecàniques o treballadores a les fàbriques 
de municions, als quals només hi accedia una minoria.

El 24 d’octubre de 1936 es va aprovar el Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer d’Indústries i Comerços, 
amb el qual es va donar una estructura legal a una situació que ja era un fet a Catalunya. Amb decret o sense, 
la revolució ho socialitzava tot, encara que els principis d’igualtat no estaven exempts de contradicció. Per 
exemple, a l’Espanya Industrial, on treballaven 2.500 persones, les obreres cobraven entre un 15 i un 20% 
menys que els seus companys. Cada col·lectivització va ser un món i, en molts casos, es va arribar al salari 
únic, però no va ser una pràctica general.

En el període republicà es van introduir mesures legislatives per suavitzar la situació laboral en general i la 
de les dones en particular: la jornada de vuit hores, les vacances pagades (generalment 8 dies) i augments 
salarials, encara que persistissin les diferències entre homes i dones, que oscil·laven entre el 40 i el 60%. 
I, específicament a favor de les dones, es va establir una assegurança de maternitat. No obstant això, cal 
remarcar que aquestes mesures no afectaven les feines majoritàries, com ara les feines temporals, les 
feines a domicili i, per antonomàsia, el treball domèstic. La feina de les pageses, sempre ignorada, quedava 
més difuminada com a feina femenina. Tot i així, va ser decisiva per al manteniment de la supervivència.

Però és al sector dels serveis on l’afluència femenina va ser enorme. Hi havia infermeres, cuineres, modistes, 
etc., és a dir, totes aquelles feines vinculades a l’activitat domèstica i a la imatge més propagada durant la 
guerra: la de mare. Mares senzilles, víctimes de la crueltat feixista, que els arrabassava els fills i destruïa 
les llars i les condemnava a la misèria. Mares que compartien els ideals revolucionaris dels marits, dels 
quals se’n sentien dipositàries, i que decidien inculcar-los als seus fills. Mares, en definitiva, que ocupaven 
els llocs de treball dels marits i que es llançaven a les tasques voluntàries en tot tipus de serveis socials: 
menjadors, hospitals, escoles, tallers, tot el que es refereix a la supervivència, incloses les activitats de 
solidaritat.

La importantíssima col·laboració de les dones en l’esforç bèl·lic va portar un canvi d’actitud envers elles. 
Es va acceptar el fet que inundessin la vida pública, ja que, sense la seva ajuda, lluitar contra el feixisme o 
guanyar la revolució eren tasques impossibles. Però els mecanismes patriarcals van continuar funcionant i 
les dones no van deixar d’assumir tot el pes de la vida privada.

La rereguarda11
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Una de les modificacions més visibles per als visitants d’una ciutat com Barcelona era l’aspecte de la gent. 
Les connotacions burgeses havien desaparegut per art d’encantament. George Orwell, quan descriu les 
impressions que li causa la ciutat, fa referència a la indumentària de la gent: senzilla com la de les classes 
treballadores, sense barrets ni corbates, sense accessoris luxosos, amb el domini de les granotes blaves. 
També al·ludeix al cromatisme dels carrers més concorreguts, inundats de propaganda revolucionària i 
esvalotats per l’emissió a través dels altaveus de cançons revolucionàries a tot volum.

Les relacions interpersonals van canviar. Es van suprimir els tractaments, que van ser substituïts pels 
senzills «camarada» o «company». Se saludava amb el puny enlaire i el tradicional «adéu» es va canviar 
per «salut».

Tampoc no es veien circular cotxes particulars; la majoria havien estat confiscats. A mitjans de 1937, havien 
desaparegut les tres quartes parts del parc mòbil. Una de les seves múltiples utilitats va ser el «passeig», 
convertit en símbol de la repressió més arbitrària.

En tots dos bàndols es van desfermar persecucions. Amb milers de fusells repartits entre el poble, eren 
inevitables els excessos i es produïa una espècie de guerra local que poc tenia a veure amb el front. Els 
comitès i les patrulles es van fer omnipresents a l’aclaparador estiu de 1936.

Les dones també van ser objectiu d’aquesta repressió generalitzada. Si la seva culpabilitat no era deguda 
a la pròpia filiació política o sindical, ho seria per la dels seus pares, germans o marits. Però les vexacions 
no solament eren degudes a causes polítiques. Van ser molts els casos en què es van dirimir assumptes 
personals.

