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La Guerra Civil espanyola (1936-1939) fou la primera confrontació bèl·lica en la qual s’atacà la
rereguarda de forma sistemàtica i programada. La primera guerra, per tant, en la qual la població
civil i les infraestructures de la rereguarda esdevenien objectius militars. Els avenços tecnològics
en el món de l’aeronàutica, especialment en la militar, i les noves teories militars confluïren en el
desenvolupament de l’estratègia d’atacs a la rereguarda enemiga, en el marc d’una guerra total.
En aquesta guerra, l’aviació franquista, especialment l’aviació legionària italiana i la Legió
Còndor alemanya, atacaren constantment la rereguarda republicana. Ciutats com Madrid, València, Almeria, Màlaga, Barcelona, Reus, Figueres, Tarragona… visqueren la majoria de mesos del
conflicte sota un veritable setge aeri o «ruixades de foc», en paraules d’Antoni Rovira i Virgili. El
litoral català republicà fou especialment castigat des de l’aire per l’aviació feixista estrangera a les
ordres de Franco, fonamentalment per la que operava des de les bases aèries de l’illa de Mallorca.   
Front als atacs aeris feixistes es desplegà la Defensa Activa i la Defensa Passiva de la rereguarda republicana per protegir la població civil. Catalunya i, especialment, les ciutats de Barcelona,
Tarragona i Reus, tingueren un paper molt important en el seu desenvolupament. Tot i que es
partia de zero, la col·laboració de l’Administració (ajuntaments i Generalitat de Catalunya), de
l’exèrcit republicà (la DECA i l’aviació republicana) i de la població civil va permetre desplegar
un complex i eficaç sistema de defensa de la ciutadania. Malgrat l’escassetat de recursos, l’esforç
col·lectiu, l’organització i la il·lusió van possibilitar la construcció d’una potent xarxa de defensa
passiva, l’element més conegut de la qual són els refugis antiaeris.
El desplegament a la ciutat de Barcelona de la Defensa Activa i la Defensa Passiva no aconseguí impedir els atacs, però sí que reduí dràsticament els danys humans i evità milers de morts.
Per això, si bé és veritat que Barcelona, pel setge aeri que patí, pot ser qualificada de ciutat màrtir; també ho és que, per la tasca de defensa que realitzà, se la pot qualificar, amb més raó encara,
de ciutat resistent. Barcelona es defensà i resistí heroicament els atacs aeris, i durant la Segona
Guerra Mundial va ser mostrada com exemple arreu d’Europa.
Els refugis antiaeris que van salvar milers de vides durant la Guerra Civil s’estenen per tot el
subsòl de la ciutat, i els darrers anys han esdevingut notícia i una part important del patrimoni
col·lectiu dels barcelonins. A la ciutat hi ha, encara avui, centenars de refugis antiaeris com a resultat d’aquella política de Defensa Passiva, alguns d’acabats i altres d’inacabats.
L’alt nombre de refugis antiaeris que es van trobant durant els diferents processos urbanístics i
l’interès creixent de la ciutadania pel patrimoni històric relacionat amb la Guerra Civil espanyola
obliguen a estudiar quines són les millors maneres d’actuar-hi. Cal una reflexió serena sobre com
documentar, intervenir i preservar aquest tipus de patrimoni cultural. Amb l’objectiu d’aprofundir aquests temes i d’avançar en la definició de polítiques d’intervenció patrimonial consensuades, el MUHBA va convocar unes jornades obertes al conjunt de la ciutadania per debatre sobre
Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d’intervenció patrimonial (17-19 de desembre de 2009)
que foren coordinades científicament per David Íñiguez i Ramon Arnabat.
Els textos que es recullen en aquest volum configuren la part central de les aportacions, realitzades des del punt de vista de la història, l’arqueologia i el patrimoni durant aquelles Jornades.
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L’historiador Gabriel Cardona, especialista en temes militars, analitza amb profunditat la guerra
aèria en el context de la Guerra Civil espanyola, i la seva incidència sobre la ciutat de Barcelona.
Cardona traça el marc general que permet entendre el perquè dels atacs aeris, les estratègies emprades pels atacants i pels defensors i les dinàmiques militars en les quals s’insereixen.
Els historiadors David Íñiguez i David Gesalí analitzen el desplegament de la Defensa Activa i
la Defensa Passiva a la ciutat de Barcelona, a partir de la consulta de nombrós material documental inèdit. També plantegen la connexió entre els dos tipus de defensa, que va permetre augmentar-ne l’eficàcia, alhora que destaquen la importància de la tasca realitzada per l’Ajuntament de
Barcelona, sobretot en els primers moments.
L’historiador Ramon Arnabat analitza els refugis antiaeris en general i els de Barcelona en particular, i planteja la necessitat d’estudiar-los com una peça més del sistema de defensa de la ciutat, més en concret, de la seva Defensa Passiva. Al mateix temps, subratlla la diversitat de criteris
d’actuació sobre aquests elements patrimonials i proposa unes línies d’interpretació (recerca) i
d’actuació (transferència) que en permetin la visualització i el coneixement entre els ciutadans.
Els arqueòlegs Carme Miró i Jordi Ramos presenten l’inventari i un estat de la qüestió sobre
la situació actual dels refugis antiaeris a la ciutat de Barcelona. També tracen una tipologia i una
cronologia sobre les característiques dels refugis i dels elements associats, a partir dels estudis
arqueològics realitzats i des d’una òptica científica, ambdós factors imprescindibles a l’hora d’intervenir-hi patrimonialment per tal de valorar-ne les característiques comunes i les singularitats.
L’arqueòleg Ferran Puig aprofundeix en la caracterització dels refugis antiaeris barcelonins
i analitza els diversos tipus d’intervenció arqueològica i patrimonial que s’han produït fins ara,
alhora que clarifica les responsabilitats que tenen les administracions públiques i la tasca que han
de desenvolupar els moviments ciutadans. Finalment, assenyala unes línies d’acció vers la finalització de l’inventari dels refugis i la seva catalogació, que permetin prendre decisions fonamentades sobre què cal conservar i què cal divulgar i com fer-ho.  
Les aportacions històriques, arqueològiques i patrimonials realitzades pels autors participants
en aquest volum esdevindran una referència de consulta obligada per a totes aquelles persones,
administracions i entitats interessades en el patrimoni històric en general i el de la ciutat i de la
Guerra Civil espanyola en particular.
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PRESENTACIÓ - RAMON ARNABAT

ELS ATACS AERIS SOBRE
BARCELONA EN EL CONTEXT
DE LA GUERRA AÈRIA,
1936-1945

LOS ATAQUES AÉREOS SOBRE
BARCELONA EN EL CONTEXTO
DE LA GUERRA AÉREA,
1936-1945

El primer atac aeri de la història va ser
italià, durant la conquesta de Líbia el
1911. Ja abans, la possibilitat de fer
bombardejos aeris sobre ciutats va
centrar un debat jurídic internacional,
que es perllongaria fins al 1933. El
gran teòric d’aquest tipus de guerra
va ser Giulio Douhet, un militar italià
influït pel futurisme, teoria estètica
partidària de l’acció, el maquinisme
i la guerra, i en el mateix sentit es va
pronunciar el matemàtic i enginyer
britànic F. W. Lanchester.
En la Primera Guerra Mundial ja van
actuar els avions, tot i que va registrar
bombardejos aeris molt poc importants. En canvi, la RAF va bombardejar
els punts de l’Imperi on es mantenien
actituds rebels; el feixisme italià va
crear la Regia Aeronautica, aplicant
parcialment les idees de Douhet; i
Hitler va imitar aquest exemple amb la
Luftwaffe, que Georg Göring va orientar cap al suport tàctic.
La intervenció en la Guerra Civil espanyola va suposar una gran experimentació per a les aviacions dels països
feixistes. Des de la campanya de
Biscaia, la Luftwaffe va desenvolupar
les tècniques d’assalt aeri, mentre que
la Regia Aeronautica duia a la pràctica
les idees de Douhet contra les poblacions catalanes, especialment Barcelona, capital de la República. Aquestes
teories van ser després aplicades
massivament per la US Air Force i la
RAF durant la Segona Guerra Mundial,
van prendre volada als Estats Units
a partir dels bombardejos atòmics
al Japó i finalment es van aplicar als
atacs contra Hanoi i a les dues guerres
del Golf.

El primer ataque aéreo de la historia
fue italiano, durante la conquista de
Libia en 1911. Ya antes, la posibilidad
de efectuar bombardeos aéreos sobre
ciudades había centrado un debate
jurídico internacional, que se prolongaría hasta 1933. El gran teórico de
este tipo de guerra fue Giulio Douhet, un militar italiano influido por el
futurismo, teoría estética partidaria de
la acción, el maquinismo y la guerra,
y en el mismo sentido se pronunció el
matemático e ingeniero británico F. W.
Lanchester.
En la primera guerra mundial ya intervinieron aviones, pero los bombardeos
registrados fueron poco importantes.
En cambio la RAF bombardeó las
zonas del Imperio donde se mantenían actitudes rebeldes; el fascismo
italiano creó la Regia Aeronautica,
aplicando parcialmente las ideas de
Douhet; y Hitler imitó este ejemplo con
la Luftwaffe, que Göring orientó hacia
el apoyo táctico.
La intervención en la guerra civil española supuso una gran experimentación
para los aviones de los países fascistas. Desde la campaña de Vizcaya, la
Luftwaffe desarrolló las técnicas de
asalto aéreo, mientras que la Regia
Aeronautica llevaba a la práctica las
ideas de Douhet contra las poblaciones catalanas, en especial Barcelona,
capital de la República. Estas teorías
fueron después aplicadas masivamente por la US Air Force y la RAF durante
la segunda guerra mundial, tomaron
fuerza en Estados Unidos a partir de
los bombardeos atómicos de Japón y
fueron aplicadas por último en los ataques contra Hanoi y en las dos guerras
del Golfo.

AIR RAIDS OVER BARCELONA IN
THE CONTEXT OF THE WAR IN
THE AIR, 1936 - 1945
The first air raid in history was Italian
and took place during the conquest
of Libya in 1911. Before then an
international legal debate that focused
on the possibility of air raids on cities
had arisen and would extend until late
1933. The great theoretician of such
warfare was Giulio Douhet, an Italian
soldier influenced by Futurism, an
aesthetic theory that favoured action,
mechanisation and war, and also
advocated by British mathematician
and engineer Frederick William
Lanchester.
World War One seemed to prove them
right, despite the fact that it only
produced minor air raids. The RAF,
on the other hand, bombed those
parts of the Empire that harboured
rebels and Italian Fascism set up the
Règia Aeronautica, partially applying
Douhet’s ideas, an example followed
by Hitler’s Luftwaffe, that Goering
steered towards tactical support
missions.
The intervention of Fascist nations
in the Spanish Civil War was a great
experience for their aircraft. At the
time of the Basque Country campaign,
the Luftwaffe developed aerial
assault techniques, while the Règia
Aeronautica applied Douhet’s theories
against Catalan towns, especially
Barcelona, then capital of the Spanish
Republic. These theories would later
be applied on a massive scale by the
US Air Force and the RAF during World
War Two, becoming widespread when
Japan suffered the atomic bombing
and reappearing in the attacks against
Hanoi and in the two Gulf Wars.

Gabriel Cardona Escanero
Historiador
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ELS ATACS AERIS SOBRE BARCELONA
EN EL CONTEXT DE LA GUERRA AÈRIA,
1936-1945
Gabriel Cardona Escanero

Barcelona està perdent contínuament moltes
coses i, d’algunes, la gent ni se n’adona. Per
exemple, fa poc, els que manen a Telefónica
van decidir fer un lífting a l’edifici. I la façana
de Telefónica tenia una sèrie d’impactes de
bales produïdes pels tirotejos de l’aixecament
militar de l’any 1936 i per l’enfrontament entre
les forces de la Generalitat i la gent de la CNT
l’any 1937. Això era un patrimoni de la ciutat,
i ara, la façana ja és una façana gris, tota neta,
tota organitzada.
La història de la mala intenció humana és
realment molt llarga, i Barcelona no es bombardeja perquè sí, sinó a conseqüència d’una
llarga evolució de l’aviació i d’un gran temor
que comença fins i tot abans que comenci
l’aviació. En l’article 25 de la Convenció de la
Haia de 1907 ja es fan preguntes sobre la possibilitat de bombardejar les ciutats i el temor
que això provoca. L’any 1907 pràcticament no
hi havia avions: acabaven de volar els germans
Wright, etc. Sí que hi havia globus, i precisament el creador dels primers globus militars
a Espanya fou un català, el capità Vives (com
també ho era el pare de l’aeronàutica lleugera,
que era oficial d’enginyers, igual que el primer
president de la Generalitat de Catalunya). El
cas és que el 1907 no es veu gaire clar fins on és
possible o no és possible i és moral o no és moral bombardejar. Fent una interpretació molt
particular de les coses, els italians, ja l’abril de
1911 fan els primers bombardeigs aeris en la
conquesta de Líbia. I ho fan, justament, amb
una intenció perversa: amb la intenció de castigar les poblacions dels dos oasis que millor han
resistit a les forces italianes. I aquí apareix un
personatge desconegut però que serà fonamental i les teories del qual seran les que produiran, no només el bombardeig de Barcelona,

sinó també el de Hanoi i, posteriorment, els de
les dues guerres del Golf: Giulio Douhet.
Giulio Douhet és un oficial d’artilleria italià;
també és enginyer civil i terriblement intel·
ligent. Douhet ja comença a parlar l’any 1909
sobre les possibilitats de la força aèria. Com
que és un home que sap moltes matemàtiques
i creu més en les matemàtiques que en els
sentiments, té un concepte matemàtic de la
realitat: dos i dos són quatre i, si mor algú pel
carrer, és problema seu perquè les matemàtiques així ho determinen. Per tant, considera
d’una manera molt seriosa la incidència que
pot tenir el desenvolupament de les armes
en la guerra. D’alguna manera, ell entén que
les armes condicionen la guerra. Això no ho
va entendre Clausewitz, que és el teòric de la
guerra més important, un escriptor alemany
molt citat, gens llegit i gens comprès. Clausewitz té unes altres idees, com ara el respecte, i
no entén el desenvolupament de l’armament.
Les seves idees aplicades a l’època en què
apareix la metralladora produeixen les grans
hecatombes de la Primera Guerra Mundial. No
és el cas de Douhet, qui entén perfectament la
capacitat matemàtica de la guerra, l’aplicació a
la guerra de totes les troballes de la Revolució
Industrial, i creu en definitiva que les armes
determinen la guerra. Douhet quedarà vinculat
i especialment marcat per un fenomen estètic
que apareixerà a Itàlia, el futurisme. Diríem
llavors que el futurisme és d’alguna manera
responsable del bombardeig de Barcelona?
Doncs sí. Els futuristes creuen en una modernitat vinculada a la tècnica. Per al futurista, els
dos invents fonamentals de la humanitat són
l’avió i la metralladora, que expressen claríssimament les noves forces que manen al món.
Els temes dominants de l’arquitectura, de la
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pintura i de la poesia futuristes són la màquina
i el moviment. Els futuristes al principi no són
feixistes; pensem que el pare del futurisme
és Marinetti, i Marinetti i Sant’Elia se’n van
voluntaris a la Primera Guerra Mundial, on
es radicalitzen molt les unitats italianes. Els
arditi de la Primera Guerra Mundial (el que
ara anomenaríem els boines verdes italians
de la Primera Guerra Mundial) seran el nucli
fonamental posterior de les esquadres feixistes. I Mussolini se separarà del Partit Socialista
arran de la seva postura bel·licista a la Primera
Guerra Mundial. Tot quadra perfectament i
Marinetti, en aquesta època, ja posa com a model les màquines i les virtuts de les màquines:
la força, la rapidesa, la velocitat, l’energia, el
moviment i la deshumanització. És a dir: el feixisme. Però encara no s’ha fet feixista, ja se’n
farà més tard. Juntament amb això, apareix
també una teoria molt clara sobre el poder aeri,
Douhet l’ensuma. Douhet mana el batalló aeri
dels italians durant la guerra i entén que aquella guerra amb les trinxeres és molt difícil de
fer. En conseqüència, quina és la millor manera
de passar les trinxeres? Els britànics, com que
són molt mariners i pensen en els cuirassats
i en la marina, inventen el tanc com la millor
manera de passar les trinxeres. Els italians
són més partidaris de la indústria lleugera i
d’escapar-se de les coses i pensen que la millor
forma seria l’aviació. Efectivament, aquella
teoria de mantenir unes trinxeres molt fortes i
molt poderoses serà la ruïna, per exemple, dels
bascos durant la Guerra Civil, que creen unes
estructures, l’anomenat Cinturón de Hierro de
Bilbao, per sobre de les quals passarà amb tota
facilitat l’aviació alemanya.
Com ja hem vist abans, els primers que
sistemàticament comencen a bombardejar
són els italians, l’any 1911. A Europa, el primer
bombardeig es produeix el 1915 des d’un Taube
alemany. El 1916, els britànics —mentre fan
la guerra aquí— mantenen l’imperi allà i, en
conseqüència, hi ha una sèrie de bombardeigs
sobre diverses ciutats, entre elles Bagdad.
Això té tanta importància que, anys més tard,
concretament el 1923, quan Primo de Rivera
arriba al poder a Espanya, decideix retirar les
tropes del Marroc, perquè costen molts morts i
molts diners, i crea una força de cent-cinquanta avions perquè bombardegin les cabiles i els
socs marroquins per mantenir-los quiets. Això
farà que, òbviament, Espanya sigui un dels paï
sos capdavanters del bombardeig amb iperita.
Els italians i els espanyols seran els primers
que bombardejaran amb armes químiques, i no
les posicions, sinó les ciutats. La missió humanitària i civilitzadora de l’home blanc a l’Àfrica
en el nostre cas s’explica d’aquesta manera:
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llançant iperita sobre els socs, especialment els
dies que hi ha mercat.
I a poc a poc es va consolidant aquesta
intenció de bombardejar precisament les rereguardes perquè es pensa que, si es bombardegen les rereguardes, l’enemic s’aterrirà. La idea
és bombardejar la població civil perquè la seva
pressió obligui el govern a rendir-se. Aquesta és la mateixa filosofia del terrorisme: el
terrorisme no és la guerra, el terrorisme és una
altra cosa; el terrorisme no intenta conquerir
territori, intenta aterrir els governants perquè
es rendeixin; i aquesta primera intervenció
aèria intenta això. Encara més, hi ha una frase
molt clara del teòric britànic Lanchester, que
escrivia sobre el paper de l’aviació en la guerra:
«Resultarà fonamental destruir les ciutats de
l’enemic com a mètode dissuasori d’intimidació». Estem parlant de la guerra freda, estem
parlant de terror atòmic. Barcelona patirà amb
això la primera experiència del món. Tornant a
Douhet, al principi de la Primera Guerra Mundial l’havien portat arrestat a un castell, però
més endavant el rehabiliten i el posen al capdavant de l’aviació. Ell, però, és un personatge
intel·lectualment molt potent, i ja ha descobert
que això de l’exèrcit és un carreró sense sortida, un cul de sac. De manera que l‘abandona i
es dedica a fer teatre i poesia i a escriure llibres
sobre el poder de la guerra aèria, el més important del qual serà Il dominio dell’aria, de 1921.
Sembla que fins i tot l’administració Bush es va
inspirar en aquest llibre i els seus tècnics van
aplicar d’una manera absolutament insensata
les teories de Douhet. L’embolic considerable
i inexplicable de la guerra d’Iraq és conseqüència d’aquesta idea de «fer la guerra aèria».
Curiosament, quan aquesta havia de començar,
els generals de terra n’estaven en contra, però
als oficials de l’aire, amb el suport de les grans
companyies de tecnologia punta, això els interessava perquè, evidentment, llançar una bomba intel·ligent és un negoci absolutament rodó
per a un mercat que ho assumeix. Veiem doncs
com eren de llargues les teories de Douhet que
han arribat fins als nostres dies!
Per tant, les seves teories es van enganxant
i arriba un moment a partir de l’any 1919 en
què Marinetti i els futuristes es fan feixistes, i
Douhet també ingressarà en el partit feixista i
fins i tot escriurà un article que es diu «Futurisme». L’element fonamental del seu pensament és el racionalisme tecnològic, i expressa
els seus criteris sobre la guerra en termes cada
vegada més purament mecànics. Si sota aquesta equació que ell munta hi ha gent que rep les
bombes, és el seu problema: «no haver estat
aquí perquè nosaltres fem la guerra matemàticament i d’acord amb el que el progrés ens es-
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timula», podria dir. Del progrés se’n poden fer
moltes interpretacions, per un mateix tub pot
passar l’aire per conservar la vida d’una persona que s’està morint i pel tub, envoltat amb un
acer molt fort, pot passar el tret d’una pistola.
En altres paraules: la tecnologia és neutra, és
l’home qui la canvia.
Aquest pensament es va desenvolupant i
dóna una intensa càrrega al feixisme. Parlem
del feixisme italià (l’any 1922 Hitler és a la
presó perquè s’ha equivocat). El moviment
que crea Mussolini al principi no és tan dur i
militarista com al final. El feixisme del principi fa dues coses fonamentals: una, donar
suport als propietaris que se senten amenaçats
pel moviment obrer i, dues, donar a canvi als
italians el que més els agrada: reunir-se en una
plaça a cridar tots junts. El feixisme inicial no
serà gaire cosa més que això, més les actua
cions de les esquadres apallissant la gent i, de
tant en tant, assassinant algú. Posteriorment
el feixisme prendrà un caire molt més dur i, a
poc a poc, anirà acceptant aquestes teories i
l’exèrcit italià, que —sobretot a partir de l’aparició d’Il dominio dell’aria— té una gran força,
les assumirà. Aquest llibre, de totes maneres,
queda molt circumscrit a Itàlia, perquè Douhet
limita les seves teories a l’abast dels avions i, és
clar, els avions volen molt a prop. Pensem que
els avions del final de la guerra poden llançar
entre 400 i 500 kg de bombes, com a màxim. I
això anant amb poca benzina, perquè, si porten
molta benzina, ja porten menys bombes. Així
doncs, el llibre tindrà una gran importància
però es redueix únicament a la Mediterrània,
i això fa que Itàlia no tingui mai portaavions.
Douhet pensava que no calien, que ells ja hi
arribaven. Només calia aconseguir algunes
illes; per exemple, les Balears, perquè les Balears estaven en la ruta colonial, que marcava
l’arribada de soldats de l’Àfrica a la Primera
Guerra Mundial, per la línia Alger-Marsella.
En conseqüència, si ells tenien una base a les
Balears, en primer lloc podrien bombardejar
tota la Mediterrània occidental i, en segon lloc,
tallarien la famosa ruta colonial. Com deia
Mussolini: «Aconseguirem que ni un sol negre
trepitgi el terra d’Europa». Per tant, ho tenien
resolt, i Barcelona patiria les conseqüències
d’aquest portaavions col·locat a Mallorca.
Tot i que avancen a poc a poc, les teories
de Douhet són acceptades parcialment per
l’aviació italiana. Hi ha un general, Amedeo
Mecozzi, que diu que s’han de tenir armes
combinades: aviació estratègica, com diu ell,
però també aviació tàctica, caces. Això explica
perquè, quan l’aviació italiana va a Barcelona
porta magnífics avions de bombardeig. Els
primers que arriben són els nous Savoia 81. Els

ha demanat Mola, però els feixistes italians
els envien a Franco perquè pensen que té més
possibilitats amb les seves tropes al Marroc
que no pas Mola, que té poques tropes i encara
ha de reclutar els requetès, etc. De manera que
els avions arriben al Marroc el mes de juliol. És
molt pintoresc que aquí sempre, quan es parla
de la Guerra Civil i del suport dels soviètics,
s’omet que els italians i els alemanys ja havien
portat l’aviació a finals del mes de juliol, mentre que l’armament soviètic no va arribar fins
a finals d’octubre, quan la guerra ja havia començat feia dos mesos. Per tant, el pervers pla
soviètic, el pervers pla de Stalin per conquerir
la catòlica Espanya és un engany. Em pregunto
fins i tot si Stalin sabia on era Espanya, perquè
no hi va tenir cap interès. La intervenció soviètica serà posteriorment i per a altres coses.
Ángel Viñas ho ha demostrat d’una manera
absolutament irrebatible.
Les teories de Douhet i del general Mecozzi
conduiran els feixistes a fundar la Regia Aeronautica, que serà una gran creació de Mussolini. L’avió tenia una càrrega màgica considerable —als pobles la gent cridava i els assenyalava
quan en veien passar un—, i el feixisme, que era
tan publicitari, ho va entendre perfectament.
La Regia Aeronautica, on els avions porten les
ales pintades, té un paper propagandístic molt
important. Com que la munten en part sobre
les teories de Douhet i en part sobre altres teo
ries, aquesta aviació serà en principi ambivalent, i serà una aviació independent igual que
ho és la RAF. L’home que porta això a terme és
Italo Balbo que, curiosament, morirà més tard
per un tret de l’aviació italiana contra l’avió
amb el qual arribava a Tobruk. Balbo deia que
en la jove força aèria de l’Imperi —ells pensaven crear l’Imperi Romà a través dels avions—
no podia descartar-se cap d’aquestes teories, ni
les de Douhet ni les de Mecozzi.
Juntament amb això, es desenvolupa una
aviació important, la dels britànics, però es dedica fonamentalment a controlar les colònies.
Anys més tard, el 1933, arriben al poder els nazis a Alemanya. Des del tractat de Rapallo amb
la Unió Soviètica, Alemanya s’ha despenjat del
cercle diplomàtic que s’ha establert sobre els
comunistes. A partir de Rapallo, sense dir-ho
a ningú, a la Unió Soviètica s’entrena la branca
secreta de les forces armades alemanyes, que
tenen prohibit tenir aviació pel tractat de Versalles. Hi ha qui diu que també s’hi entrenen
els tancs, però jo no ho crec, perquè no hi ha
cap prova que ho demostri. Sí que és evident
que, durant bastant temps, els avions soviètics
serveixen perquè s’entrenin els alemanys, que
també ho fan a través dels aeroclubs i amb pilots de la Lufthansa. La Lufthansa serveix per
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crear aviadors de bombardeig, gent que sigui
capaç de portar un avió gran. Hitler, el 1935,
encarrega a Göring que, imitant el que tenen
els italians, creï la Luftwaffe. Però Göring és
un  pilot de caça de la Primera Guerra Mun
dial, mentre que Italo Balbo és un pilot de
raids. Balbo viatja dos cops portant avions a
Amèrica, i té un concepte diferent de l’aviació.
El que creen els nazis és una aviació lleugera
dedicada a donar suport a les tropes de terra.
En aquesta magnífica aviació de terra tenen un
vell avió de transports molt fort i molt potent:
el Junkers 52. És lent, però és un avió magnífic.
Aquí, a Espanya, durarà fins als anys seixanta
o potser més, llançant paracaigudistes i fent
altres serveis. A la Guerra d’Ifni, al Sàhara, que
és l’any 1956, encara actuen aquests avions perquè, amb la seva potència i tot i que són molt
lents, poden carregar —segons la benzina que
portin— fins a dues tones de bombes, que són
moltíssimes. Als alemanys, però, el que més
els interessa són els caces que a més puguin
llançar bombes petites, i amb això arribaran a
Espanya.
Què arriba a Espanya d’ajuda italiana?
Arriben els Chirri, de la casa Fiat; els Savoia
Marchetti 81, bons avions de caça; alguns caces
alemanys de molt poca capacitat, però que poden llançar algunes bombes petites; i finalment
els Junkers. Aquests darrers, avions fonamentalment de transport que serveixen en primer
lloc per portar tropes del Marroc a Espanya,
també es poden utilitzar per bombardejar, com
dèiem abans. Aquesta aportació és realment
molt gran, molt considerable. Mussolini envia
a Espanya moltes coses, més de les que Franco
li demana, perquè pensa que una fita important
per fer l’Imperi a la Mediterrània serà convertir Espanya en una colònia política. Per tant,
pensa guanyar la guerra ell sol. I sense que
Franco li demani, un dia del mes de desembre
de 1936 apareix un transatlàntic italià a Cadis
i en baixen tres mil italians, i segueixen venint
vaixells i col·loquen aquí tot un cos d’exèrcit
—que no n’hi havia cap— format per quaranta mil homes, l’anomenat Cuerpo de Tropa
Voluntaria, que és el primer cos d’exèrcit amb
camions, tancs, benzina, absolutament amb tot,
i amb l’aviació. A l’aviació, curiosament, que
serà la que desgraciarà la nostra ciutat, l’anomenen l’aviació legionària perquè, per dissimular l’ajuda italiana els franquistes diuen que
han arribat uns avions amb uns aviadors que
s’apunten a la legió. De manera que arriba un
amb l’avió i s’apunta a la legió, i després arriba
un vaixell que porta la benzina tetrotrilada —
que és l’única benzina amb què podien volar
els avions de l’època—, i porta els mecànics,
els equips de terra, les metralladores, etc. i tots
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s’apunten a la legió. Fins al final de la guerra,
l’aviació italiana s’anomenarà aviació legionària, amb la idea de no identificar l’origen
d’aquests «internacionals», a diferència dels
alemanys i la seva Legió Còndor clarament
identificable. El cert és que Mussolini pensa
guanyar la guerra ell sol i per això proposa
atacar València, capital de la República.
Franco, òbviament, pensa guanyar la guerra
llarga, perquè li convé més per consolidar el
seu poder sobre els generals. Una guerra curta
no li interessa, ell no vol ser Primo de Rivera,
ell vol salvar la pàtria per quedar-se-la i, naturalment, li interessa la guerra llarga. A més,
així, «cuantos más rojos mate mejor porque
nosotros no tenemos rojos, nosotros tenemos
caídos por Dios y por España; nosotros no
tenemos muertos, los muertos los tenéis vosotros». Per tant, Franco allarga la guerra i, quan
els italians li proposen acabar-la, no vol. Com
a mínim poden fer la batalla de Guadalajara,
però Franco i les condicions meteorològiques
fan que fracassin i, a partir d’aquí, Mussolini
perd la seva capacitat de fer el que vol, amb
excepció de l’aire, on Franco li dóna una mica
de marge (per això bombardejaran Barcelona).
A terra, hi queden absolutament subordinats:
Franco posa els tancs on vol, els canons on vol
i els soldats on vol, i l’aviació hi col·labora. En
funció del general de torn, però, Mussolini
aconsegueix influir molt, perquè tots els avions
en què volen els pilots espanyols són italians,
amb excepció d’uns pocs alemanys. En conseqüència, l’aviació és bastant més independent.
Avançant una mica més en la guerra, el
més important serà la campanya del nord, la
campanya de Biscaia. Ja hi ha hagut bombardeigs de moltes classes, com ara a Madrid, que
els Junkers alemanys han bombardejat molt
temps. Els madrilenys els anomenaven les tres
vídues perquè venien de tres en tres. Franco
ordena que es bombardegi Madrid però que
es preservin els barris rics perquè «aquí vive
gente que son de los nuestros»; per això el barri
de Salamanca pràcticament no rep cap bomba.
Però Madrid no es bombardeja gaire amb aviació, sinó sobretot amb canons, perquè des de
l’anomenat cerro Garabitas, on estan instal·lats,
ho tenen més fàcil, i sempre és més barat bombardejar amb artilleria. Per tant, Madrid rep
molt, però rep fonamentalment amb artilleria.
La primera ciutat bombardejada sistemàticament seguint la idea de Douhet serà Barcelona.
Pel que fa a Guernica, el seu no és un
bombardeig estratègic, és un bombardeig
de suport al front. Guernica i Durango estan
molt a prop del front, i l’enemic bombardeja
les ciutats per atemorir els gudaris que estan
al front, la qual cosa aconsegueixen. En el cas
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de Durango, els surt molt malament perquè
una de les bombes cau sobre una església i hi
moren monges i capellans i beates. Diuen que
Guernica ha estat bombardejada per casualitat
perquè volien bombardejar el pont que hi havia
a prop del poble, però no és cert: cap bomba no
toca el pont i sobre Guernica cau una barreja de bombes: primer bombes rompedores
que destrossen els terrats i després bombes
incendiàries que cauen sobre els llençols, els
llits i les cortines i incendien les cases. Això és
una teoria de Douhet, el qual creu que per a la
destrucció completa de les ciutats cal incen
diar-les o llançar-hi gasos. No arriba a pensar
en la possibilitat de llançar microbis, com faran
després els feixistes, però sí en l’incendi o en el
llançament d’iperita, perquè per atemorir l’adversari s’ha de destruir completament la ciutat,
si és possible. Sobre Barcelona no s’atreviran
a llançar gasos. Tot i que sembla que en algun
moment s’hi podria haver fet alguna prova,
tant a aquesta ciutat com a la resta d’Espanya,
no va haver‑n’hi llançaments massius.
Ara bé, aquesta teoria de destruir la ciutat sí que s’aplica a Guernica, però no amb el
criteri estratègic del fet que sigui una ciutat de
l’interior. El que passa és que Guernica és la
primera ciutat seriosament destruïda, i a més
té un quadre, mentre que Barcelona no en té
cap, i això fa que el paradigma dels bombardeigs a Espanya sigui Guernica, en comptes
de Barcelona, que té una destrucció infinitament més gran. El fet és que els caces que els
alemanys han enviat, els Heinkel 51, són els
caces reglamentaris, els caces d’ordenança de
la Luftwaffe, una mica lents, però que poden
llançar diverses bombes. En la mesura que
van arribant a Espanya els caces moderns,
Alemanya va perfeccionant els avions. És a
dir, la Guerra Civil serveix als alemanys per a
moltes coses, i una és descobrir que els avions
que tenen no acaben de funcionar, de manera
que els canvien. En lloc del Heinkel posen un
avió espectacular, el Messerschmitt, que serà
segurament el millor avió de la Segona Guerra
Mundial (tot i que amb un model posterior
de quatre pales). També envien a Espanya el
Heinkel 111, que és l’avió principal que bombardejarà Londres. Tot això s’estrena a Espanya, on els alemanys aprenen i desenvolupen la
seva tècnica d’atac a terra. Primer, amb aquests
avions que es llancen i tiren unes quantes bombes i, desprès, quan vingui el famós Stuka, tres
unitats segons alguns autors i fins a nou o deu
segons uns altres. Els Stuka van arribar d’una
manera absolutament secreta.
Els Stuka són uns avions que bombardegen
amb precisió, a diferència dels altres, amb els
quals les bombes, que deixen caure mentre van