Un altre afer estremidor era la visió de les esglésies en flames. Les propietats religioses que no van cremar 
van ser confiscades i es van convertir en centres útils per a tot tipus de serveis. L’activitat del clergat es 
va reduir a la clandestinitat fins que, a partir d’agost de 1937, va començar a albirar-se l’aixecament de la 
prohibició de culte. 

Progressivament, la por dominava la vida de les persones. Quan la violència dels primers moments de 
l’esclat de la guerra ja havia cedit, van venir altres pors, com les que provocaven els bombarders (les paves) 
que van acomplir puntualment la seva comesa d’atemorir la població civil.

Entre tant de desordre, la vida ciutadana no solament mantenia la seva marxa, sinó que, fins i tot, es donaven 
mostres d’excepcionalitat, com les que es van produir al camp de la sanitat. Com ens narra el doctor Broggi1 
en les seves memòries, es van donar, en aquest camp, avenços importantíssims, com ara les tècniques del 
doctor Trueta, que van revolucionar la cirurgia de guerra perquè van evitar moltes amputacions, o la creació 
d’hospitals mòbils i l’organització de bancs de sang. Van ser avenços que van salvar moltíssimes vides, per 
primera vegada en la història de les guerres, i que serien molt i molt útils gairebé de manera immediata, en 
esclatar la Segona Guerra Mundial.

Però hi hagué un factor alterador per antonomàsia de la vida quotidiana: la fam. Pel novembre de 1936, ja es 
van viure esvalots i desordres a les cues d’abastiment. La Generalitat havia creat una tarja de consum que 
es convertí en tarja de racionament a partir de gener de 1937. Dones, vells i infants suportaven llargues cues 
a la intempèrie sota el perill de les bombes.

Resoldre els assumptes més senzills de la vida diària cada vegada es feia més penós. L’ escassetat que va 
aparèixer nítidament el 1937 apuntava principalment als productes alimentaris. És evident que l’economia 
catalana es va ressentir de les condicions de la guerra i els índexs de producció van baixar progressivament, 
però no els preus ni el consum, el qual fins i tot va augmentar amb l’arribada de refugiats.

1. Moisès BROGGI. Memòries d’un cirurgià. Barcelona: Edicions 62, 2001.

Alteracions de la vida quotidiana 12
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Es va produir un desequilibri en els intercanvis marcats per la inflació i va aparèixer un nou problema 
quotidià: la manca de diners. Les monedes de materials nobles, argent o coure, van desaparèixer de seguida. 
L’ emissió de paper moneda va agreujar la situació en no haver-hi moneda fraccionària, que va haver de 
ser substituïda per l’enginy; peces de cuir, llauna o cartó servien per al bescanvi, sempre que tinguessin 
l’oportuna autorització de sindicats, cooperatives o municipis. El tabac va jugar un paper important com 
a moneda de canvi en aquest comerç submergit, anomenat «estraperlo». La mancança va afectar tan 
profundament la població masculina que es van donar molts casos en què, en l’estrèpit de la contesa, els 
soldats d’ambdós bàndols s’intercanviaven paper de fumar d’Alcoi dels republicans per tabac de Canàries 
dels nacionals. Aquest és un exemple recurrent en la literatura sobre la Guerra Civil.
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Un dels principals objectius de la República es va centrar en la transformació del sistema educatiu. En 
primer lloc, es va emprendre la tasca d’alfabetització, al mateix temps que es donava cabuda a tots els 
moviments de la pedagogia moderna que defensaven els principis d’una escola laica, gratuïta, pública i en 
règim de coeducació.

Els conceptes d’escola única i unificada, expandits per Europa des de final del segle XIX, i la incorporació dels 
principis pedagògics i mètodes de treball nous que aquesta escola implicava, havien tingut a Catalunya una 
base d’experimentació en escoles d’avantguarda que va facilitar l’aplicació de la Constitució republicana.

Per augmentar la taxa d’escolarització de la població, es va iniciar una política de construcció de centres, 
que va suposar l’augment en nombre d’aules fins a les 1.497 entre els anys 1931 i 1936. A més a més, hom 
s’esforçà per augmentar el nombre d’escoles graduades, per la qual cosa va ser l’escola pública la que millor 
va superar l’unitarisme, a causa del qual una sola mestra o mestre havien d’atendre infants de diverses 
edats alhora. Tot això, unit a la millora de les condicions econòmiques i laborals, va incidir sens dubte en la 
qualitat de l’ensenyament.