volant, fan una paràbola. Aquesta paràbola és
molt imprecisa i a més està influïda pel vent
lateral. Per tant, tu llances una bomba aquí i
cau allà, i aquesta és una de les raons per les
quals Douhet preconitza que es facin bombardeigs massius. Quan es llancen moltes bombes
o es llancen bombes incendiàries o gasos, no
cal endevinar res. Göring i els alemanys, que
busquen una aviació que pugui substituir
l’artilleria en primera línea, s’inventen aquests
avions: uns avions que, en lloc de deixar caure
la bomba, deixen caure l’avió. És a dir, l’avió es
llança contra l’objectiu i quan està a punt d’estavellar-se deixa la bomba i torna a enlairar-se.
Això produeix en els pilots unes commocions
realment terribles que, entre altres coses, fan
inventar els vestits de pressió, però òbviament
les bombes dels Stuka van directament al tanc
o directament a l’objectiu. Serà la gran revelació de la Segona Guerra Mundial. I s’haurà
estrenat a Espanya.
Després de la guerra, els alemanys i els
italians deixen aquí tots els avions, excepte
els Stuka. Els Stuka se’n tornen i s’apliquen
posteriorment a totes les malifetes que faran
els nazis per Europa, començant per la campanya de Polònia, acabada la qual alguns oficials
francesos ni tan sols no havien sentit a parlar
de la paraula Stuka fins que els cau a sobre. La
gent diu que els Stuka portaven una sirena per
fer soroll i espantar, però en realitat portaven
uns deflectors perquè, d’alguna manera, quan
l’avió anés caient, el pilot el pogués controlar,
un fre aeri que feia aquell soroll que espantava
tant la gent.
Aquest aspecte ja queda molt clar des de
la batalla de Brunete. Mentre els alemanys
desenvolupen la tècnica de l’atac a terra, el que
ells anomenen assalt aeri, els italians desenvolupen l’atac de bombardeig massiu estratègic i
el comencen a aplicar des del seu portaavions a
Mallorca, on tenen diversos tipus d’avions: els
avions normals amb rodes, gairebé tots italians,
i els hidroavions, italians o alemanys. Barcelona és bombardejada també amb hidroavions
—amb un d’ells es mataria precisament Ramón
Franco—, però menys, perquè només carregaven un màxim d’entre 500 i 600 kg de bombes
front més d’una tona o tona i mitja que po
dien carregar els altres avions, que a més eren
molt més ràpids. Els hidroavions es dedicaven
sobretot a funcions com la vigilància nàutica i a
la fotografia.  
Fent un breu esment de la batalla de l’Ebre,
cal assenyalar que, des del més de gener de
1938, els franquistes incrementen el nombre
d’aparells destinats a bombardejar la rereguarda, cosa que li funciona molt bé com a propaganda a Mussolini perquè «bisogna dimostrare
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al mondo che l’Italia è viva, che l’Italia è una
potenza di otto milioni de baionette». Ja hem
dit que el feixisme és bàsicament publicitari, a
part d’altres coses. Utilitzen molt els bombardeigs i, per tant, comencen a créixer els atacs
contra Barcelona, ara capital de la República.
L’augment de l’aviació de bombardeig coin
cideix precisament amb el desplaçament de
la guerra cap al nord d’Espanya, i té el millor
reflex en els grans bombardeigs de Barcelona,
que experimenta el primer gran atac, si no
estic equivocat, l’1 de gener, quan actua per
primera vegada arribat des d’Itàlia un Savoia
Marchetti 79. El Savoia Marchetti 79 es mou
millor que el 81 que s’utilitzava fins aleshores.
És un avió ràpid que s’ha inventat per fer carreres aèries —que en aquell temps se’n feien—,
però que després ja esdevé el gran avió italià de
la guerra. En la Segona Guerra Mundial, però,
els italians ja hi entren amb una tecnologia
obsoleta i poca capacitat, i la seva aviació no té
gaire èxit. Per exemple, durant tota la guerra ja
no seran capaços de fer pràcticament cap avió
nou ni de construir un sol tanc de tipus mitjà,
perquè la seva indústria ja no dóna per a més.
Un dels grans constructors italians és Piaggio,
el fabricant de la Vespa.
A partir del primer bombardeig amb els
Savoia 79, la ciutat comença a patir un rosari
d’atacs que també cauen sobre tot Catalunya
i sobre tot el Mediterrani. Per què? Perquè
precisament estan a Mallorca. Durant la batalla
d’Aragó, que és una batalla terrible per als
republicans, els bombardeigs ja es concentren
a ciutats de la rereguarda propera, com Tarragona, Reus i Tortosa, i a final de mes toquen
Lleida. Lleida quedarà arrasada per l’aviació,
com València i altres ciutats més properes.
Alcanyís rep una topada bastant forta. I també
és bombardejada Cartagena. És a dir, fonamentalment, tot el que es pot abastar partint de
Mallorca.
El Duce, Mussolini, s’irrita terriblement per
l’annexió d’Àustria, el gran problema estratègic
i polític d’Itàlia de tota la vida. Quan Àustria
s’integra en el Reich, Mussolini es troba que
l’enemic històric de sempre forma part ara de
l’aliat estratègic indiscutible, que és Alemanya.
En alguns dels intents dels nazis austríacs per
annexionar-se, fins i tot havia enviat tropes
al Brennero. Aquesta vegada no ho fa perquè
veu que no hi ha res a fer, però s’enfada molt,
i decideix activar la guerra d’Espanya. Mentre
ell vol acabar d’una vegada aquesta guerra,
Franco l’allarga i l’allarga. Quan les tropes de
Franco arriben a Lleida, l’exèrcit de l’Est, l’antic front d’Aragó, està absolutament desbandat,
i Franco ordena taxativament a Yagüe: «Que
no pase el Segre bajo ningún concepto». Quan,
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una mica més tard, les seves tropes arriben a
Vinaròs, les tropes republicanes queden al sud,
i al nord pràcticament no hi ha res. Barcelona
està desguarnida, però Franco, en lloc d’atacar-la, ataca València i perd tres mesos. Llavors
torna a repetir-se a la batalla de l’Ebre, etc.,
i Mussolini es desespera i diu que «questo
uomo non sa fare la guerra o non vuole». En
conseqüència, decideix acabar ell la guerra i,
recordant oportunament Giulio Douhet, opta
per bombardejar la ciutat més important, la
capital de la República. Pressionant fins i tot
Franco, comencen a bombardejar sistemàticament Barcelona seguint la tàctica del bombardeig aeri estratègic amb atacs en cadena.
D’aquesta manera, com ja havia dit Douhet,
no donen temps al servei de bombers a acudir
als incendis. Barcelona arriba a rebre 28 atacs
en un dia. Òbviament, els serveis de socors no
poden fer-hi res.
Així doncs, l’aviació es va ampliar i reforçar
per tal d’acabar la guerra.  L’aviació que va
fer servir Franco a Barcelona fou l’Aviazione
Legionaria, com ja hem dit, amb tres grups de
bombardeig (un nocturn amb avions Savoia
S-81, que eren més lents, i dos diürns amb els
avions moderns Savoia S-79); l’aviació Còndor,
que tenia un grup de reconeixement, i l’aviació
espanyola, que en tenia un altre. És a dir, el nucli de responsabilitat, els que fonamentalment
destrueixen Barcelona, seran els italians.
Després de l’experiència de Barcelona, als
Estats Units i a la Gran Bretanya descobreixen
que això pot funcionar. La segona, com a venjança als atacs sobre Londres, practica aquests
atacs amb mil avions contra Alemanya, alguns
absolutament injustificats, com serà el de
Dresden. I els nord-americans també ho fan.
Realment la teoria de Douhet d’atacar ciutats
de rereguarda per desmuntar la capacitat de
defensa de l’enemic només funciona quan les
bombes són de destrucció massiva, com pensava el mateix Douhet. Ell pensava en els gasos i
els americans van pensar en la bomba atòmica. L’única vegada que la teoria de Douhet
ha funcionat va ser a Hiroshima i Nagasaki,
però s’ha seguit utilitzant en bombardeigs
convencionals, com ara a Hanoi, on no van
destruir la capacitat i la voluntat vietnamita de
resistència, però van ser terribles. I finalment
es va utilitzar a les dues guerres del Golf. El
fantasma de Douhet seguia navegant i s’apareixia als personatges que dirigien el Pentàgon
i, sobretot, als personatges que envoltaven el
president Bush. Aquesta desgràcia, aquests
invents, aquesta força matemàtica de les armes
que pensava Giulio Douhet van incidir d’una
manera terrible sobre la nostra ciutat, primer
laboratori de la destrucció aèria.
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LA DEFENSA PASSIVA I ACTIVA
DE BARCELONA, 1936-1939

LA DEFENSA PASIVA Y ACTIVA
DE BARCELONA, 1936-1939

A finals de 1936 i quan encara no ha
caigut una sola bomba sobre Barcelona, els militars lleials i els responsables de l’Ajuntament dicten i
implementen les primeres mesures
per a la protecció civil: creen una
xarxa d’observació dividida en sectors;
instal·len canons a la costa; organitzen
patrulles marítimes i aèries per detectar els atacs; mobilitzen pilots civils i
creen aeròdroms; emplacen metralladores antiaèries al centre de la ciutat; i
decreten les primeres instruccions en
cas de bombardeig. També comencen a
habilitar-se els primers refugis a més
de construir-ne de nous.
A mitjan 1937, l’enfrontament entre
atacants i defensors s’agreujarà. El litoral esdevindrà un nou front de guerra
impossible de defensar i on serà difícil
detectar la direcció dels aparells
atacants procedents de Mallorca, afegit
als dèficits de defensa activa i passiva.
En la segona meitat de 1937 l’augment
d’efectius atacants coincidirà amb
l’organització de la defensa antiaèria
i la creació de la Junta de Defensa
Passiva de Catalunya. Barcelona serà
la primera rereguarda que s’organitza
de manera eficient per plantar cara
a l’escomesa d’una veritable aviació
moderna.
El text planteja certes qüestions historiogràfiques que cal matisar, com el fet
d’associar la defensa passiva únicament amb la construcció de refugis,
o minimitzar la participació de la defensa activa. Així, hi ha una tendència
a mitificar la construcció d’elements
defensius en el subsòl, bé personificant-la en un sol enginyer salvador
de vides humanes, bé veient-la com
a tasca exclusiva d’entitats veïnals o
d’associacions, amb poca implicació de
les autoritats. Per contra, la defensa
de Barcelona va mancomunar l’esforç
de militars, autoritats municipals, la
Generalitat i voluntaris civils.

A finales de 1936, y cuando aún no ha
caído ni una sola bomba sobre la capital catalana, los militares leales y los
responsables del Ayuntamiento dictan
e implementan las primeras medidas
de la protección civil: crean una red
de observación dividida en sectores;
instalan cañones en la costa; organizan
patrullas marítimas y aéreas para detectar los ataques; movilizan a pilotos
civiles y crean aeródromos; colocan
ametralladoras antiaéreas en el centro
de la ciudad; y decretan las primeras
instrucciones en caso de bombardeo.
También empiezan a habilitarse los
primeros refugios y se construyen
algunos nuevos.
A mediados de 1937, el enfrentamiento
entre atacantes y defensores se agravará. El litoral se convertirá en otro
frente de guerra, imposible de defender y en el que será difícil detectar la
dirección de los aparatos atacantes
procedentes de Mallorca, sin contar los
déficits de defensa activa y de defensa
pasiva. En la segunda mitad de 1937, el
aumento de efectivos atacantes coincidirá con la organización de la defensa
antiaérea y la creación de la Junta de
Defensa Pasiva de Cataluña. Barcelona
será la primera retaguardia que se
organizará con eficiencia para plantar
cara a la agresión de una auténtica
aviación moderna.
El texto plantea ciertas cuestiones
historiográficas matizables, como el
que la defensa pasiva se asocie solo
a la construcción de refugios o que se
minimice la participación de la defensa
activa. Se tiende a mitificar la construcción de elementos defensivos en el
subsuelo, bien personificándola en un
solo ingeniero salvador de vidas humanas, bien atribuyéndola exclusivamente
a entidades vecinales o asociaciones,
con poca implicación de las autoridades. Y sin embargo, la defensa de
Barcelona mancomunó los esfuerzos
de militares, autoridades municipales,
la Generalitat y voluntarios civiles.

David Gesalí Barrera
David Íñiguez Gràcia

THE ACTIVE AND PASSIVE
DEFENCE OF BARCELONA,
1936 - 1939
Towards the end of 1936, before a
single bomb had fallen on Barcelona,
loyal soldiers and local authority
members began to implement the first
civil protection measures, that in the
field of defence were developed from
scratch: setting up an observation
network divided into sections and
positioning naval cannons along the
coast; using maritime and air patrols to
detect attacks; mobilising civilian pilots
and building aerodromes;installing
anti-aircraft machine guns in the heart
of the city; and decreeing the first rules
regarding how to act in case of bomb
attacks. The earliest air-raid shelters
were fitted out and new ones began to
be built.
Half way through the year 1937 confrontations between attackers and defenders increased. The coast became
a new war front impossible to defend
that found it difficult to detect the
course steered by the attacking planes
from Majorca, and both the active and
passive defence systems had their
shortcomings. In the second half of
1937 the growing numbers of attacking
troops coincided with the organisation
of the anti-aircraft defence and with
the creation of the Passive Defence
Committee of Catalonia. Barcelona
thus became the first efficiently organised rearguard that stood the assault of
a truly modern aviation system.
The text poses a few historiographical
issues that should be qualified, such
as how to relate passive defence only
to the building of shelters and how to
minimise the participation of active
defence. The construction of defensive
elements below ground has been
surrounded by a certain mythical aura,
sometimes personified in the figure of
a single engineer (considered a saviour
of human lives) and at others regarded
as the exclusive task of neighbourhood
organisations and associations, with
very littleofficial involvement. The
defence of Barcelona also combined
the efforts of soldiers, local authorities,
the Catalan government and civil
volunteers.

Investigadors d’ADAR
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LA DEFENSA PASSIVA I ACTIVA
DE BARCELONA, 1936-1939
David Gesalí Barrera
David Íñiguez Gràcia

Al llarg de la segona dècada del segle xx l’avia
ció experimentà un gran desenvolupament
tecnològic, i el seu vessant militar es configurà com una poderosa arma moderna de gran
abast, primer assajada contra els territoris colonials i més tard a Espanya i a la Xina, en tots
els casos amb una mentalitat punitiva molt
similar. En el particular de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), l’aviació va esdevenir un
dels elements fonamentals que van afavorir el
bàndol revoltat comandat pel general Franco.
Així mateix, durant el conflicte la utilització
de l’aviació no va fer distincions entre el front
i la rereguarda, tot estenent el concepte de
«guerra total» propi de la Primera Guerra
Mundial. Amb l’avió, els objectius podien
ésser, no únicament els soldats al front, sinó
també els obrers i les fàbriques, els ports i les
estacions ferroviàries, les comunicacions i les
centrals energètiques, a més de la moral de la
població civil. La consigna era colpir tot allò
que des de la rereguarda —és a dir, el lloc d’on
neix la voluntat per guanyar la guerra— po
gués arribar als combatents situats al camp de
batalla. Els elements d’aviació dels revoltats, a
més, es van aliar amb els marítims per sotmetre el litoral republicà a un autèntic setge
econòmic que es perllongà fins al final de la
guerra.
Davant aquesta situació, les autoritats
governamentals van haver de fer front a un
greu problema: com defensar el seu territori
costaner de les escomeses enemigues realitzades per mar i aire? Com protegir la població
de les ciutats i, especialment, els habitants
de la capital? Mitjançant la defensa activa i la
defensa passiva, és a dir, amb el desplegament
i la coordinació en el territori dels elements
adequats per detectar, localitzar i neutralitzar

l’enemic, afegits a les mesures per reduir al
màxim els efectes dels bombardeigs.
Poder aeri
Durant la guerra, el bombardeig aeri va ser un
dels instruments emprats per a la destrucció
de l’enemic al camp de batalla, però també
l’eina per eliminar la seva economia, situada
a molts quilòmetres de distància de l’escenari
d’enfrontament dels exèrcits. Per bé que el
conflicte espanyol de 1936 no fou el primer
on l’aviació colpia objectius a la rereguarda,
sí que va ser el primer en què l’atac contra les
poblacions civils es portava a terme de forma
programada. Els bombardeigs contra Barcelona van inserir-se en una campanya àmplia
i metòdica per anul·lar les possibilitats de la
República de guanyar la guerra, eliminant el
seu comerç marítim, malmetent el transport i
les comunicacions, les centrals energètiques i
el dia a dia dels ciutadans que d’una manera o
altra estaven implicats en el conflicte. De fet,
l’amenaça es consumà a principis de 1937 amb
l’augment dels efectius italians i alemanys a
Mallorca, que esdevingué la plataforma idònia
per llançar els seus atacs a la costa republicana. Tant l’aviació legionària com la Legió
Còndor bombardejaren el litoral català. Els
primers amb els trimotors Savoia S.79 i S.81,
protagonistes dels atacs contra els ports, les
estacions ferroviàries i les centrals (molts
d’aquests objectius situats en nuclis habitats). El seu modus operandi consistia en atacs
diürns a gran altitud per part dels S.79, més
veloços, i atacs nocturns pels lents S.81, ambdós responsables de la majoria de víctimes
civils. Per la seva part, els alemanys van ubicar
els hidroavions Heinkel He-59 a la badia de
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Trimotors Savoia S. 79
de l’aviació legionària
de les Balears
[Foto: A. Emiliani]

Pollença, dirigint les seves bombes contra el
trànsit marítim, les instal·lacions portuàries i
el transport ferroviari. Aquest conjunt d’avions especialitzats que actuaren en missions
estratègiques va ser un maldecap per a les
autoritats republicanes, que van haver de
destinar els seus limitats recursos per plantar
cara a l’amenaça.
La ciutat, en el punt de mira dels atacants
Barcelona va esdevenir la capital econòmica i
política més important de la República. A més,
al llarg de 1937 passa a ser el primer centre
industrial i la seu dels governs, català i basc
primer, i de l’Estat a finals d’any. Finalment,
serà el centre de recepció de matèries primeres, queviures i armes i disposarà de centrals
energètiques i dipòsits de combustible que
contribuiran en l’esforç de guerra. És per tot
plegat que la ciutat serà un objectiu de primer
ordre.
Barcelona, però, també va ser la primera
gran ciutat que es va organitzar per aturar
aquesta agressió, partint de zero i amb grans
limitacions. El territori català i la seva capital
tenien un greu inconvenient geogràfic: l’extensió de la costa catalana, de prop de sis-cents
quilòmetres, afavoria els atacants procedents
del mar. La detecció, l’alerta i el rebuig dels
atacs marítims i aeris esdevenien dificultosos. Barcelona, emmarcada des de la costa,
no disposava d’emplaçaments idonis per als
pocs antiaeris, i mai no va poder emprar per
a la seva defensa un nombre regular i continu
d’avions de caça, que eren els elements eficaços per aturar els atacants. Aquest context
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gens favorable comportà una anticipació de les
autoritats, que van concebre els primers elements defensius destinats a detectar l’amenaça marítima i aèria quan de fet encara no havia
caigut ni una sola bomba damunt del territori
català. Això suposà l’aplicació dels preceptes
de defensa activa i defensa passiva vigents a
l’època i estudiats per les autoritats republicanes, experiències en molts casos extretes
de la Primera Guerra Mundial. Igualment,
l’escalada de bombardeigs contra la capital
madrilenya també se seguí des de Catalunya
amb deteniment.
La defensa passiva
Amb un vessant netament civil, la defensa
passiva consisteix en la protecció dels ciutadans en l’àmbit preventiu, assenyalant normes
i instruccions per evitar els danys a causa dels
bombardeigs i creant els mitjans idonis per a
aquest fi. En els anys trenta, les mesures per a
la prevenció i el socors de la població incloïen
l’allistament de personal civil i d’enginyers,
el control dels sistemes d’enllumenat i les
alarmes, la regulació del trànsit i l’ocultació.
Per descomptat, també hi havia la protecció
del patrimoni arquitectònic i escultòric, el
desenrunament i el trasllat i l’atenció de víctimes. La defensa passiva a Catalunya, malgrat
la simplificació amb què ha estat presentada,
fou molt més que construir refugis o habilitar
espais per protegir els ciutadans. Les grans
dificultats per anticipar-se a un atac aeri arran
de la impossibilitat de conquerir l’illa de Mallorca el setembre de 1936 van provocar-ne la
potenciació.
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La defensa activa
Si la defensa passiva sovint ha estat simplificada per una part de la historiografia, la defensa
activa directament ha estat bandejada per
bona part de publicacions sobre els bombardeigs. La precarietat i les limitacions amb què
va actuar, però, no ha de desmerèixer el fet
que existí una organització militar destinada
al rebuig dels agressors, que tractà de combatre l’amenaça amb la localització i neutralització de l’enemic. Per a la primera escomesa es
disposà dels centres d’observació, els aparells
fonolocalitzadors i els projectors o reflectors
d’il·luminació. Quant a la neutralització dels
atacs, la missió era encomanada als canons
i metralladores de la Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA) i als caces de l’aviació
republicana, per bé que ni els uns ni els altres
no disposaven dels recursos suficients a la
rereguarda. Aquest desplegament es creà del
no res, atès que el juliol de 1936 no existien ni
mitjans defensius ni cap mena d’experiència
prèvia. I, malgrat això, en el moment en què
l’aviació feixista s’emplaça a les Balears i es
dota dels efectius per iniciar els atacs, damunt la ciutat es viu un duel entre defensors
i atacants, del qual en sortiran victoriosos els
segons.1
La defensa antiaèria de Barcelona va
comptar amb un nombre reduït de bateries
de canons desplegades en dues zones: a la
façana marítima, on es van situar de tres a
quatre bateries distribuïdes a la muntanya de
Montjuïc i el Poblenou; i al Turó de la Rovira,
on hi havia una altra bateria. Cada bateria de
canons es completava amb un fonolocalitzador i reflectors protegits per metralladores
antiaèries anomenades bateries d’il·luminació
i so. Es disposava també d’una vintena de canons Oerlikon de 20 mm per defensar la zona
portuària. En alguns moments el dispositiu es
va reforçar amb bateries traslladades des del
front.
Per al funcionament adequat de la defensa
passiva i la defensa activa, totes dues havien
d’estar perfectament coordinades i actuar
com un sol ens. Tot plegat, configurava una
xarxa estesa arreu del territori. La defensa
de Barcelona és un fenomen complex i ampli
amb múltiples variables, que visqué diversos
períodes i, que amb el pas del temps i a base
d’experiències colpidores, evolucionà i anà
perfeccionant-se fins el gener de 1939. Preval
però per damunt de tot que el sistema desple1. Santiago Albertí, Elisenda Albertí, Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes (1936-1939), Barcelona,
Albertí Editor, 2004, pàg. 113.

gat a Catalunya serà insuficient i evidenciarà
les dificultats d’anticipar-se a un atac per
comunicar els senyals pertinents d’alarma.
Les primeres mesures per a la defensa dels
ciutadans
A Catalunya, en un primer moment, la responsabilitat de la defensa del territori recaurà
sobre la Conselleria de Defensa de la Generalitat del tinent coronel Felip Díaz Sandino,
substituït a mitjan desembre per Francesc
Isgleas. La Conselleria vetllarà per neutralitzar i eliminar la possible amenaça, encara que
se sent llunyana.2 Amb tot, a la costa catalana
i republicana es desplegarà a la defensiva una
xarxa per detectar els atacs, amb observatoris, emplaçaments antiaeris, minament de les
rades per evitar les agressions navals i vols de
reconeixement d’avions i hidroavions. També
s’implementa una zona costanera defensiva
dividida en tres sectors: de Portbou a Tossa;
de Tossa a Vilanova i de Vilanova a Alcanar,
i s’instal·len fins a vint bateries de costa al
golf de Roses, Begur, l’Escala, Palamós, Sant
Pol de Mar, Mataró, El Masnou, Barcelona,
Tarragona i el golf de Sant Jordi. A Barcelona
s’improvisen les primeres peces antiaèries a
la muntanya de Montjuïc i a dos extrems de la
ciutat. A més, dues petites embarcacions amb
ràdio patrullen per donar el senyal d’alarma.3
La Conselleria empren altres iniciatives per
evitar les agressions: els serveis aeronàutics de
la Generalitat es militaritzen i els aviadors es
concentren a l’aeròdrom militar del Prat. També es construeixen nous aeròdroms a la costa.
Des del vessant no estrictament militar, la
Conselleria de Defensa implementarà les primeres instruccions en cas de bombardeig, que
es publiquen uns dies més tard del fracàs de
l’expedició a Mallorca. Signades pel conseller
Sandino el 21 de setembre de 1936 en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona, les
instruccions davant l’eventualitat d’un bombardeig aeri de la ciutat seran d’estricte compliment per a tots els ciutadans. El document
és un ban oficial escrit en català i castellà que
proporciona les pautes que cal seguir en cas
de bombardeig aeri.4 Les mesures per a la protecció civil són coordinades pel govern català i
2. Govern de la Generalitat, Josep Tarradellas: Crònica
de la Guerra Civil a Catalunya. Volum 1. Crònica diària de
la Generalitat de Catalunya, primera part, Barcelona, Dau,
2008. pàg. 465-467. Vegeu l’entrevista del Conseller i les
seves afirmacions a començaments de desembre de 1936.
3. El militar Guarner va ser un dels executors de la primera defensa del territori. Vicenç Guarner, L’aixecament
militar i la guerra civil a Catalunya (1936-1939), Barcelona,
Abadia de Montserrat, 1980.
4. Albertí, Albertí, Perill de bombardeig!… , pàg. 40-43.
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Accés senyalitzat a una
de les entrades dels
ferrocarrils de Sarrià,
al carrer Pelai de Barcelona
(Foto: ANC)

el consistori barceloní gràcies a la creació d’un
primer Servei de Defensa Passiva Antiaèria.
Aquesta entitat serà regida en gran part per la
Comissió d’Urbanització i Obres municipal,
sota la direcció del conseller-regidor cenetista
Manuel Muñoz Díez.  
Els primers refugis de la ciutat
En unes circumstàncies complicades, les
autoritats republicanes, sacsejades per la
revolució viscuda a la rereguarda, no van
tenir fàcil organitzar i aplicar els mecanismes
idonis per a la defensa dels ciutadans. Sense
possibilitat d’imposar l’autoritat municipal
o de la Generalitat i amb mancances, aquest
primer organisme va oferir tanmateix assessorament i va regular la construcció al marge de
les autoritats dels refugis veïnals, els quals van
proliferar gràcies a comitès de barri o particulars. La major part d’aquests eren de galeria de
mina sense revestiments i amb poques garanties de seguretat. Per damunt de tot, mancava
un reglament apropiat per a la construcció de
refugis.
Tot i aquest context, el primer organisme
de la defensa passiva a Barcelona inicià un
programa ambiciós per habilitar espais com a
refugis i construir-ne de nous. Primer procedí
a condicionar els principals refugis de Barcelona de tota la guerra, que van ser els del Gran
Metro, del Metro Transversal, del Ferrocarril
de Sarrià i del ramal sense explotar de l’estació
de Gràcia, a l’avinguda del Tibidabo (per Via
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Augusta i Balmes). Igualment, es van instal·lar
fanals i accessos als túnels en construcció de
la companyia Caminos de Hierro del Norte a
la Meridiana i a l’aqüeducte de Montcada. Hi
havia uns vint quilòmetres habilitats i capacitat per a entre 200.000 i 300.000 persones.
També trobem els refugis veïnals de galeria
de mina, que no tenien verificació municipal i
que l’agost de 1937 arribaren als 600.
Lluny de conformar-se amb l’habilitació de
refugis, el primer servei de defensa passiva
inicià també la construcció dels primers 24 refugis a les barriades obreres (uns 5.000 m2 aptes per a entre 10.000 i 15.000 persones). Eren
de tipus col·lector o claveguera i, no disposaven de reforços de formigó ni dependències
sanitàries. Al mateix temps, s’encarregaren
onze refugis més dependents de l’Ajuntament,
a la via pública, la majoria a places (els més
costosos, però amb possibilitat d’usos públics
quan finalitzés la guerra).5
L’Oficina de Defensa Passiva Antiaèria de
Barcelona, adscrita a la primera organització
de la protecció civil barcelonina, va intentar
regular i emplaçar refugis improvisats als
baixos i soterranis dels edificis més alts de la
ciutat. Aquesta mesura, però, es revelà equivocada, i és possible que la decisió respongués a
5. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona),
Manuel Muñoz Díez, Memoria de Defensa Pasiva Antiaèrea. Refugios. Instrucciones elementales para la protección
contra los ataques aéreos con bombas explosivas e incendiarias (inèdit), caixa C.50763, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 1937.

LA DEFENSA PASSIVA I ACTIVA DE BARCELONA, 1936-1939 - DAVID GESALÍ BARRERA, DAVID ÍÑIGUEZ GRÀCIA

un càlcul erroni de la capacitat de destrucció
dels aparells dels revoltats. El primer bombardeig aeri el març de 1937 deixà clar que el
poder de penetració de les bombes destruïa
edificis sencers de més de cinc plantes, la qual
cosa feia inútil qualsevol protecció en els seus
soterranis.
A les acaballes de 1936 el subsòl de la
ciutat s’estava adaptant als usos de la defensa
civil, i també es transformava la superfície
de l’urbs. A finals de novembre els fanals es
pintaven de blau fosc per atenuar la intensitat
de l’enllumenat i a inicis de desembre s’obligà
als comerços a protegir els vidres dels
aparadors amb tires engomades. En aquest
període s’instal·laven les primeres alarmes i
molts dels accessos del metro disposaven del
seu cartell de senyalització. Totes aquestes
mesures seran l’embrió de la defensa passiva,
que anirà perfeccionant-se en funció dels
esdeveniments i la disponibilitat dels recursos
econòmics i materials. Barcelona començava
a assemblar-se al París de la Primera Guerra
Mundial.

La implicació de l’Ajuntament de Barcelona
Com ja hem dit abans, la Conselleria-Regidoria d’Urbanització i Obres serà l’encarregada
de tot allò relatiu als refugis sota la direcció
d’en Manuel Muñoz Díez, personatge cabdal
d’aquest primer període, i el primer organisme serà el Servei de Defensa Passiva Antiaèria, amb una oficina que dividirà en diversos
sectors el pla de Barcelona i hi assignarà un
responsable tècnic. De mica en mica, però,
l’Ajuntament i els departaments implicats en
la construcció de refugis es veuran aclaparats
per la demanda de materials i de permisos de
construcció i també per les protestes. Tot i
això, el consistori va lliurar nombrós material
i eines perquè el veïnat construís els refugis,
i més endavant també aportà assessorament
i tècnics topògrafs per orientar els treballadors en les obres. Durant el trimestre que va
del juny a l’agost de 1937 l’organització de la
construcció dels refugis va correspondre a la
Direcció de Serveis Tècnics de la ConselleriaRegidoria, amb l’assessorament i la inspecció

Manifestació en protesta pel primer bombardeig contra la ciutat
(Foto: AFB)

MUHBA DOCUMENTS, NÚM. 7, pàg. 16-25

21

de diversos organismes de l’Ajuntament: el
Servei de Paviments i Clavegueres era l’encarregat dels refugis de galeria de mina a la via
pública; el d’Edificació, dels refugis en solars
i de la revisió d’edificis per adequar locals; el
d’Enginyeria, de la construcció i la inspecció
de refugis a fàbriques i tallers; el d’Edificis
Escolars, de la protecció dels centres d’ensenyament; el d’Higiene i Sanitat, dels hospitals
i clíniques; i el Servei del Pla de la Ciutat, de
l’aixecament topogràfic dels refugis i l’ajut i
orientació en la construcció dels refugis de
galeria de mina per unir diferents ramals.6
Una tasca col·lectiva
Per instruir la ciutadania en defensa civil, les
autoritats van iniciar una campanya de difusió
sobre prevenció en cas de bombardeig.7 Amb
això es pretenia que el ciutadà prengués consciència i respongués adequadament davant
una amenaça que fins a aquells moments no
havia viscut. El 19 de novembre de 1936 es va
posar en marxa el primer assaig col·lectiu d’un
simulacre de bombardeig, fent sonar les alarmes i apagant els llums mentre s’interrompia
la circulació, s’encenien els reflectors i sortien
al carrer la Creu Roja i els bombers.8 L’assaig
tingué lloc quasi tres setmanes després del
primer atac naval contra la costa catalana realitzat pel Canarias contra Roses, i només nou
dies abans del primer intent frustrat d’atac a
Barcelona per part del mateix vaixell.
A conseqüència de l’amenaça naval dels
vaixells dels insurgents, el dia 6 de desembre
s’iniciaven les tasques de fortificació i defensa
de la ciutat. De fet, la temença als atacs i a un
possible desembarcament planaran sempre
damunt les files republicanes. En la fortificació hi participà el personal inscrit a l’Oficina
de Treball Voluntari, dependent de la Conselleria de Treball, amb prop de tres mil individus a les ordres de la Conselleria de Defensa i
Obres Públiques. Els treballadors voluntaris,
amb el seu personal tècnic i pràctic, restaran
a disposició per a la construcció de refugis
l’abril del 1937.9
6. AMCB, Muñoz, Memoria de Defensa…
7. Una de les primeres publicacions fou Refugis, amb
10.000 exemplars en català i en castellà, però també el
Consell de Sanitat de Guerra del Departament de Defensa
de la Generalitat emprengué la tasca de publicar llibrets
dedicats a una de les obsessions de la guerra: els atacs
amb gasos tòxics. Igualment, van encarregar-se de la
publicació de nombroses instruccions a la premsa diària i
auques amb consells destinats a la població.
8. Tomás Caballé, Barcelona Roja. Dietario de la Revolución ( julio 1936 - enero 1939), Barcelona, Librería Argentina, 1939, pàg. 65.
9. Generalitat, Tarradellas, Crònica de la…, I, pàg. 470; i
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Val a dir que els primers refugis es faran
amb materials diversos, com maons i bigues
de fusta, vies de tramvia, etc., que evidencien
una gran capacitat de reciclatge. El Sindicat
Únic de la Construcció aportà gratuïtament
sorra al veïnat, mentre que el del Transport els
proporcionà el carreteig sense cap cost.
En previsió de la primera amenaça
El perill d’atac contra el territori provindrà
de l’esquadra naval feixista i la seva aliada
italiana, ensenyorides per la manca d’operativitat de l’esquadra governamental. Per això les
autoritats republicanes van decidir fortificar
la costa i dotar-la d’artilleria naval. Al sector
de Barcelona es van reforçar les velles bateries
de canons navals: l’Álvarez de Castro de 30 cm
a mitja muntanya de Montjuïc i la de l’interior
del castell, amb antics canons de 15,5 cm; així
com les de Bonavista, al peu de la muntanya
de Montjuïc; la de Barceloneta o Astilleros; i la
del Camp de la Bota. D’altra banda, el juny de
1937 es creà la Flotilla de Vigilància i Defensa
Antisubmarina de Catalunya, constituïda per
tres bous, un vaixell bomba i un remolcador.
Després dels primers atacs dels vaixells de
superfície executats pel Canarias (els esmentats del 30 d’octubre contra Roses i l’intent
del 10 de novembre sobre Barcelona), el 7 de
gener de 1937 tingué lloc l’atac a càrrec del
submarí italià Torricelli, seguit el 13 de febrer
pel del creuer de la mateixa nacionalitat
Eugenio di Savoia i que ocasionà les primeres
18 víctimes. Fins llavors els objectius havien
estat estratègics, amb el punt de mira als ports
i el trànsit marítim i ferroviari. Així, el 16 de
desembre quatre trimotors Savoia S.81 havien
intentat destruir el pont de Colera i l’estació
de Portbou sense èxit, i el dia 20 Colera seria
atacada de nou per via marítima. L’obsessió
pel pont de Colera era fruit de la voluntat de
tallar de soca-rel el trànsit ferroviari entre
França i Catalunya i evitar el pas de material de guerra. Altrament, l’atac que no va ser
estratègic fou el primer sofert per la ciutat, el
canoneig del 13 de febrer. La concentració dels
impactes al voltant de la fàbrica Elizalde va ser
interpretada per les autoritats republicanes
com un atac contra aquesta indústria, versió
que ha romàs fins als nostres dies i que perviu
en la memòria col·lectiva dels barcelonins.
Però aquest primer atac amb víctimes a Barcelona va ser indiscriminat, com ho demostra
Govern de la Generalitat, Josep Tarradellas, Crònica de
la Generalitat de Catalunya, Crònica diària de la Generalitat de Catalunya, segona part, Barcelona, Dau, 2008, pàg.
718.
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la documentació del vaixell atacant.10 A partir
d’aquell moment, la mentalitat dels ciutadans
de Barcelona canvia i s’inicia la veritable cursa
constructiva de refugis arreu de la ciutat.
La Junta de Defensa Passiva de Catalunya
La guerra […] ha posat de relleu per la seva
brutalitat i mètodes criminals de destrucció,
la terrible força de l’arma més moderna de
guerra: l’aviació […]. Contra ella cal prevenir i
cal assegurar milers de vides preuades que a la
rereguarda són el suport dels que lluiten al front
[…] Els deu mesos d’experiència […] aconsellen
d’unificar tots els esforços que diferents organismes oficials i particulars han desenvolupat a la
meritòria i altruista causa de rescatar vides a la
metralla feixista.11

Aquests són els arguments raonats en el decret de creació de la Junta de Defensa Passiva
de Catalunya (JDPC) del 9 de juny de 1937.
Signat pel president Companys, els motius del
decret eren prou consistents. De fet, Barcelona
havia rebut ja tres bombardeigs cruents: el marítim del 13 de febrer de 1937, el primer aeri del
16 de març i el primer nocturn del 29 de maig.
El nombre de víctimes s’apropava al centenar i
10. Josep Maria Contel, Gràcia, temps de bombes, temps
de refugis. El subsòl com a supervivència, Barcelona, Taller
d’Història de Gràcia, 2008, pàg. 31-62. El document en
qüestió especificava que: « La nave non doveva essere assolutamente riconosciuta» i que «Si doveva bombardare il
centro della città».
11. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 164
(13/6/1937), pàg. 925-926.

les irrupcions aèries semblava que no tindrien
aturador. Es feia necessari doncs crear un organisme que dirigís i unifiqués la defensa. Per
aquest motiu, a proposta del conseller de Treball i Obres Públiques es creava la JDPC, que
aplegaria les iniciatives ja existents de Treball
Voluntari (Departament de Treball), Defensa
Passiva i Serveis «Z» (Consell de Sanitat de
Guerra) i Secretaria de Defensa Passiva. En la
junta hi hauria la representació d’un membre
de cada un d’aquests serveis i els representants
de la CNT, la UGT i ERC. La missió encomanada era la presa de mesures per a la protecció
de la població civil contra tot atac aeroquímic,
aeri o naval i l’auxili a la població, disposant la
construcció dels refugis que fossin necessaris,
la continuació dels que s’havia començat i la
seva conservació i vigilància. L’article quart
concretava que, malgrat la seva especificitat
civil, havia de mantenir una estreta relació
amb l’estat major de l’exèrcit de l’Est i amb
els serveis de guaites i alerta, així com amb la
Comissaria d’Ordre Públic. Tot plegat volia
evidenciar que després d’aquells primers
mesos de guerra calia respondre amb contundència i mancomunar esforços, disposant una
sola entitat reguladora de la protecció civil a
Catalunya.
Administrativament, la JDPC depenia del
Departament de Treball i la seva seu s’instal·
là al passeig de Pi i Margall, 116. El màxim
responsable, en dependre de la Conselleria
de Treball, era el conseller Rafael Vidiella.
Per la seva banda, el secretari de la JDPC fou