A Catalunya, en esclatar la guerra, es va crear el Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU), la primera 
missió del qual era substituir l’escola confessional, acabada d’abolir. Aquest organisme, producte de l’onada 
revolucionària, el constituïa una representació paritària de les forces polítiques dominants: 4 de CNT, 4 
d’UGT i 4 de diferents organismes de la Generalitat. Es va definir com un òrgan de gestió i control de les 
institucions docents i assessor del Conseller de Cultura.

El CENU va elaborar un ambiciós projecte educatiu –el Pla General d’Ensenyament–, l’objectiu del qual era 
aconseguir l’educació integral de les persones, «de l’escola bressol fins a la universitat». Atesa la precipitació 
dels esdeveniments que imposava la guerra, l’aplicació d’aquest projecte no podia ser immediata i, per això, 
van sorgir plans alternatius més viables, com els agrícoles, els industrials, els professionals de la dona, de 
lluita contra l’analfabetisme o, simplement, de difusió de cultura popular.

El problema més greu, i no resolt, malgrat els esforços de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, 
va ser la insuficiència de places escolars. La imminència del curs 1936-37 posa de manifest la greu falta 
d’edificis i de mestres. Es va buscar la col·laboració de tots els organismes capaços de donar solució a tots 
els problemes. Es van crear cursos de capacitació professional per al professorat i es va plantejar l’augment 
de sou de 3.000 a 6.000 pessetes.

Dels 34.000 nens i nenes que acudien a les escoles estatals abans del 18 de Juliol, el nombre va augmentar 
fins a 54.798; és a dir, es van crear unes 276 escoles i es va aconseguir una capacitat d’unes 55.000 places. 
Es van fer tots els esforços per començar el curs amb la major normalitat, però la influència de la guerra 
era inevitable i va obligar no solament a canviar horaris, sinó també a suspendre les vacances de Nadal i 
d’estiu.

Els problemes inicials per allotjar tots els infants van cedir a partir del curs de 1937-38, quan es va 
generalitzar l’absentisme a classe a causa dels bombardeigs i de les penúries. Pràcticament, s’anava a les 
escoles a les hores en què es repartien aliments.

El 1938, la situació era tan crítica que es va posar en marxa un Pla de cantines escolars, l’objecte del qual 
era crear 4.000 places de menjador. El que sí que es va aconseguir és que, a partir del maig d’aquell any, 
es repartissin 250 g de llet en pols per a cada infant. La distribució d’altres aliments variava segons les 
donacions del Fons de Solidaritat Internacional o les estimables aportacions dels quàquers.

Cal destacar l’esperit i les propostes renovadores que aquesta institució educativa va representar, encara 
que els seus èxits haguessin d’anar a remolc del ritme imposat per la guerra. Van ser els balbuceigs de la 
recerca d’una idea revolucionària: la formació total de les persones en què cada individu rep i dóna segons 
la seva intel·ligència i voluntat.

Anar a escola13
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La República va concedir gran importància a la cultura i a l’educació com a bases de transformació de la 
societat. Per a això no va escatimar recursos, ni econòmics ni humans, i la primera batalla va ser lliurada 
contra l’analfabetisme.

Estimulats pel clima polític o pels continguts revolucionaris, els intel·lectuals hi van contribuir amb 
entusiasme en un ambient majoritàriament liberal i esquerrà, en el qual tothom, republicans, comunistes 
i anarquistes, hi va prendre partit. La música o el teatre es posaven a l’abast de la classe treballadora i els 
escriptors antifeixistes s’esforçaven a divulgar, a popularitzar la cultura.

El sindicat d’espectacles va col·lectivitzar-ne la indústria i va resultar rendible. El públic omplia les sales 
de cinema, els teatres, l’òpera o les varietats. Fins i tot es van construir sales de cine noves, com el Durruti 
o l’Ascaso a Barcelona.

A més de la gestió de la indústria, un apartat important en què confluïren partits i Generalitat fou el de 
la creació de productes culturals i artístics. Les necessitats de comunicació i propaganda impulsaren el 
cartellisme, d’una banda, i el cinema, de l’altra.