Bombardeig del port de
Barcelona per l’aviació
italiana
(Foto: Uficcio Storico, Roma)
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Manuel Davó. Les tasques que devia emprendre la Junta no eren poques, encara més si
tenim present l’augment de la pressió contra
el territori per part de l’enemic. Calia supervisar i fer tot el seguiment de les obres dels
refugis després del desgavell inicial, facilitar
subvencions i negociar els ajuts cada cop
més reduïts, i engranar les actuacions de les
juntes locals creades l’agost de 1937. La Junta
havia de fer aplicar les mesures i imposar la
normativa de protecció civil a les juntes locals
de moltes poblacions, tot creant una moral
d’alerta i de defensa entre els seus habitants;
escollir el personal apte per aplicar la defensa entre els cossos de bombers, les brigades
de sanitat i salvament i els especialistes en
enderrocaments i apuntalaments. Tot, però,
sobre el paper, atès que molt sovint la majoria
de poblacions no van disposar de recursos
humans ni materials suficients. Pel que fa a les
mesures preventives, era necessària la coordinació amb els serveis de la defensa antiaèria i
la defensa de costes, és a dir, l’establiment d’un
pla d’enllaç per a la rapidesa en la transmissió
dels avisos de perill de bombardeig. Aquests
havien d’arribar amb temps suficient per alertar tot el territori. En l’àmbit de la protecció
de la població, a part de reprendre la construcció dels refugis i aprofitar els existents, la
Junta havia de proporcionar serveis de sanitat,
coordinar els d’extinció d’incendis i alhora els
de desinfecció en locals i vies urbanes en cas
de possibles atacs tòxics. Per damunt de tot,
calia organitzar i fer funcionar amb eficàcia
els serveis d’atenció i curació de ferits.
Les tres secretaries de la JDPC
La màxima organització a Catalunya de la
defensa passiva es va estructurar en tres
secretaries que cobrien diverses funcions. La
Secretaria de Plans i Obres, de la qual foren
responsables Santiago Pons i, a partir de
febrer de 1938, Ramon Perera, va reconduir
les iniciatives en la construcció de refugis:
continuà i millorà els existents i en programà
de nous arreu del territori. Aquesta secretaria,
que acusà les mancances de recursos econòmics i materials que havien de desviar-se
per respondre a les necessitats de la guerra,
avaluava els espais bombardejats, enderrocava
les edificacions malmeses, es responsabilitzava del patrimoni històric i es dedicava també
a la divulgació. Però una de les tasques més
innovadores que realitzà fou l’estudi científic de la destrucció d’estructures i materials,
portant a terme assaigs i proves de resistència
i simulacions, algunes als indrets bombardejats, d’altres al Laboratori General d’Assaigs
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i Investigacions de l’Escola Industrial. Així,
Barcelona serà un espai de producció, experimentació i validació científico-tecnològica de
la destrucció i de la defensa, i esdevindrà un
autèntic laboratori.12
La Secretaria de Senyals i Alarmes, de
la qual n’era secretari tècnic d’Informació
i Enllaços Florenci Tor, era responsable
de la implementació del sistema d’avisos a
les poblacions del territori català, un cop
l’amenaça era detectada pels observatoris
militars. En funció del rumb dels atacants,
l’alarma es decretava a tot o a una part del
territori. Aquesta secretaria transcrivia amb
tot detall els informes enviats per les juntes
locals i pels observatoris de la DECA i les
defenses de costes pel que feia al moviment de
possibles aparells o vaixells atacants: nombre,
característiques, distància i direcció. Al mateix
temps es retia compte de la resposta de la
defensa activa, en cas d’haver-ne: l’ús dels
fonolocalitzadors, els reflectors i els aparells
de tir antiaeri o la intervenció de caces.
Finalment, s’assenyalava l’actuació dels serveis
de salvament i els indrets bombardejats: les
localitats, barris o carrers on havien caigut
bombes, juntament amb el nombre d’edificis
destruïts i de víctimes hospitalitzades o
mortes. Amb la transcripció del procés es
pretenia millorar el funcionament de les
defenses militars i civils. Una altra de les
innovacions més importants de la secretaria
va ser la creació i emplaçament al refugi de la
Junta d’un sistema perfeccionat de control de
12. Guillermo Lusa, Antoni Roca, Jaume Valentines (ed.),
Fem memòria per fer futur: el fons «Ramon Perera», imatges de la defensa passiva a Catalunya (1938-1939), VI Jornada Memorial Democràtic a la UPC, Barcelona, Càtedra
UNESCO de Tècnica i Cultura (Universitat Politècnica de
Catalunya), 2008, pàg. 23.
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Coordinació de la
defensa antiarèria amb
la de caces nocturns a
Barcelona
(Foto: ADAR)

les sirenes de la ciutat, gràcies a una centraleta
moderna.
La tercera secretaria era la de Sanitat i Serveis «Z», encapçalada pel doctor Luís Revilla
Martos, que es responsabilitzava dels serveis
sanitaris, de salvament i de protecció contra
la guerra química. La secretaria comptava
amb el voluntariat civil integrat en les brigades de desenrunament i Serveis «Z» contra
atacs químics. I es coordinava amb una part
important dels protagonistes de la defensa
dels ciutadans: els serveis de bombers contra
incendis i de salvament; les brigades municipals en l’apuntalament i desenrunament de les
vies públiques; i la Creu Roja. Com en el cas de
la secretaria de Plans i Obres, aquesta també
comptà amb les instal·lacions de l’Escola del
Treball per formar el seu personal voluntari
mitjançant cursos impartits per l’Institut Català de Defensa Passiva.13
L’agost de 1937 es va crear la Junta Local de
Defensa Passiva de Barcelona, presidida per
Josep Escofet, entre les competències de la
qual hi havia l’allistament del personal civil, la
regulació del trànsit i els sistemes de llums i
senyals d’alarma a la ciutat. Podem dir que es
feia càrrec de tot allò que fins aleshores havien
realitzat els primers organismes del govern
català i del municipi. La Junta local havia de
vetllar per tots els refugis, tant els construïts o
habilitats per l’Ajuntament com els de la Junta
de Barcelona mateixa i els construïts pel veïnat. Des d’un punt de vista genèric, les juntes
locals havien de disposar de brigades de desenrunament i de personal qualificat, a més dels
serveis d’alarma i assistencials. En el seu reglament s’exposen les atribucions, competències i
funcions corresponents, des de nivell de carrer
fins a les genèriques dictades per la JDPC. En
línies generals, és tot un seguit de disposicions
molt regulades que s’aplicaran en casos molt
comptats: delegats d’escala, responsables de
refugi i a nivell de carrer, barri, ciutat, etc.

Els refugis antiaeris són una part tangible però
oculta de la defensa de la ciutat i un patrimoni
que ha estat socialitzat recentment. Un dels
primers interrogants —que temem que serà

irresoluble— és el nombre de refugis construïts. Segons documents de l’època, 1.402 o
1.293 a partir de dades de la Junta Local de
Defensa Passiva de Barcelona; per al Servei
de Clavegueram de la ciutat i basant-se en un
document de 1938, els refugis construïts eren
1.324; per a les autoritats franquistes se’n van
acabar 111, mentre que 155 s’havien només començat i n’hi havia 606 amb galeria de mina.
Quants es van acabar de fer realment? Quants
es poden considerar com a refugis amb totes
les garanties de seguretat? Sigui com sigui, els
refugis s’insereixen en el context de les capacitats de creació, organització i resistència de
la ciutadania de Barcelona durant 1936-1939.
Són una part més de la història de la defensa
col·lectiva del territori que partí del no res en
temps de guerra, com de fet ho van ser altres
fites assolides en aquells moments.14
Val a dir que cal aportar una nova visió dels
bombardeigs de Barcelona allunyada de simplificacions i mitificacions. Associar la defensa
passiva exclusivament amb la construcció de
refugis és un greu error. I també ho és vincular
aquesta construcció amb els mites de l’empenta exclusiva dels veïns, o amb la suposada
intervenció d’un únic enginyer, «salvador» de
Barcelona. Igualment, i per bé que la ciutat va
ser la primera gran capital moderna atacada
des de l’aire de manera continuada i va patir
alguns bombardeigs amb l’única finalitat de
causar danys humans, s’ha de subratllar i
destacar que també va ser la primera que va
defensar-se. Es fa necessari doncs deslliurar-se
de la visió martirològica i exposar que va haver-hi una resistència civil i militar, coordinada però hipotecada per falta de mitjans, davant
una amenaça que no tenia antecedents en la
història del país. Per la documentació existent
en els arxius militars i civils, fragmentària
però abundosa, podem concloure amb rotunditat que la defensa passiva a Barcelona va ser
una tasca complexa i col·lectiva, amb molts
actors i entitats implicades, que va suposar un
període de dur aprenentatge i una lliçó a costa
de moltes vides humanes. Com en el cas de la
defensa activa, la defensa passiva també serà
estudiada amb detall durant la guerra i després
d’aquesta, per part dels mateixos agressors i
per altres països com Gran Bretanya.

13. La creació de l’Institut de Defensa Passiva va respondre al dèficit d’estudis en aquesta matèria. Comptà amb
una Escola de Capacitació creada el 13 de març de 1938
per formar els voluntaris de la defensa passiva. L’Institut
organitzà molts cursos de formació i conferències per
a les Brigades de Salvament, Brigades «Z» i Brigades
Sanitàries. El personal voluntari estava format per homes
i dones de 18 a 45 anys, amb aval polític i que havien de
superar una prova mèdica.

14. Dos exemples importants són els avenços tècnics i les
innovacions en medicina, com el tractament de les ferides
de guerra, la transfusió de sang o el perfeccionament
d’urgències, experiències que van transferir-se a la Segona
Guerra Mundial, sovint amb els seus responsables. O també el miracle de l’economia de guerra de Catalunya, que
va aconseguir en poc temps la conversió d’un país que no
tenia cap indústria bèl·lica en la principal fàbrica d’armes
de la República.

Les lliçons de Barcelona
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THE DEFENCE OF BARCELONA:
FROM HISTORICAL ACCOUNTS
TO HERITAGE ELEMENTS

Les noves recerques històriques sobre
el paper de l’aviació durant la Guerra Civil espanyola han aportat nous
enfocaments i noves dades sobre els
bombardeigs aeris que patí Barcelona i
els sistemes de defensa activa i passiva
que adoptaren els ciutadans i l’Administració. Cal passar d’una interpretació excessivament victimista i reduccio
nista, sectorialitzada, centrada en els
refugis, a una altra més complexa que
integri l’atac aeri i la defensa de la ciutat, per una banda, i la defensa activa i
la defensa passiva, per una altra, analitzades com a dues parts inseparables
i dialècticament relacionades.
Els refugis són elements importantíssims del patrimoni de la Guerra Civil
a la ciutat, tant pel gran nombre que
se’n construí, com per ser la primera
vegada que una gran ciutat allunyada
del front havia de fer un gran esforç de
protecció de la seva població davant els
freqüents atacs aeris. Però els refugis no poden esdevenir l’únic element
per explicar la capacitat de resistència d’una ciutat i dels seus veïns; cal
inserir-los i relacionar-los amb altres
aspectes de la defensa passiva per part
de la ciutat i de la Generalitat de Catalunya i cal relacionar-los amb la defensa activa a càrrec de l’exèrcit. També
cal associar-los a les noves estratègies
de guerra que no diferencien el front de
la rereguarda, i que s’implantaran per
primera vegada durant la Guerra Civil
espanyola i tindran la màxima expressió durant la Segona Guerra Mundial.
Serà en aquest marc on les experièn
cies i els testimonis individuals i col·
lectius, així com els elements patrimonials aïllats, prendran significat més
enllà de l’anècdota. Serà en aquest
marc que els refugis, a més de contribuir a millorar el coneixement històric
de la ciutat, ajudaran els ciutadans de
Barcelona a identificar-se amb uns
homes i unes dones i amb unes institucions que, més que no pas màrtirs, van
ser resistents.

Las recientes investigaciones históricas
sobre el papel de la aviación durante
la guerra civil española han aportado
nuevos planteamientos y datos sobre
los bombardeos aéreos que sufrió Barcelona y los sistemas de defensa activa
y pasiva que adoptaron los ciudadanos
y la Administración. Conviene pasar
de una interpretación excesivamente
victimista y reduccionista, sectorializada y centrada en los refugios a otra
más compleja que integre el ataque
aéreo y la defensa de la ciudad, por un
lado, y la defensa activa y la defensa
pasiva, por otro, analizadas como dos
partes inseparables y dialécticamente
relacionadas.
Los refugios son elementos importantísimos del patrimonio de la guerra civil
en la ciudad, tanto por el gran número
de ellos que se construyó como porque
era la primera vez que una gran ciudad
alejada del frente tenía que hacer
semejante esfuerzo de protección de su
población ante los frecuentes ataques
aéreos. Pero no por ello deben ser el
único elemento utilizado para explicar
la capacidad de resistencia de una ciudad y sus habitantes; hay que integrarlos y relacionarlos con otros aspectos
de la defensa pasiva por parte de la
ciudad y la Generalitat de Catalunya
y con la defensa activa a cargo del
ejército. Asimismo, también hay que
asociarlos a las nuevas estrategias de
guerra que no distinguen el frente de la
retaguardia, y que se implantarán por
vez primera durante la guerra civil española y tendrán su máxima expresión
durante la segunda guerra mundial.
Será en este marco donde las experiencias y los testimonios individuales y
colectivos, así como los elementos patrimoniales aislados, adquirirán significado más allá de la anécdota. Será en
este marco donde los refugios, además
de contribuir a mejorar el conocimiento
histórico de la ciudad, ayudarán a los
barceloneses a identificarse con unos
hombres y unas mujeres y con unas
instituciones que, más que mártires,
fueron resistentes.

The latest historical research on the
role played by aviation during the
Spanish Civil War has contributed new
perspectives and new details of the
air raids on the city of Barcelona and
the active and passive defence systems adopted by citizens and the local
administration. We need to move from
an excessively sectorial interpretation,
based on victimhood and reductionism
and centred on shelters, to another
more complex reading that integrates
aerial attacks and the defence of the
city, on the one hand, and active and
passive defence on the other, examined
as two inseparable and dialectically
related parts.
Air-raid shelters are an important feature of the heritage of the civil war in
Barcelona, both on account of the number of those actually built and because
this was the first time in history that a
large city distant from the battlefront
was forced to protect its population
from frequent air attacks. However,
the shelters should not be the only
element that explains the capacity of
resistance of a city and its inhabitants.
In the case of Barcelona,they must be
studied in connection with other passive defence systems, both municipal
and governmental, and with the active
defence undertaken by the army. They
should also be associated with the new
war strategies that made no distinction
between the front and the rearguard
that were first used during the Spanish
Civil War and would developfully during
World War Two.
This is the setting in which the meaning
of isolated patrimonial elements, and
that of individual and collective experiences and testimonies, transcend the
anecdotal. This is the context in which,
as well as furthering historical know
ledge of Barcelona, air-raid shelters
can help citizens identify with the men,
women and institutions that can be
described as resistants rather than
martyrs.

Ramon Arnabat Mata
URV - Grup de Recerca ISOCAC
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Introducció
Els refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola han aconseguit, finalment, ser els protagonistes d’unes jornades de reflexió històrica,
arqueològica i patrimonial. I això ha estat
possible per la confluència de diverses raons
que, bàsicament, són les següents:
• L
 ’interès creixent de la població en general
pels aspectes relacionats amb la Guerra
Civil espanyola i els elements patrimonials
que en resten.
• L’activitat de diverses associacions i entitats
de barri que han «redescobert» els refugis
com a elements que els permeten lligar el
passat, el present i el futur.
• Les recerques i les primeres intervencions
en refugis antiaeris per part del MUHBA.
• La posada en marxa del Memorial Democràtic i la seva política d’Espais de Memòria, que ha ajudat a valorar i difondre aquest
patrimoni oblidat.
• Les noves recerques historiogràfiques que
amplien els horitzons dels aspectes històrics relacionats.
• La preocupació creixent de l’Administració,
i especialment de l’Ajuntament de la ciutat
de Barcelona, per disposar d’unes pautes
d’actuació.
• L’interès dels tècnics i els professionals
(arqueòlegs, conservadors, historiadors, arquitectes) per cercar orientacions a la seva
intervenció en aquests espais patrimonials.
El Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) ha entomat la necessitat d’organitzar unes jornades que apleguin els diversos
sectors interessats (societat civil, Administra-