Es va produir abundós material entre documentals i curtmetratges. La Generalitat, amb Laia-Films, va 
editar les primeres pel·lícules sonoritzades en llengua catalana i va finançar unes 135 cintes en dos anys i 
mig. D’altra banda, el Sindicat de la Indústria de l’Espectacle va exercir un control ferm de la programació, 
encara que, al final i per raons econòmiques, van permetre programes entretinguts, com ara comèdies, 
per captar l’atenció del públic. La seva gran creació va ser Aurora de Esperanza, d’indubtable gust polític 
anarquista. Els comunistes, amb la seva empresa cinematogràfica, distribuïen films soviètics, i així, al 
costat de pel·lícules americanes o espanyoles, les programacions incloïen El cuirassat Potemkin o Els 
mariners de Kronstadt.

La radiofonia va posar una nota de color en les vides de la gent i va ser l’element d’informació de més 
abast. Tanmateix, no va tenir un control institucional com el del cine, per exemple, cosa que sí que van fer 
els franquistes, els quals, des del primer moment, van apreciar-ne l’impacte i la convertiren en un òrgan 
magnífic de propaganda.

El món lúdic no va deixar de funcionar. Cafès, bars i tavernes van tornar a l’activitat a l’estiu de 1936. Els 
cabarets es van transformar en espectacles socialitzats de comèdia, varietats, etc. No obstant això, malgrat 
els esforços moralitzadors per eradicar la prostitució, a les zones pròximes al front aquesta missió semblava 
impossible. La sífilis, la sarna o el tifus, al costat de la manca de sabó i d’altres mesures profilàctiques, 
regnaven als prostíbuls.

Els esports, al començament van seguir el seu curs, però ben aviat van ser suspesos. Així, el Campionat de 
Futbol de Catalunya es va interrompre el 1937. El que era habitual era celebrar competicions esportives a 
benefici d’algun organisme implicat en la guerra, tal com mostra el cas de la Cursa Ciclista Front d’Aragó-
Barcelona. El futbol va ser una de les poques formes d’oci i d’entreteniment que es va mantenir pràcticament 
durant tota la guerra.

Les activitats d’oci no sempre van ser ben enteses. De vegades, les festes populars tenien els seus detractors 
en els qui consideraven que no era gaire ètic que, mentre uns ciutadans arriscaven la vida, la resta de la 
població seguís fent la seva, ballant i jugant a les cartes.

La vida recreativa i cultural14
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Les Brigades Internacionals eren unitats compostes per combatents voluntaris estrangers, vinguts a Espanya 
per combatre en contra del feixisme i a favor de la República. 

De brigadistes, n’hi va haver gairebé 59.000, uns 10.000 dels quals van morir. Procedien de 70 països diferents: 
francesos (que eren la quarta part), anglesos i nord-americans, canadencs, alemanys i austríacs, portuguesos, 
italians, romanesos, búlgars, iugoslaus... 

Tenien orígens socials i polítics diversos: obrers, sindicalistes, intel·lectuals, fotògrafs, etc. pel que fa al primer 
aspecte; i anarquistes, comunistes, simplement antifeixistes, etc. pel que fa al segon.

Van ser-hi entre la tardor de 1936 i la de 1938, des de la defensa de Madrid fins a la Batalla de l’Ebre, que no 
varen poder acabar pel fet que el govern republicà va decidir de prescindir-ne per tal de quedar bé davant les 
potències internacionals i el Comitè de no-Intervenció. Mentrestant, l’ajut extern que rebien els franquistes 
mai no es va interrompre.

Els brigadistes varen rebre un comiat d’agraïment molt emotiu a la Diagonal de Barcelona, el 28 d’octubre de 
1938.

Les Brigades Internacionals15
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Els republicans

Els republicans no havien tingut gaire temps per aprendre’n i havien d’usar formes de combat molt senzilles. 
Les unitats bones es dessagnaven de seguida pel fet que eren poques i havien de cobrir massa llocs. També 
calia comptar amb la manca de material. 
 