ció i tècnics i professionals) per tal de consen
suar unes pautes d’actuació comunes.1 Pautes
imprescindibles en una ciutat com Barcelona,
que té més d’un miler de refugis antiaeris i
una transformació urbana constant.
En els darrers anys s’ha avançat molt en el
coneixement històric del setge aeri a la ciutat
de Barcelona durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). De manera que, si la recerca
dels darrers anys del segle xx s’havia centrat
en la defensa passiva de la ciutat i —sovint
concretat en dos dels seus aspectes: els refugis
antiaeris i les víctimes dels bombardeigs
franquistes—,2 des de l’inici del segle xxi la
1. Vegeu l’ampli reportatge publicat al Quadern d’El País
(7/6/2010).
2. Joan Villarroya, Els bombardeigs de Barcelona durant
la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1999; Joan Villarroya, Josep
Maria Solé, Catalunya sota les bombes, Barcelona,
Edicions 62, La Vanguardia, 2006; Joan Villarroya,
Judit Pujadó, Valerie Powles, El refugi 307. La Guerra
Civil i el Poble Sec, 1936-1939, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 2002; Judit Pujadó, Oblits de rereguarda:
els refugis antiaeris de Barcelona, 1936-1939, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998; Judit
Pujadó, El llegat subterrani, els refugis antiaeris de la
Guerra Civil, Badalona, Ara Llibres, 2008; Judit Pujadó,
Ciutadans sota les bombes, Barcelona, MUHBA, 2007;
Francesc Poblet, Els bombardeigs a Barcelona durant la
Guerra Civil, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2005;
Xavier Domènech, Laura Zanobi, Quan plovien bombes:
els bombardeigs i la ciutat de Barcelona durant la Guerra
Civil (catàleg de l’exposició), Barcelona, ECOS, 2009; i
Montse Armengou, Ricard Belis, Ramon Parera: l’home
dels refugis, Barcelona, Rosa dels Vents, 2008. Vegeu
també Josep Maria Solé, Joan Villarroya, Catalunya
sota les bombes, 1936-1939, Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986; Josep Maria Solé, Joan
Villarroya, España en llamas: la Guerra Civil desde el
aire, Madrid, Temas de Hoy, 2003; i Joaquim Pastor, Eloi
Carbó, La vida sota les bombes, Barcelona, Primera Plana
- El Periódico, 2008.
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recerca històrica s’esforça per comprendre
la globalitat de la qüestió: les dinàmiques i
les estratègies d’atacants i defensors, en el
marc de la primera guerra contemporània on
desapareixen les línies divisòries entre front
i rereguarda.3 Tot i això, ens manquen encara
força estudis de base per tenir a l’abast un panorama suficientment clar del que va ser i va
significar l’atac aeri i la defensa activa i passiva
de la ciutat, estudis que ens han de permetre
entendre i explicar millor els diversos elements patrimonials que en resten, entre els
quals destaquen els refugis antiaeris.
Per estrany que pugui semblar, els refugis
antiaeris de la Guerra Civil espanyola a la
ciutat de Barcelona encara esperen un estudi
seriós per part d’un equip interdisciplinari
d’historiadors, arqueòlegs i arquitectes, perquè se’n faci un cens quantitatiu i qualitatiu
que ens permeti a tots parlar del mateix. En
aquests moments el document més seriós de
què disposem és la Carta Arqueològica de Barcelona, on es registren totes les referències documentals i patrimonials referents als refugis
antiaeris.4 Sembla lògic que, a partir del treball
ja realitzat, s’elabori un cens acurat de refugis
antiaeris a Barcelona i es decideixi quins s’han
d’estudiar, quins s’han de conservar i quins
s’han de museïtzar i fer visitables.
Afrontar seriosament la qüestió dels refugis
antiaeris a la ciutat de Barcelona, entesos com
a elements històrics i patrimonials, requereix
3. Santiago Albertí, Elisenda Albertí, Perill de
bombardeig! Barcelona sota les bombes (1936- 1939),
Barcelona, Albertí Editor, 2004; Ramon Arnabat, David
Gesalí, David Íñiguez, «La campanya aèria contra
Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939)», L’Avenç,
344 (2009), pàg. 44-52; Angelo Emiliani, La defensa
de Barcelona (inèdit), 2008; i Josep Maria Contel,
Gràcia, temps de bombes, temps de refugis. El subsòl com
a supervivència, Barcelona, Taller d’Història de Gràcia,
2008. Vegeu també José Luis Infiesta, José Coll,
Bombardeos del litoral mediterráneo durante la Guerra
Civil, 2 vol., Valladolid, Quirón, 1998 i David Íñiguez,
«Memoria y desmemoria histórica. Contra el desafío
oficial del olvido: el caso de los bombardeos», Ebre 38, 3
(febrer 2008), pàg. 209-222.
4. Diversos autors, Carta Arqueològica de Barcelona,
Barcelona, Centre de Documentació MUHBA, 2010.
Aquest document encara és de consulta restringida. El seu
antecedent més immediat és Diversos autors, Atles dels
refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona, elaborat
per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA l’any 2002, que
registra 1.324 expedients de refugis (alguns dels quals no
es van arribar a fer). Cal dir que l’Atles citat segueix sent
la base que han utilitzat les diverses publicacions sobre
refugis a Barcelona. Vegeu per exemple els Atles dirigits
per Gabriel Cardona, Manel Esteban, Atles de la Guerra
Civil a Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 2009; i per
Víctor Hurtado, Antoni Segura, Joan Villarroya, Atles
de la Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, DAU-UB, 2010;
o el plànol coordinat per Ramon Arnabat, David Gesalí,
David Íñiguez, Defensa 1936-39/BCN. Guia d’història
urbana, Barcelona, MUHBA, 2011.
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que els englobem en una anàlisi conjunta de
la Guerra Civil espanyola a la ciutat, i que no
oblidem ni el marc espanyol, ni l’europeu,
ni la cronologia anterior, ni la posterior. Per
tant, si volem entendre els refugis antiaeris i
explicar-los d’una forma coherent, hem d’anar
analitzant els diferents aspectes que, a l’igual
de les capes de la ceba, emboliquen el nucli de
la qüestió. Alguns d’aquests aspectes són:
• L
 es noves estratègies i tàctiques militars,
tant de defensa com d’atac, d’acord amb els
avenços tecnològics del període 1920-1940,
especialment pel que fa a l’aeronàutica i
l’aviació de guerra, que modifica les fronteres entre front i rereguarda i converteix
l’aviació en un arma decisiva els anys trenta.
• Un marc cronològic ampli (abans, durant i
després de la Guerra Civil espanyola) que
abastaria tres dècades: anys vint, anys trenta i anys quaranta.
• Un marc geogràfic ampli: Europa i la
confrontació entre feixisme, liberalisme i
comunisme.
• Una Guerra Civil espanyola (i catalana)
molt complexa:
- Enfrontament militar (exèrcit republicà,
exèrcit franquista, ajuts internacionals).
- Enfrontament polític/cultural/social (Revolució, Reforma, Reacció)
• L’anomenat front de l’Est:
- Els bombardeigs aeris franquistes sobre el
litoral mediterrani: de Portbou a Almeria.
- Els bombardeigs sobre poblacions litorals
i prelitorals catalanes situades a la rereguarda.
• El paper estratègic de la ciutat de Barcelona
en el conflicte bèl·lic, des del punt de vista
polític, social, econòmic i militar (capitalitat republicana).
• Els atacants: les tècniques i les tàctiques
de l’aviació legionària italiana i de la Legió
Còndor alemanya, des de les seves bases a
Mallorca.
• Els defensors: plantejar com a conjunt els
sistemes de defensa activa i defensa passiva
que posà en marxa l’Ajuntament, amb la
col·laboració i iniciativa de la ciutadania, la
Generalitat de Catalunya i l’exèrcit popular.
• La defensa passiva en el seu conjunt i els
refugis antiaeris com a part del conjunt.
• Les víctimes
Finalment, caldrà evitar un dels principals
problemes de la cultura científica del nostre
país: que la recerca vagi per una banda i la
divulgació i la difusió per una altra. I això,
que passa en els diversos camps de la ciència,
és especialment greu en els de la història i
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l’arqueologia. Quants llibres de text d’educació secundària tenen un desfasament de deu
o vint anys respecte de la recerca històrica o
arqueològica? Quants equipaments culturals,
museus i centres d’interpretació estan explicant avui dia coses que fa més de deu anys que
han estat superades per les noves recerques?
Tots plegats hem de fer un esforç perquè això
no ens passi en el tema dels refugis antiaeris
de la Guerra Civil espanyola.
En les línies que segueixen realitzarem
una aproximació metodològica que ens faciliti transitar pel camí que va de la història,
l’arqueologia i l’arquitectura a la intervenció
patrimonial. Farem una aproximació al voltant
d’algunes reflexions genèriques sobre el tema
del patrimoni de la guerra en general i el de la
Guerra Civil espanyola en particular. Unes reflexions que semblen adients en una ciutat que
vol esdevenir referent de la pau i de la solució
pacífica dels conflictes, però que comet alguns
errors estratègics, com intentar explicar la
ciutat sense les guerres o invisibilitzar els elements patrimonials relacionats amb la defensa
de la ciutat, com ara el castell de Montjuïc o
les bateries antiaèries del Turó de la Rovira.5
Història de la guerra
La història com a disciplina científica s’interessa per tot allò relacionat amb el passat dels
humans i el seu territori.6 Lògicament, doncs,
els enfrontaments violents generalitzats entre
humans i l’experiència extrema de la guerra
són objecte d’estudi de la història. Si la història ha d’ajudar-nos a conèixer el passat i a
comprendre el present, no la podem escapçar
de cap de les seves parts. Si, realment, volem
alliberar-nos del passat, el millor que podem
fer és conèixer-lo en profunditat, en la seva
totalitat, sense amagar-ne aquells fets que ara
i aquí ens fan nosa o ens molesten. L’historia
dor Marc Bloch va escriure l’any 1944, poc
abans de morir assassinat pels nazis, que «el
5. Vegeu l’interessant article de l’historiador Gabriel
Cardona, «Montjuïc, el gran camelo», El País (8/6/2008).
També el de Lídia Font, «La bateria i les barraques
del Turó de la Rovira: criteris patrimonials», MUHBA
Butlletí, any V, 22 (2011), pàg. 4. El Turó de la Rovira s’ha
senyalitzat recentment (2011) al voltant de tres eixos: el
poblat ibèric, les bateries antiaèries i les barraques: http://
www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/ca/muhba_turo_rovira.
html (darrera consulta juliol 2012). Vegeu Roser Pou,
Jordi Ramos, Memòria de la intervenció arqueològica al
Turó de la Rovira (inèdita), Barcelona, 2008.
6. Lucien Febvre, Combates por la historia, Madrid,
Altaya, 1999 [1952]; Edward H. Carr, ¿Qué es la historia?,
Barcelona, Ariel, 1999 [1961]; Pierre Vilar, Pensar
històricament: reflexions i records, València, Eliseu
Climent Editor, 1995; i Josep Fontana, La història dels
homes, Barcelona, Crítica, 2000.

poble que no coneix el seu passat, no comprèn
el present, i per tant no el controla; són altres
els que el controlen per ell».7 I és que, tal com
assenyala un altre historiador, Léon Ernest
Halkin: «com millor coneix un poble el seu
passat, menys esclau n’és d’ell».8 En definitiva, si tal com va escriure Walter Benjamin:
«tampoc els morts estaran segurs davant
l’enemic quan aquest guanyi, i aquest enemic
no ha parat de guanyar»,9 i volem que aquests
morts del passat descansin veritablement en
pau i que no passin desapercebuts per a les
generacions presents i futures, caldrà integrar
la guerra en el discurs històric i caldrà divulgar-ne el coneixement i les causes i conseqüències mitjançant la seva museïtzació, entre
altres formes.
La guerra ha estat i és objecte d’interès per
una part de la comunitat científica, interès
que es concreta en estudis sobre l’armament
militar, les tècniques i les tàctiques ofensives
i defensives, l’actuació de la rereguarda, el
personal participant, el context internacional
i, sens dubte, les conseqüències de la guerra
en les poblacions civils. Perquè la guerra no
és tan sols el camp de batalla, el front i els
enginys bèl·lics, també ho és la rereguarda
(economia, política, cultura, defensa, etc.).
Precisament, en les darreres dècades s’ha establert un nou corrent, l’anomenada New Military History, que s’interessa principalment
pel context social i institucional de la guerra,
que centra la seva atenció en les estructures
socials, les actituds militars, les relacions entre
els membres dels exèrcits i les interrelacions
entre la societat civil i la militar.10
Massa sovint, en el nostre país se segueix
confonent la història de la guerra amb el
7. Marc Bloch, L’Histoire, la Guerre, la Résistence, París,
Gallimard, 2006; Marc Bloch, La Extraña derrota:
testimonio escrito en 1940, Barcelona, Crítica, 2009; Marc
Bloch, Apología para la historia o el oficio del historiador,
Mèxic, Fondo de Cultura Económica, 2002; i Marc
Bloch, Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles
de la guerre, París, Allia, 1999.
8. Léon-Ernest Halkin, Initiation à la critique historique,
París, Serge Fleury, 1982.
9. Walter Benjamin, Tesis sobre la Filosofia de la Història,
València, Ateneu de Benimaclet, 2007; Vegeu Fontana,
La història dels…, i Reyes Mate, Medianoche en la historia.
Comentario a las tesis de Walter Benjamín «Sobre el
concepto de historia», Madrid, Trotta, 2006.
10. Vegeu-ne una primera visió general pel que fa a
Europa a Torbjorn L. Knutsen, «Old, Unhappy, Far-off
Things: The New Military History of Europe», Journal of
Peace Research, XXIV, 1 (març 1987), pàg. 87-98. També
Stephen Morillo, What is military history?, Cambridge,
Polity Press, 2006; Jeremy Black, Rethinking military
history, Londres, Routledge, 2004; i John Whiteclay,
«The New Military History: Myth and Reality», Journal
of Military History, 55 ( juliol 1991), pàg. 395-406. Més
genèric: John Keegan, Historia de la guerra, Barcelona,
Planeta, 1995.
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Diferents representacions de la guerra: com
a desastre en el dibuix
d’un infant que patí els
bombardeigs durant la
Guerra Civil espanyola  
i com a heroïcitat en el
còmic clàssic dels anys
setanta del segle xx
sobre la Segona Guerra
Mundial «Hazañas
Bélicas».
(Foto: BNE)

militarisme i s’opta per obviar la guerra com
a part de la història. Aquest fenomen ha estat,
sens dubte, conseqüència de l’acció-reacció de
la societat davant l’ensenyament de la història durant la dictadura franquista, farcida i
perpetuadora d’un conjunt de gestes i herois,
és a dir, una història amb un elevat component
militar complementat per sants i reis, útil
per estimular el patriotisme dels ciutadans.
Durant prop de quaranta anys, aquesta visió
allunyada de la cientificitat generà una imatge
despectiva i falsa de la història militar, rebutjada ideològicament per elements contraris
a la dictadura de Franco, règim de fet iniciat
arran d’una guerra.11 Durant el franquisme
la història no responia a un plantejament
científic de coneixement del passat a partir
de la interpretació d’evidències; més aviat al
contrari, esdevenia un relat ideològic de suposades victòries militars en exclusiva, gràcies a
11. Josep Fontana, Enseñar historia con una Guerra Civil
por medio, Barcelona, Crítica, 1999.

30

l’heroisme dels mateixos combatents.
L’estudi, l’anàlisi i la recerca del conflicte
bèl·lic han de considerar-se un vessant més en
l’àmbit de la història i ser tractats de manera
científica. Difícilment es pot copsar la història de la humanitat sense parlar de la guerra,
i proporcionar una visió de la història sense
aquesta suposa una manipulació i una tergiversació de la realitat. Els humans, malgrat la
vergonya que puguem sentir ara, hem passat
molt temps preparant-nos per a la guerra i
pagant-ne les conseqüències o gaudint-ne
els fruïts, com per ara deixar-la de banda. Ja
ho va deixar escrit el poeta Màrius Torres el
1942: «jo vull la pau, però no vull l’oblit», o el
cantat Raimon el 1969: «De vegades la pau no
és més que por […]. De vegades la pau fa gust
de mort».12
Historiadors, arqueòlegs, investigadors,
pedagogs, museòlegs, grups polítics, entitats
i associacions hem de tenir ben present que
la guerra, malgrat tot, forma part de la història i que no es pot entendre la història sense
conèixer que els conflictes s’han desenvolupat
12. Marius Torres «Aniversari» (1942), dins Poesies,
Coyoacán, Quaderns de l’exili, 1947: «Que en els meus anys
la joia recomenci/ sense esborrar cap cicatriu de l’esperit/
oh pare de la nit, del mar i del silenci/ jo vull la pau però
no vull l’oblit»; Raimon, «Sobre la pau» (1967), publicat
en els discs Montserrat 69 i Sobre la pau. Contra la por
(Olympia 2), tots dos editats per EDIGSA l’any 1969: «De
vegades la pau/ no és més que por:/ por de tu, por de mi,/
por dels homes que no volem la nit./ De vegades la pau/
no és més que por.// De vegades la pau/ fa gust de mort./
Dels morts per sempre,/ dels que són només silenci./ De
vegades la pau/ fa gust de mort. […]».
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en gairebé tots els moments de la història de la
humanitat. En qualsevol cas, estudiar i explicar la guerra no implica posicionaments bel·
licistes o militaristes. Museïtzar el patrimoni
militar i recordar la guerra no ha de comportar un discurs anacrònic bel·licista o patrioter.
Cal que distingim entre militarisme i història
militar, atès que han estat generats corrents
i tendències que promouen l’ocultació dels
esdeveniments bèl·lics amb l’esperança que
aquesta ocultació pot facilitar una cultura de
la pau.13 La història militar no ha d’estar en
contradicció amb la defensa de la pau, amb
llarga tradició a Barcelona i a Catalunya.14
Massa sovint, al nostre país, la guerra i els
conflictes militars resten minimitzats en l’ensenyament de la història, a diferència d’altres
països on la presència de la guerra a la història es tracta en el seu context adequat, amb
cientificitat i rigor. D’aquesta manera s’ajuda a
comprendre millor perquè es generen conflictes i com poden resoldre’s. A més, la guerra
pot transcendir a la mateixa guerra, atès que
es poden entendre uns determinats espais
antròpics.
La guerra no és ni el subjecte ni l’objecte de
la història, però, tanmateix, és un component
important que cal tenir present. Altrament,
es pot caure en el risc de provocar una praxi
acientífica sobre la percepció del passat. En
definitiva, estudiar la guerra i les seves causes
i conseqüències és inherent a la comprensió i
la investigació d’un procés històric. L’absència
de la guerra en la història d’una ciutat comporta, com dèiem, una percepció acientífica.
Malgrat que ens pugui resultar incòmoda o
políticament incorrecta, la reflexió a l’entorn
13. Manel Güell escriu a «El verdadero sentido
de la historia militar», A Carn!, 14 (setembre
2010), pàg. 3 (blocs.tinet.cat/acarn/files/2012/01/
ACarn14Setembre10Cast.pdf ) (darrera consulta juliol
2012): «La Historia Militar propiamente dicha se
configura, sobre todo, a partir de la experiencia que
la sociedad tiene de una dinámica bélica y militar
determinada, no solamente como factor participativo
ofensivo, sino como elemento pasivo que la sufre. El
impacto que una guerra puede tener en una sociedad
puede ser muy diverso (social, civil, político, económico,
sanitario, cultural, artístico, literario, etc.), y en esta
diversidad se explica la riqueza que entendemos que
tiene la Historia Militar, una historia, pues, poliédrica y
bastante ramificada. […]. Hemos de saber leer qué hubo
más allá del discurso militarista, de las acciones bélicas y
de la dinámica de los ejércitos, para conocer cómo afectó
a la población civil y al desarrollo y evolución de nuestra
sociedad. Este es, según entendemos, el sentido integral
más rico y valioso del término Historia Militar».
14. Vegeu els treballs d’Enric Prat (ed.), El moviment
per la pau a Catalunya, passat, present i futur, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 2007, i Moviéndose por la
paz: de Pax Christi a las movilizaciones contra la guerra,
Barcelona, Hacer, 2006.