Els plans imaginatius i ben fets requereixen tropes capaces de dur-los a la pràctica i, per això, els plans fets 
per l’exèrcit republicà sovint es malbarataven a causa de les mancances de les seves tropes. Us oferim una 
llista de les més habituals:

La manca de formació dels caps d’unitat provocava la incapacitat d’aprofitar el trencament d’un 
front: es desconcertaven i no sabien què fer un cop havien aconseguit de trencar-lo. Hi havia també 
la incapacitat de seguir de dalt a baix els plans i les ordres rebudes: l’entusiasme i la preferència 
per actuar amb heroisme passaven al davant de la simple maniobra, que podia resultar més eficaç. 
Finalment, eren incapaços d’improvisar en situacions noves.
La manca de disciplina impossibilitava o dificultava els combatents per mantenir la línia (ocupar 
cadascú el seu lloc passés el que passés), protegir-se i actuar amb prudència, coordinar-se amb 
altres unitats i replegar-se amb ordre. La desbandada impedia la protecció de la retirada i facilitava 
que l’enemic fes una mortaldat o bé una gran quantitat de presos.
La manca de tropes de reserva significava la incapacitat d’aprofitar el trencament d’un front, perquè 
les tropes que l’havien dut a terme es trobaven esgotades o delmades, i no n’hi havia d’altres que les 
poguessin rellevar.
La manca de material representava, generalment, la inferioritat davant l’enemic, fins i tot en el cas 
que es comptés amb tropes foguejades, experimentades, valentes i disciplinades.

Els franquistes

Generalment, Franco plantejava batalles frontals de desgast, decidit a malbaratar sense miraments les 
seves tropes de xoc (legionaris, marroquins, requetès), amb la intenció de dessagnar les contràries.
 
Una bona part dels soldats franquistes havien après a actuar amb disciplina i sang freda i a usar les 
tècniques adients en cada cas. Joan Sales ens n’ofereix una mostra treta de la seva experiència:1

Amb els prismàtics veia que quan les nostres granades queien dins la trinxera enemiga, els guàrdies civils que 
la defensaven saltaven com un sol home per damunt del parapet i es posaven estirats al llarg d’aquest i al seu 
davant; la nostra bateria no gosava rectificar el tir per por de tocar els nostres que ja avançaven. Quan venia el 
moment de suspendre el foc perquè ja eren massa prop de la trinxera, els guàrdies civils s’aixecaven per ficar-s’hi 
altra vegada i obrir el foc de metralladores; així la nostra preparació artillera havia resultat en gran part inútil. 
Una maniobra així només la pot executar una tropa dotada de sang freda i una disciplina fora de sèrie, com era la 
guàrdia civil; nosaltres no vam estar mai en condicions d’imitar-los.

La forma de combatre16
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1. Joan SALES. Cartes a Màrius Torres. Barcelona: Club Editor, 1976, p. 341.
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Aspectes que afecten el físic dels combatents

Marxes llargues, carregats amb tot l’equip, sota el sol, la pluja i la neu, sense menjar ni beure prou; 
o bé llargs viatges en camions que trontollaven per carreteres plenes de sotracs, o en trens que no 
arribaven mai: per exemple, per recórrer els 65 quilòmetres que separen Barcelona de Vic es trigava 
set hores.
Fam i set: enmig del combat, els furriers no sempre aconseguien fer arribar les peroles del ranxo 
al front. De vegades, els combatents, aïllats, es passaven hores protegits darrere d’un roc, al sol o 
enmig de la neu, esperant que es fes fosc per tal de poder-se moure.
Cavar trinxeres a pic i pala en el terreny que fos i amb presses.
Dormir poc, i a hores esparses; dormir vestits i armats, disposats a actuar en qualsevol moment.
Fred o calor extrems: 20º sota zero a Terol, prop de 40º a l’Ebre.
Poca roba, roba inadequada, especialment el calçat (espardenyes gastades, sabates esbotzades).
Polls, xinxes, puces.
A l’estiu, bravada insuportable dels cadàvers d’homes i bestiar que no s’havien pogut enterrar.
Ferides, malalties, mort.

Tot plegat, sovint agreujat per la ineptitud dels oficials que prenien les decisions, pel seu menyspreu de la 
vida dels combatents, per la manca de material sanitari, etc.