de la guerra és necessària i pot esdevenir una
eina per a la pau.15
Patrimoni de la guerra
L’escriptora Maria Zambrano va escriure
amb encert que «Las ruinas [el patrimonio
material] son lo más viviente de la historia»,
i Winfried G. Sebald recomanava: «Mirar
todavía con asombro las extrañas cosas que
hemos construido».16 Doncs bé, «las ruinas»
i «las extrañas cosas que hemos construido» relacionades amb la guerra és el que ens
ha arribat de la poliorcètica, és a dir, de les
estructures i construccions específicament
dissenyades per atacar o per defensar punts
o llocs estratègics importants (fortificacions,
trinxeres, búnquers, castells, casamates, muralles, aturonaments, fossats, etc.).17 Aquestes
restes, els rastres materials que sovint queden de les guerres, i els espais relacionats de
manera directa o indirecta amb els escenaris
bèl·lics del passat, com les zones de batalla i de
rereguarda, són elements interessants a partir
dels quals pot plantejar-se un coneixement de
les societats en guerra i en pau.
Paul Virilio va escriure que els búnquers de
la Segona Guerra Mundial eren «estructures
arquitectòniques [que ens són molt properes
en el temps] que sobreviuen i no són demolides o reutilitzades i són sublimades per la
15. Un exemple de com la història del conflicte i de
l’horror pot esdevenir un actiu per la pau és la intervenció
en el complex Topografia del Terror de Berlín. Vegeu
Peter Steinbach (ed), Topography of Terror. Gestapo,
SS and Reich Security Main Office on Wilhelm- and
Prinz-Albrecht-Strasse: a documentation, Berlín,
Stitfung Topographie des Terrors, 2008. Vegeu també
la web Topografía de la Memoria (<www.memoriales.
net>) (darrera consulta juliol 2012), on es recullen les
experiències europees de memorials relacionats amb els
camps de concentració.
16. Citats per Fredy Massad, Alicia Guerrero, «La ruinas
prematuras», suplement Cultura/s, La Vanguardia, 387
(2009). Vegeu també Andrea Carandini, Historias en
la tierra: manual de excavación arqueológica, Barcelona,
Crítica, 1997.
17. Xavier Rubio, «La guerra: investigar para museizar»,
Hermes. Revista de museología, 1 (abril-maig 2009), pàg.
60-66. Vegeu-ne uns exemples pràctics en Tony Pollard,
Neil Oliver Two Men in a Trench II: Uncovering the
Secrets of British Battlefields, Barnsley: Pen & Sword,
2003 i Tony Pollard (ed.), Culloden: The History and
Archaeology of the Last Clan Battle, Barnsley, Pen &
Sword, 2011; Francesc X. Hernández, Xavier Rubio
(eds.), Talamanca 1714. Arqueología de una batalla,
Calafell, Llibres de Matrícula, 2009; Alfredo González,
Carlos Marín, Manuel Sánchez-Elipe, Santiago
Lorente, «Guerra en la Universidad: Arqueología del
conflicto en la ciudad universitaria de Madrid», Ebre 38,
4 (2010), pàg. 123-143; Gabriel Moshenska, «Working
with memory in the archaeology of modern conflict»,
Cambridge Archaeological Journal, XX, 1 (2010), pàg.
33-48.
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nostra mirada per un pertorbador sentiment
d’atracció i repulsió davant el buit que la seva
matèria encarna» i afegia que «la guerra transformava la terra en un planeta inhabitable per
a l’home i en aquest planeta aquests monòlits
apareixen com màquines de supervivència que
no aspiren a la pervivència».18 Uns búnquers
que, després de la guerra, esdevenen ruïnes,
transformats per la naturalesa i per l’acció
de l’home. Aquesta reflexió la podem aplicar
perfectament a les restes patrimonials dels refugis antiaeris, ja que esdevenen un camp d’estudi: com a tipologia arquitectònica i com a
reflex dels canvis en les tàctiques d’estratègia
(evolució tecnològica de la guerra), i adquireixen un valor i una utilitat com a coneixement
històric, filosofia, poesia, metàfora.19
En el cas d’Espanya, Catalunya i Barcelona,
el patrimoni relacionat amb la guerra en general, i amb la Guerra Civil espanyola en particular, presenta dos problemes. El primer és la
legislació deficient o inexistent sobre les restes
materials que es conserven —o malconserven
en alguns casos— a molts indrets de la ciutat.
Igualment, cap espai de la guerra es troba
protegit per la legislació, malgrat que aquests
espais podrien ser classificats per la Llei del
patrimoni català com a espais o llocs històrics.20 Aquest fet suposa la pèrdua sovint irre18. Paul Virilio, Bunker Archaeology. New York,
Princeton Architectural Press, 1994. L’any 1958, Virilio
realitzà una investigació fenomenològica de l’organització
militar, interessant-se especialment per la Muralla de
l’Atlàntic —els 15.000 búnquers nazis construïts durant
la Segona Guerra Mundial al llarg de la costa francesa—
dissenyada per rebutjar un eventual assalt dels aliats.
L’any 1975 coorganitzà l’exhibició Bunker d´Archeologie
al Museu d’Arts Decoratives de París, una col·lecció de
textos i imatges relatives a la Muralla de l’Atlàntic.
19. Curiosament el cinema català s’ha apropat
darrerament i en format documental al tema del setge aeri
de Barcelona i la defensa de la ciutat: Xavier Juncosa,
Obiettivo: Barcellona, Barcelona, AltraItàlia, 1998 (53’);
Pilar Frutos, Judit Pujadó, La ciutat foradada, Barcelona,
AlterVideo SL, 1998 (60’); Montserrat Armengou, Ricard
Belis, «Ramon Parera: l’home que va salvar Barcelona»,
30 minuts, Barcelona, Televisió de Catalunya, 2006; Jesús
Garay, Mirant al cel. Els bombardeigs de 1938, Barcelona,
Massa d’Or, 2008; Joaquim Aloy, Jorge Caballero,
Laura Casaponsa, Pere Gasol, Entre el soroll i el silenci.
Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-1939),
Barcelona, Programa per al Memorial Democràtic, 2005;
i Carme Páez (dir.), «Restes d’un malson», Catalunya
retalls, Barcelona, Televisió Espanyola, 1999. Vegeu també
la novel·la per a joves d’Oriol Vergés, Els Dos refugis: la
Guerra Civil i el franquisme, Badalona, Ara Llibres, 2008; o
el recull de textos literaris catalans sobre els bombardeigs
de Barcelona realitzat per Maria Campillo (ed.), Quan
plovien bombes, Barcelona, Memorial Democràtic,
Transports Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, 2008.
20. Vegeu la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, BOE (29/6/1985); i la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del patrimoni cultural català, DOGC,
1807 (11/10/1993) i el Decret 78/2002, de 5 de març,
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parable de tot el que podria ser qualificat com
a patrimoni de la Guerra Civil, des d’aquells
elements més tangibles fins aquells que
podem classificar com a intangibles però que
poden ser útils per contextualitzar i explicar
la guerra. Si volem que el patrimoni material
esdevingui una eina que permeti transmetre
el coneixement de la història de la guerra i de
la societat, caldrà que les institucions d’aquest
país incloguin en un moment o altre una llei
que aconsegueixi preservar i conservar aquest
patrimoni, en el context de la política de la
memòria democràtica. La conservació i la
preservació del patrimoni és responsabilitat
principal de les institucions que ens governen
(dins l’àmbit local i nacional).
El segon problema per al patrimoni generat
per la guerra durant el conflicte de 1936-1939
és la conscienciació encara escassa de la socie
tat civil i les institucions a l’entorn de la preservació, l’estudi i la difusió del patrimoni. Cal
sensibilitzar la societat civil sobre el tema de
les restes de la guerra. Així, qualsevol propietari, ja sigui particular o institucional, hauria
de tenir present que un determinat vestigi de
la guerra hauria de ser considerat com a part
de la història del seu país i com un element
que cal estudiar i si s’escau, ser mostrat per
contextualitzar i aproximar la història, un
cop estudiada la seva viabilitat. Lògicament,
aquest segon problema pertoca a tota la socie
tat. Tanmateix, hem de precisar que molts
particulars, algunes entitats socials i altres
grups han lluitat per preservar el patrimoni de
la guerra davant la indiferència i el descrèdit
d’alguns governants, impedint la destrucció
d’elements avui llustrosament museïtzats.
Si ens centrem en el patrimoni bèl·lic del
segle xx, la majoria de les restes que han
arribat fins als nostres dies i que han estat
museïtzades van ser construïdes amb formigó
armat. Es tracta d’obres de fortificació massiva per respondre a l’artilleria i a l’aviació,
oferint protecció a les tropes, els civils i les
instal·lacions bàsiques: defenses, llocs fortificats o búnquers, neomuralles, emplaçaments
d’artilleria, túnels i galeries soterrànies, així
com tot allò relacionat amb la defensa passiva
(llocs de comandament, refugis, proteccions
d’instal·lacions). A Catalunya i a Espanya resta
molt per fer en el camp de l’excavació, conservació i museïtzació del patrimoni de la Guerra
Civil, més abundant del que sembla.21 És en
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic, DOGC, 3594 (13/3/2002). Correcció
d’errades en el DOGC, 3915 (1/7/2003).
21. Vegeu Jorge Morin, Marta Escolà, Ernesto Agustí,
Rafael Barroso, Amalia Pérez-Juez, «El yacimiento
de Casas Murcia (Villa de Vallecas). Excavaciones
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aquest marc de la defensa activa i passiva que
hem de situar elements patrimonials com ara
la bateria antiaèria del Turó de la Rovira o els
refugis antiaeris de la ciutat de Barcelona.22
La societat actual presta cada vegada més
atenció als temes patrimonials en general i al
patrimoni dels conflictes bèl·lics en particular.
L’augment de l’interès per la poliorcètica fa
que el patrimoni bèl·lic es revalori i esdevingui un patrimoni emergent, susceptible de ser
conservat, estudiat i mostrat a la ciutadania.23
Aquest interès creixent per la guerra i el patrimoni de la Guerra Civil prové des del civilisme, la ciutadania, i la ciència, de manera que
els visitants d’espais patrimonials o museus
relacionats amb aquest conflicte no esperen
trobar-se un discurs anacrònic bel·licista o
arqueológicas en un fortín republicano en la segunda
línea de defensa de la Madrid capital», Militaria. Revista
de cultura militar, 16 (2002), pàg. 139-164; David Gesalí,
David Íñiguez, Informe de les actuacions realitzades
en l’antic aeròdrom de Cardedeu (9.10.2007 i 5.11.2007)
(inèdit), Barcelona, Grup DidPatri, Universitat de
Barcelona. 2008; M. Carmen Rojo, Ramon Arnabat,
Gemma Cardona, David Íñiguez, Ignasi Fernández,
«Arqueologia de la Batalla de Catalunya (1939).
Excavacions d’un tram de la línea defensiva L-3 a
Subirats (Alt Penedès, Barcelona)», Ebre 38, 5 (2011); M.
Carmen Rojo, Ramon Arnabat, David Íñiguez, SOT
Prospecció Arqueològica, Albert Espinal, David Gesalí,
The Archaeology of republican airfields in Catalonia i
Xavier Rubio, José M. Cela, Francesc X. Hernàndez,
Simulating battlefield dynamics, comunicacions
presentades en la 6th International Fields of Conflict
Conference, Osnabrück i Kalkriese (Alemanya), 2011.
22. Cal destacar la visió de conjunt que ofereix Carme
Miró, «Empremtes de la Guerra a la ciutat de Barcelona»,
dins Col·lectiu Desafectos (ed.), La ciutat i la memòria
democràtica. Espais de lluita, repressió i resistència a
Barcelona, Barcelona, ECOS, 2009, pàg. 43-67. Vegeu
també Andreu Besolí, «Los refugios antiaéreos de
Barcelona: pasado y presente de un patrimonio arcano»,
Ebre 38, 2 (2004), pàg. 181-202; i Carme Miró, Jordi
Ramos, «Els refugis antiaeris de Barcelona (1936-1937).
Una nova visió des de l’arqueologia d’intervenció»
(inèdit).
23. John Schofield, Combat Archaeology. Material culture
and modern conflict, Londres, Duckworth, 2005; Elizabeth
Warrington, Forts and Battlefields, Nova York, Readers
Digest, 2000; John Keegan, The face of battle: a study of
Agincourt, Waterloo, and the Somme, Londres, Pimlico,
2004; Julie Ford, WWII Aviation Archaeology in Victoria,
Australia, Adelaide, Shannon Research Press, 2006; Bob
Clarke, The Archaeology of Airfields, Gloucestershire,
The History Press, 2009; Francesc X. Hernández
(coord.), «Espacios de guerra y campos de batalla», Iber,
51 (març 2007), pàg. 7-101; Joan Santacana, Francesc
X. Hernández, Museología crítica, Gijón, Ediciones
Trea, 2006, pàg. 177-254; Jean Guilaine, Jean Zammit,
El camino de la guerra. La violencia en la prehistoria,
Barcelona, Ariel, 2002; Jean Zammit, La fuerza del
conocimiento, Madrid, Alianza, 1980; i Victor D. Hanson,
Guerra: el origen de todo, Madrid, Taurus, 2011. Vegeu
també l’important recull sobre arqueologia i conflicte
bèl·lic a la revista Complutum, 19 (2) (2008), especialment
l’article introductori d’Alfredo González, «Arqueología
de la Guerra Civil Espanyola», pàg. 11-20.

patrioter, sinó com van viure la guerra els
homes i dones implicats, al front i a la rereguarda; quines eren les seves esperances i els
seus temors; com atacaven i com es defensaven; quins canvis comportava el conflicte per
a la societat i els grups socials; com era la seva
vida quotidiana; i quines estratègies i quines
tàctiques utilitzaven els exèrcits dels bàndols
enfrontats i la població civil. El que la gent
cerca és una mirada civil sobre la guerra que
no n’amagui els aspectes militars. Per això
hem d’historiar i museïtzar la guerra, i aquí
juga un paper fonamental el patrimoni bèl·lic
(camps de batalla, fortificacions, armes, etc.).
Ens cal la museologia (les estratègies) i la
museografia (les tàctiques) per organitzar la
presentació comprensiva del patrimoni militar
i desencadenar les seves potencialitats emotives. I ens cal la pedagogia per transmetre
de forma didàctica els discursos al voltant del
patrimoni bèl·lic.24
Els espais de guerra permeten estudiar i
aproximar-nos a la conflagració, conèixer les
societats en conflicte, els instruments tecnològics emprats i fins i tot les ideologies i els imaginaris dominants en aquestes societats. En
resum, l’interès social per la guerra existeix
i el patrimoni bèl·lic també. Però hi ha, per
part del poder i de la societat mateixa, algunes
resistències sobretot pel que fa a les guerres
més properes i, socialment, més traumàtiques.
Com més llunyans són en el temps els conflictes armats, menys problemes ens creen.
Així, el patrimoni generat per aquests durant
les èpoques clàssica, medieval o moderna
(castells, muralles, fortaleses, armes, etc.) no
planteja gaires problemes de museïtzació, ben
al contrari del que succeeix amb els conflictes
armats del segle xx i, sobretot de la seva segona meitat, com la guerra del Vietnam, les guerres de l’est d’Europa, les guerres d’Afganistan
o d’Iraq, el conflicte àrab-israelià, o la Guerra
Civil espanyola mateixa, amb testimonis vius i
ferides obertes.25
24. Laia Coma, M. Carmen Rojo, «Arqueología y
museografía didáctica en los aeródromos de guerra
(1936-1939)», Ebre 38, 4 (2010), pàg. 165-177; Laia Coma,
M. Carmen Rojo, «Arqueología, museografía y didáctica:
el caso de la guerra aérea en Cataluña (1936-1939)»
(inèdita), comunicació presentada en la sessió Arqueología
del conflicto. II Jornadas de Jóvenes en Investigación
Arqueología - JIA 2009, Madrid, 2009.
25. Francesc X. Hernández, David Íñiguez, «Las guerras
del siglo xx en los Museos», Iber, 39 (2004), pàg. 17-30;
David Íñiguez, La guerra aèria a Catalunya (1936-1939).
Història, didàctica i museografia, tesi doctoral, Barcelona,
Departament de Didàctica de les Ciències Socials,
Facultat de Formació del Professorat de la Universitat
de Barcelona, 2010; i M. Carmen Rojo, Arqueologia
del passat contemporani. Estudi de cas del patrimoni
arqueològic de la Guerra Civil (1936-1939), tesi de màster,
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Imatges de l’emplaçament de la bateria
antiaèria del Turó
de la Rovira, abans i
després de la intervenció arqueològica i la
senyalització
(Foto: MUHBA)

A Europa ja fa temps que han entès que les
guerres no han estat, ni poden ser el motor de
la història, però sí que són un símptoma de les
malalties de la societat; que cal preservar el
patrimoni bèl·lic i que cal museïtzar els espais
bèl·lics, per tal que esdevinguin espais d’instrucció i coneixement del passat, de reflexió
crítica en perspectiva i de memòria col·lectiva;
que la reflexió crítica sobre la guerra ajuda a
cicatritzar les ferides provocades pels greus
conflictes armats que ha viscut el continent
durant el segle xx. En definitiva, a Europa ja fa
Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat
de Barcelona, 2010.
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temps que han entès que la museïtzació de la
guerra és un actiu per a la cultura de la pau.26
Europa és plena d’exemples de museïtzació
d’espais (escenaris de fets) i elements patrimonials (construccions singulars, recintes) i
d’institucions específiques (museus, centres
26. Neil Forbes, Robin Page, Guillermo Pérez
(eds.), Europe’s Deadly Century: Perspectives on 20th
century conflict heritage, Londres, English Heritage,
1999; Francesc X. Hernández, «Espacios de guerra
y campos de batalla», Iber, 51 (març, 2007), pàg. 7-19;
Santacana, Hernández, «Musealizar la barbarie»,
dins Museología crítica…, pàg. 177-222; Rubio, «La
guerra:…», pàg. 61-66. També alguns dels articles recollits
a Col·lectiu Desafectos (ed.), La ciutat i la memòria…,
que corresponen a unes jornades amb el mateix títol
celebrades a Barcelona el 2008.
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d’interpretació) de la guerra abordats des del
civilisme, que permeten reflexionar-hi des
d’una perspectiva històrica, científica i civil i
sense oblidar la funció didàctica, instructiva i
educativa. S’hi intenta explicar les causes i les
conseqüències de la guerra, la vida i la mentalitat dels soldats i dels civils i els aspectes tecnològics lligats a la història, sense renunciar a
mostrar els artefactes militars, les tècniques i
les tàctiques.
L’interès creixent des de l’àmbit científic
per l’estudi de les restes patrimonials de les
guerres resta prou clar amb la proliferació
d’articles en revistes científiques i fins i tot
amb la creació de revistes dedicades monogràficament a aquesta temàtica, com ara Journal
of Conflict Archaeology editada des del 2005
per Tony Pollard i Iain Banks del Centre for
Battlefield Archaeology de la Universitat de
Glasgow.27 També es reflecteix en la realització d’un seguit d’actes científics, com la Fields
of Conflict Conference, de caràcter bianual,28 o
la Modern Conflict Archaeology Conference;29
o en la creació d’un grup de treball acadèmic
d’àmbit europeu: European Studies of Terrains of Conflict (ESTOC). Finalment, cal
destacar el projecte europeu Landscapes of
War finançat pel Programa Cultura 2000 de la
Unió Europea i en el qual han participat diversos municipis i universitats d’Itàlia, Alemanya,
Gran Bretanya, França i Espanya.30
A Catalunya disposem de diverses iniciatives en aquesta direcció, com la web Polemos
sobre patrimoni bèl·lic i arqueologia dels
camps de batalla;31 la revista electrònica A
Carn!, dirigida per Manel Güell;32 o la revista
internacional en paper dedicada a la Guerra
Civil Ebre 38, dirigida per Pelai Pagès.33
27. <http://www.gla.ac.uk/departments/
battlefieldarchaeology/> (darrera consulta juliol 2012).
28. L’any 2011 es va celebrar la sisena convocatòria
a Osnabruch (Alemanya), amb diverses aportacions
catalanes. Vegeu <http://www.fieldsofconflict2011.uniosnabrueck.de/> (darrera consulta juliol 2012).
29. Que va celebrar la seva sessió l’octubre de 2011 a la
Universitat de Bristol.
30. Per Espanya les entitats participants van ser la Federación Valenciana de Municipios y Provincias i el Consell
Valencià de Cultura. El maig del 2009 es va celebrar a
València el Congrés Internacional del projecte europeu
Paisatges de Guerra: Compilation and inventory of the 20th
century war cultural heritage of the European Union. Vegeu
Eugenio J. De Manuel, «Paisajes de Guerra: patrimonio
cultural de los conflictos bélicos del siglo xx en Europa
para conocimiento público y desarrollo local», dins Francisco Teruel (ed.), Estelas en el cielo. Alcublas, 1938, Alcublas, Ayuntamiento de Alcublas, 2010, pàg. 17-25.
31. <http://www.polemos.org> (darrera consulta juliol
2012).
32. <http://www.acarn.cat> (darrera consulta juliol 2012).
33. <http://www.raco.cat/index.php/Ebre/> (darrera
consulta juliol 2012).