Aspectes que afecten l’estat d’ànim dels combatents, la seva moral

Negativament 

Por: molta, moltíssima, tothom. Només els inconscients se l’estalviaven.
Avorriment en hores mortes; enyorança de les persones estimades i dels ambients familiars; 
incertitud i ansietat a l’espera del pròxim combat.
Sensació d’inutilitat absoluta de l’esforç fet i del sofriment patit.
Tristesa per la mort o les ferides dels companys, impotència de no poder fer res per posar-hi remei.
Disciplina excessiva, mals tractaments i menyspreu (no sempre: el contrari era, precisament, un tret 
de moltes unitats republicanes).

Però també positivament

Companyonia, que sovint dura per sempre, que ajudava a crear esperit de grup, solidaritat i confiança 
i, per tant, moral.
Sensació de fer una cosa útil a favor de les conviccions polítiques, socials o religioses que es tinguin.
Satisfacció del desig de revenja per algun greuge rebut, real o bé imaginari.
Recerca d’allò que la vida normal i corrent no dóna: acció, intensitat, risc, variació, etc.
Compensació i oblit de fracassos de tota mena.
Simple gust per la vida de combat.

Efectes produïts per les armes

La baioneta forada i estripa els teixits.
Les bales de fusell foraden, trenquen o estripen els teixits. En tots dos casos, si no s’hi és a temps, 
les ferides que no són mortals de necessitat s’hi poden tornar, ja sigui per dessagnació, infecció o 
bé gangrena.
Les bales dum-dum, que són explosives i d’ús il·legal, esclaten i rarament permeten de salvar la vida 
de la víctima.
Les ràfegues de fusell metrallador o bé de metralladora poden segar una persona, tallar-la.
Les bombes de l’aviació i de l’artilleria destrossen, esmicolen i escampen els trossos. També poden 
provocar la mort per esclat intern.
Les bombes incendiàries calen foc.

Vida i mort al front17
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Malalties

Les condicions adverses –esforços excessius, fatiga, fred, calor, mala alimentació, etc.– i la manca dels 
mínims d’higiene afavoreixen l’extensió d’algunes malalties: pulmonia, tifus, disenteria, paludisme. 

També cal comptar amb la congelació, i amb els atacs de bogeria produïts per la por. El soroll excessiu de 
les explosions pot produir sordesa.
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Els anys de postguerra freda que vivim han vist i veuen moltes guerres. La gran majoria tenen lloc dins les 
fronteres d’un sol Estat –encara que n’hi participin d’altres, d’estats–, i la gran majoria de les víctimes són 
civils. Les imatges de criatures, dones i vells afamats, morts, ferits i empesos a l’exili són rutinàries als 
nostres telenotícies. Gairebé tot el que acabem d’esmentar –amb l’excepció dels telenotícies, que hauríem 
de substituir pels diaris– coincideix amb els elements bàsics de la nostra Guerra Civil, cosa que permet 
d’establir interessants comparacions entre l’una i les altres.

Per tal que es puguin treballar aquests temes a l’aula, us proposem alguns materials informatius bàsics que 
se centren en dues guerres actuals o bé recents i que han estat triades perquè són relativament properes a 
nosaltres en el sentit que els mitjans de comunicació han insistit a parlar-ne. Es tracta de l’antiga Iugoslàvia 
i Palestina/Israel.

Els materials que us proposem són tots en català o castellà. Els llocs de la xarxa, en canvi, tenen un caire 
més general i són en diverses llengües.

Llocs generals a la xarxa

• ACNUR: www.acnur.org

• Amnistia Internacional: www.ai-cat.org

• Càtedra UNESCO de Cultura de Pau i Drets humans: www.pangea.org/unescopau

• Edualter: www.pangea.org

• Human Rights Watch: www.hrw.org

• Incore Conflict Data Service: www.incore.ulst.ac.uk/cds

• Institute for War and Peace Reporting: www.iwpr.net

• Le Monde Diplomatique: www.monde-diplomatique.fr

Guerra de l’antiga Iugoslàvia

BASTIDA, Anna. Històries de guerra a Iugoslàvia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002. Conjunt de 
materials d’aula per tractar les guerres iugoslaves (1991-1999).

GOYTISOLO, Juan. Cuaderno de Sarajevo. Anotaciones de un viaje a la barbarie. Fotografies de Gervasio 
Sánchez. Madrid: El País/Aguilar, 1993.
Els mateixos reportatges del Cuaderno es troben, juntament amb textos referits a Palestina i a    
Txetxènia, a Escritos de guerra. Madrid: Aguilar, 2001.

RIEFF, David. Matadero. Bosnia, el fracaso de Occidente. Madrid: El País/Aguilar, 1996. L’ autor és un 
periodista nordamericà de gran prestigi.

TAIBO, Carlos; LECHADO, Juan Carlos. Los conflictos yugoslavos. Una introducción. Madrid:  Fundamentos, 
1995. Els autors ofereixen una síntesi introductòria al tema de gran utilitat.

També pot ser molt útil una cerca a la revista Le Monde Diplomatique, de la qual hi ha versió en català 
i castellà.

La visió dels nens i nenes de la guerra de l’antiga Iugoslàvia queda molt expressada a UNICEF. Somio 
amb la pau. Madrid: Folio, 1994. Aplega dibuixos infantils sobre el tema de la guerra i de la pau.

D’altres guerres18
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RODRI, Jordi. Adéu, Srebrenica... La vida als camps de refugiats de Bòsnia i Hercegovina. Sant Adrià de 
Besòs: Grup d’estudis Pedagògics, 2001.

Molt específic sobre el paper d’Occident a la guerra de Bòsnia:

AGUIRRE ARANBURU, Xabier. Yugoslavia y los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio. 
Madrid: Los libros de la catarata, 1997.

ROMEVA, Raül. Bòsnia-Hercegovina: lliçons d’una guerra. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya,   
1997.

Israel/Palestina

BUCAILLE, Laetitia. Generación intifada. Barcelona: Edicions B, 2003.

CULLA, Joan B. Israel, el somni i la tragèdia. Del sionisme al conflicte de Palestina. Barcelona: La 
Campana, 2004.

GRESH, Alain. Israel, Palestina. Verdades sobre un conflicto. Barcelona: Anagrama, 2002.

GROSSMAN, David. Presencias ausentes. Conversaciones con palestinos en Israel. Barcelona: Tusquets, 
1994.

HASS, Amira. Crónicas de Ramala. Una periodista israelí en territorio ocupado. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2003.

JAMAL, Salah. Palestina, ocupació i resistència. Manual pràctic sobre la qüestió palestina i el 
conflicte àrabo-israelià. Lleida: El Jonc, 2001. La Vanguardia, dossier núm. 8, oct.-des. 2003: «Los 
palestinos».

MOURAD, Kenizé. El perfume de nuestra tierra. Voces de Palestina y de Israel. Madrid: Taller de Mario 
Muchnik, 2003.

REINHARDT, Tanya. Israel-Palestina: cómo acabar con el conflicto. Barcelona: RBA, 2004.

UNIÓN DE ESCRITORES PALESTINOS. Bajo la ocupación. Relatos palestinos. Màlaga: CEDMA, 2003.

WARSCHAWSKI, Michel. Israel-Palestina: la alternativa de convivencia binacional. Madrid: Los libros de 
la catarata, 2002.

WARSCHAWSKI, Michel. A tumba abierta. La crisis de la sociedad israelí. Barcelona: Icària, 2004.

Una història escrita per una nena:

GHAZY, Randa. Somiant Palestina. Barcelona: La Galera, 2003.

Entitats i llocs especialitzats a la xarxa

• www.electronicintifada.net/ Pàgina d’informació bàsica d’excel·lent qualitat.

• www.lawsociety.org/ Informació sobre Drets Humans i evolució del conflicte, versió palestina.

• www.palestineremembered.com/ Històries de l’antiga Palestina.

• www.alternativenews.org/ Informació israelopalestina animada per Michel Warschawski.

• www.btselem.org/ Organització israeliana de Drets Humans.

• www.palestinemonitor.org/ Informació sobre Palestina. Referent bàsic.

• www.icahd.org/ Comitè israelià contra l’ensorrament de cases.
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• www.rebelion.org/ Cercar-hi «Palestina».

• www.pangea.org/ En català i en castellà.

• www.nodo50.org/csca/ Pàgina dels arabistes espanyols.

Pel·lícules

• Promises, de J. SHAPIRO; BZ. GOLDBERG; C. BOLADO, 2002. 

• Arna’s children, de Juliano MER KHAMIS, 2002.
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Barcelona: Albertí, 2004.
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BASTIDA, Anna; SIERRA, Carmen, TRIBÓ, Gemma. Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola, 1936-1939.   
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