El coneixement dels models d’intervenció
europeus en el patrimoni de la guerra en general i dels refugis en particular, les museïtza
cions i propostes de mediació aplicades des de
fa dècades arreu en el camp de la història dels
conflictes, les propostes i projectes desenvolupats pel programa del Memorial Democràtic o
amb la seva col·laboració,34 juntament amb el
coneixement de les fonts arxivístiques i bibliogràfiques que tracten l’entorn de la guerra, han
de ser la base de partida sobre la qual plantejar un seguit de propostes d’intervenció.
Les intervencions en el patrimoni bèl·lic a
Europa: alguns exemples
Les zones frontereres entre França, Bèlgica i
Alemanya són molt riques en patrimoni bèl·lic
dels segles xix i xx,35 especialment l’Alsàcia i
la Lorena. En tenim un exemple en el Fort de
Mutzig (Feste Kaiser Wilhem II) a l’entorn
fortificat d’Estrasburg.36 També cal destacar
els forts reforçats amb formigó a Verdun, entre ells el Fort de Douamont i el Fort de Vaux;
o el Fort de la Pompelle, a prop de Reims; el
Fort d’Uxegney, a Epinal; el Groupe Fortifié de
l’Aisne, a Metz.37 També la línia Maginot (dels
Alps a Barst) té un conjunt de forts formigonats.38 Cal destacar l’espectacular Fort de
Champex-Lac o el Fort Hackenberg.39 En uns
casos la mateixa Administració francesa i en
d’altres associacions locals diverses, com ara
l’Association des Amis des Ouvrages Fortifiés
de la région de Thionville treballen en la recuperació i museïtzació de diversos trams de la
línia Maginot.
Entre els models de forts i llur explotació
patrimonial, podem destacar el Petit ouvrage

34. En aquests moments el memorial Democràtic té
senyalitzats seixanta-tres Espais de Memòria, la majoria
relacionats amb la Guerra Civil espanyola. Podeu veure el
mapa d’aquests espais a http://www20.gencat.cat/portal/
site/memorialdemocratic/menuitem.d64b2ffce357a6457
839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=cc3c39c6a7cdc110VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cc3c39c6a7cd
c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
(darrera consulta juliol 2012)
35. La millor síntesi sobre patrimoni fortificat europeu és
Hernández, «Espacios de guerra…», pàg. 7-19.
36. <www.mutzig.net> (darrera consulta juliol 2012).
37. Vegeu: <www.ville-reims.fr/fr/culture/a-visiter/
musee-du-fort-de-la-pompelle/index.html>  i <http://
fortiffsere.fr/verdun/index_fichiers/Page11439.htm>
(darrera consulta juliol 2012).
38. William Allcorn, The Maginot Line, 1928-1945,
Londres, Osprey, 2003; i Jean-Yves Mary, Alain
Hohnadel, Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, 5
vol., París, éditions Histoire & collections, 2001, 2003 i
2009.
39. <www.maginot-hackenberg.com> (darrera consulta
juliol 2012).
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de Rohrbach a prop de Bitche.40 Es tracta d’un
petit fort d’infanteria i pot ser un exemple
interessant a l’hora d’abordar una possible
museïtzació de la bateria antiaèria del Turó
de la Rovira, ja que es tracta d’un projecte
excel·lent impulsat per la societat civil local
(Association Fort Casso). Un cas diferent,
desenvolupat a iniciativa de l’administració
departamental, però igualment interessant
per a les perspectives de futur del Turó de la
Rovira, és el de l’Ouvrage de Simserhof, a Siersthal.41 Altres espais fortificats amb formigó
museïtzats són el d’Hackenberg, el de Four-àChaux, o el de Schoenenbourg, amb uns deu
quilometres de galeries subterrànies,42 tots
ells a l’Alsàcia.
Una altra zona amb importants fortificacions és Normandia i Calais, on els alemanys
aixecaren el mur de l’Atlàntic (fortificaren
ports i bases, refugis i llocs de comandament,
emplaçaments artillers, quilòmetres de galeries, búnquers, etc.). Alguns dels conjunts defensius que poden visitar-se són els de Pointe
du Hoc;43 també bateries com les de Longuessur-Mer o la Todt d’Audinghen. Prop de Calais
es troben els dos conjunts museïtzats més
importants: el Blockhaus d’Éperlecques, des
d’on es llançaren els míssils V-1 (al seu web
assenyalen que la seva missió avui és treballar
per la pau);44 i la Coupole de Saint-Omer, on
es muntaven i llançaven els V-2, i actualment
centre d’història i de memòria.45
Alemanya, Bèlgica i Suïssa també compten
amb fortificacions accessibles i museïtzades:
l’Eben Emael a Bèlgica;46 el Westwall Museum
de Pirmasens a Alemanya,47 on es pot accedir
a galeries ambientades amb mobiliari i grups
esculturals i veure una important col·lecció de
blindats; i el complex fortificat i contracarros
40. <http://www.fortiff.be/casso> (darrera consulta juliol
2012)
41. <www.simserhof.fr> (darrera consulta juliol 2012).
Vegeu Serge Schwartz, La Ligne Maginot: L’Ouvrage
de Simserhof, Metz, Citedis, 2003, i Alain Hohnadel,
Jean-Yves Mary, Le Simserhof: découverte d’un ouvrage
Maginot du pays de Bitche, Metz, Serge Domini Editeur,
2002.
42. <www.lignemaginot.com/index10.htm> (darrera
consulta juliol 2012). Vegeu Andreas Boy, Jean-Marc
Birsinger et al., Le fort de Schoenenbourg, Hunspach,
Association des amis de la Ligne Maginot d’Alsace, 2003.
43. <www.history.army.mil/books/wwii/smallunit/
smallunit-pdh.htm> (darrera consulta juliol 2012).
Virilio, Bunker Aercheology…
44. <www.leblockhaus.com/intro.htm> (darrera consulta
juliol 2012).
45. <www.lacoupole-france.com> (darrera consulta juliol
2012).
46. <www.fort-eben-emael.be> (darrera consulta juliol
2012).
47. <www.westwall-museum.de> (darrera consulta juliol
2012).
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El Petit ouvrage de
Rohrbach pot ser un
exemple que es podria
seguir a l’hora d’encarar una possible
musealització de la bateria antiaèria del Turó
de la Rovira, perquè
es tracta d’un projecte
excel·lent impulsat per
la societat civil local.
(Foto: Association Fort
Casso)

d’Evionnaz a Suïssa. Fora d’Europa també
trobem sistemes de fortificació en procés de
museïtzació: la línia Mareth a Tunísia i El
Alamein a Egipte, emplaçaments militars de
forta lluita entre alemanys i britànics durant la
Segona Guerra Mundial.48
A Espanya també es construïren importants
fortificacions de formigó,49 entre elles algunes
línies fortificades amb edificacions i búnquers
directament lligades a la Guerra Civil, entorn
les quals hi ha hagut iniciatives de prospecció,
conservació, i divulgació, com les realitzades
a la comarca de La Serena (Extremadura),
la Ruta Orwell als Monegros (Aragó) i Rivas
Vaciamadrid (Madrid).50 Al nord de la ciutat
de València hi havia la coneguda com a Línea
XYZ o Línea Matallana, consistent en un sistema de fortificacions republicanes construïdes l’any 1938 per protegir la ciutat dels atacs
franquistes en l’ofensiva de Llevant. En aquest
cas, les tasques d’excavació arqueològica,
documentació històrica, neteja i conservació
s’han vist complementades amb la formació
d’un grup de recreació històrica.51
A les terres de l’Ebre s’han creat diversos
centres d’interpretació sobre aspectes parcials de la batalla de l’Ebre i s’han condicionat
diversos espais (sobretot trinxeres i búnquers)
relacionats amb la que va ser la principal
batalla de la Guerra Civil espanyola.52 Tot i que
48. <http://www.exploguide.com/site/mareth-linemilitary-museum-mareth> i <http://www.cwgc.org/
search/cemetery_details.
aspx?cemetery=131900&mode=1> (darrera consulta juliol
2012).
49. Luis Sequera, Historia de la fortificación española en el
siglo XX, Salamanca, Fundación Caja Duero, 2006.
50. Les tres experiències estan recollides a Diversos
Autors, Actas. Guerra y Patrimonio en el frente extremeño,
Badajoz, Centro de Desarrollo Rural, 2008. Vegeu:
<http://www.1936laserenalosmonegros.es/>. (darrera
consulta juliol 2012) i <http://www.losmonegros.com/
sitios/guerracivil/> (darrera consulta juliol 2012). i
<http://www.frentedemadrid.com/FdM/Inicio.html>
(darrera consulta juliol 2012).
51. <http://muntanyesdelaguerra.blogspot.com/> i
<http://ulises-ulises.blogspot.com/> (darrera consulta
juliol 2012).
52. Els espais de la batalla de l’Ebre abasten cinc centres
d’interpretació i onze espais, coordinats pel Consorci
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amb menys intensitat, a les terres lleidatanes
i als Pirineus també s’ha intervingut als espais
del front del Segre i la línia de búnquers pirenaica que construí Franco de Portbou a Irun
per evitar una possible entrada de les tropes
aliades al final de la Segona Guerra Mundial.53
A la Catalunya central trobem diverses inicia
tives al voltant de la línia defensiva L-2 i del
centre de l’exèrcit republicà de Pujalt.54
Les costes dels Països Catalans s’emplenaren de búnquers, nius de metralladores,
emplaçaments d’artilleria i altres fortifica
cions, amb l’objectiu d’aturar un possible atac
marítim de les tropes franquistes que tenien
el control de Mallorca.55 Bona part d’aquest
patrimoni bèl·lic desaparegué a partir dels
anys seixanta sota la voràgine turística i
urbanística que va malmetre tota la costa
Mediterrània. Avui dia resten pocs d’aquests
elements, però encara en resten, i es podrien
prospectar, excavar i documentar, com a pas
previ per a la seva conservació i museïtzació. Al Penedès hi ha en marxa un projecte
d’aquestes característiques al voltant de dos
eixos: les defenses de costa i el pas del front,
a iniciativa de l’Institut d’Estudis Penedesencs i del Vinseum, amb la col·laboració del
Memorial Democràtic, dels ajuntaments i
dels consells comarcals afectats, en el marc
dels Itineraris de la Memòria Democràtica
del Penedès.56
A Catalunya cal destacar les diverses intervencions que, en els darrers anys, s’han realitMemorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE):
<http://www.batallaebre.org/espais.php> (darrera
consulta juliol 2012). Sobre aquests espais és molt
interessant el llibre primerenc d’Edmon Castell et
al., La batalla de l’Ebre. Història, paisatge, patrimoni,
Barcelona, Pòrtic, 2000.
53. Centre d’Interpretació Parc dels Búnquers de
Martinet i Montellà: <www.bunquersmartinet.net>
(darrera consulta juliol 2012); Itinerari pels búnquers de
la línia de defensa dels Pirineus a la Guingueta d’Àneu;
Els búnquers del tossal de Sant Joan de Vilamur; Itinerari
dels búnquers de la línia de defensa dels Pirineus de la
Vall de Cardós.
54. Vegeu els Espais de la Guerra Civil a la Segarra, els
Itineraris pel cap de pont de Balaguer, El Merengue
- Camarasa, els Búnquers de Foradada; i L2: itinerari
dels espais de la Guerra Civil a Vallbona de les Monges;
Memorial de l’Exèrcit Popular - Pujalt. Vegeu Jordi
Oliva, Línia L-2. Itinerari pels espais de la Guerra Civil a
la Segarra, Lleida, Pagès Editors, 2008.
55. Vegeu Anna Soret, Los bunkers de la costa catalana:
arquitectura de una guerra (Treball final de carrera),
Elisava Escola Superior de Disseny, 2009.
56. Vegeu el Pla d’actuació sobre el Patrimoni Cultural
de la Memòria Democràtica al Penedès, Vilafranca
del Penedès, IEP-VINSEUM, 2008; i el Pla Director
dels Itineraris de la Memòria Democràtica al Penedès,
Vilafranca del Penedès, IEP-VINSEUM, 2008: <http://
www.totselsnoms.org/?q=noticies/veure/81> (darrera
consulta juliol 2012).

zat en els aeròdroms republicans de la Guerra
Civil: prospeccions arqueològiques, estudis
històrics, recuperacions d’edificis, refugis,
polvorins, casernes, etc.57 En tenim nombrosos
exemples a Alfés (Segrià), l’Aranyó (Segarra),
Celrà i Cassà de la Selva (Gironès), Martís (Pla
de l’Estany), Rosanes (Vallès Oriental), Santa
Oliva (Baix Penedès), els Monjos (Alt Penedès), la Sènia (Montsià), Castellar del Vallès i
Sabadell (Vallès Occidental), Vidreres (Selva)
i Reus (Baix Camp).58 De manera que actual
ment disposem d’aeròdroms ben senyalitzats, com el de Rosanes-la Garriga59 i el dels
Monjos.60 També hi ha itineraris com el del
Vesper de la Gloriosa, que recorre els quatre
aeròdroms republicans de l’Alt i el Baix Penedès: Santa Oliva, els Monjos, Pacs del Penedès
i Sabanell (Torrelavit).61 I dos centres d’interpretació: el Centre d’Interpretació de l’Aviació
Republicana i la Guerra Aèria dels Monjos62

57. Vegeu I Jornades sobre aviació i guerra civil. Història i
patrimoni, celebrades l’any 2006 a Santa Margarida i els
Monjos (actes en premsa). També David Íñiguez, «Los
aeródromos de campaña en la Guerra de España», Iber, 51
(2007), pàg. 71-87.
58. Joaquim Ejarque, Miquel Rustullet, El camp
d’aviació de Martís, 1938-1960, Banyoles, Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, 2004; Martí Erra, Miquel Erra,
Els camps d’aviació d’Osona durant la Guerra Civil, Vic,
Eumo, 2007; Pablo de la Fuente, Història militar de la
Guerra Civil a la comarca de la Selva. Patrimoni i memòria
republicana, La Selva, Centre d’Estudis Selvatans, 2010;
Ernest Gallart, El Cau de la Gloriosa: refugi antiaeri de
l’aeròdrom de Castellar del Vallès: una proposta educativa
per al refugi antiaeri i l’aeròdrom de la FARE al Pla de la
Bruguera, Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellar
del Vallès - Arxiu Municipal Castellar del Vallès, 2007;
David Gesalí, L’aeròdrom 329. Montornès del Vallès i
l’aeronàutica en la Guerra Civil espanyola, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, i Arxiu
Municipal - Ajuntament de Cassà de la Selva 18. L’aeròdrom
317, Cassà de la Selva, Arxiu Municipal, 2008; Francisco
J. De Madariaga, Reus, epicentre de la força aèria de la
República, Tarragona, Arola, 2000; Genís Ribé, El Refugi
antiaeri i polvorí de l’Aeroport de Sabadell (catàleg de
l’exposició), Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, 2008;
Artemí Rossell, El camp d’aviació de Celrà 1936-1939,
Celrà, Ajuntament de Celrà, 1997; Alfons Vidiella, El
Vendrell 1936-1939. Vilafranca del Penedès, Ramon Nadal
Editor, 2001.
59. www.aviacioiguerra.cat. David Gesalí, David Íñiguez,
Aviació i guerra a la Garriga, 1933-1946: el camp d’aviació
civil, l’aeròdrom militar i el final de la guerra, La Garriga,
Ajuntament de la Garriga, 2009.
60. Daniel Sancho, A l´Ombra del Vesper. 1936-1939,
records de la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos,
Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, 2007.
61. David Íñiguez, El Vesper de la Gloriosa. L’aviació
republicana, Calafell, Llibres de Matrícula, 2002; i Ernesto
González, La petita història: crònica local de la guerra
civil a Vilafranca, Barcelona, Humanidades, 1994. Vegeu
<http://www.aviacioiguerracivil.com/el-vesper-gloriosa.
php> (darrera consulta juliol 2012).
62. <http://www.aviacioiguerracivil.com> (darrera
consulta juliol 2012).
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i el Centre d’interpretació del Camp d’Aviació
de la Sénia.63
Finalment, pel que fa a llocs de comandament i refugis, n’hi ha molts a Europa, entre
els quals destaca el Cabinet War Rooms de
Londres, vinculat a l’Imperial War Museum,
lloc des del qual Churchill seguí la marxa de
la guerra. En els darrers anys totes les dependències han estat restaurades i escenografia
des (sala de mapes, sala de reunions, centre
de comunicacions, etc.), i s’ha implementat
un potent sistema museogràfic basat en la
informàtica i en la interactivitat audiovisual.
El Blitz també ha estat museïtzat simulant un
bombardeig viscut des d’un refugi recreat en
un espai de l’Imperial War Museum, de manera que el visitant viu el bombardeig simulat
des de dins del refugi i quan surt es troba les
runes i les víctimes.64 També recreen el Blitz
els museus d’Història de la Ciutat de Londres,
el de la RAF d’Enden o el de Docklands.
Els refugis antiaeris també han tingut
tractaments museogràfics, com el de Toolley Street, que vertebra el Britain at War
Experience,65 relacionat amb els bombardeigs
de Londres, amb un caràcter molt didàctic
i programes dirigits als escolar. Londres,
com a bona ciutat historiada, compta amb
nombrosos punts que informen sobre cases i
edificis destruïts pels bombardeigs, així com
63. <http://www.campaviaciolasenia.cat> (darrera
consulta juliol 2012). Vegeu Heribert García, L’aeròdrom
de la Sènia, 1937-1939, Madrid, CEIBM, 2006; Heribert
García, L’aeròdrom de la Sènia, 1937-1939. Imatges d’un
passat, Valladolid, CEIBM, 2008; i Heribert García,
La Legión Cóndor en el aeródromo de la Cenia, Madrid,
Galland Books, 2010.
64. <http://www.iwm.org.uk/> (darrera consulta juliol
2012).
65. <www.britainatwar.co.uk> (darrera consulta juliol
2012).
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grups escultòrics dedicats a la defensa passiva
(davant de la catedral de Sant Pau), a les dones
que s’incorporaren a la defensa (al carrer
Horse Guards Road) o als pilots de la RAF. Les
nombroses pel·lícules que tracten sobre aquest
tema, la més famosa de les quals és Battle of
Britain,66 contribueixen sens dubte a la seva
difusió. La ciutat de Londres ha mantingut
viu el record del Blitz, i els londinencs se
senten orgullosos de la seva resistència davant
l’agressió nazi. Uns exemples dels quals podria
aprendre molt Barcelona, igual com els anys
trenta del segle passat Londres va aprendre
de la Ciutat Comtal temes relacionats amb la
defensa passiva. No en va el primer ministre
britànic Winston Churchill digué als londinencs: «No vull desmerèixer la severitat del
càstig que cau sobre nosaltres, però confio
que els nostres conciutadans siguin capaços
de resistir com ho va fer el valent poble de
Barcelona».67
A Catalunya s’ha desenvolupat un interès
creixent pel tema dels refugis antiaeris civils,
de manera que en aquests moments es poden
visitar i estan mínimament museïtzats refugis
a Flix i Benissanet (Ribera d’Ebre), Agramunt
(Urgell), Roses (Alt Empordà), Palamós (Baix
Empordà), Calella (Maresme), la Garriga
(Vallès Occidental), Terrassa i Sabadell (Vallès
Occidental), Barcelona i Sant Adrià del Besòs
(Barcelonès), Santa Margarida i els Monjos
(Alt Penedès), Cambrils i Reus (Baix Camp),

66. Huy Hamilton (dir), Battle of Britain, MGM,
1969. L’any 2010 la BBC va editar en dos CD els seus
enregistraments sobre la Batalla d’Anglaterra: BBC Audio,
The battle of Britain: From the BBC archives, Londres, BBC
Audiobooks, 2010.
67. Winston Churchill, intervenció en la Cambra dels
Comuns el 18 de juny de 1940.
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El Cabinet War Rooms
de Londres, vinculat a l’Imperial War
Museum i lloc des del
qual Churchill seguí la
marxa del conflicte, és
un bon exemple de musealització i interpretació de la guerra.

Tarragona (Tarragonès) i Valls (Alt Camp).68
Aquest interès de la ciutadania, les administracions locals, els centres d’estudis locals i
comarcals i els estudiosos en general ha permès recuperar aquests elements patrimonials,
estudiar-los i mostrar-los a la població. Cal
destacar la tasca realitzada pels arquitectes
que, darrerament, també s’han centrat en els
refugis antiaeris des del punt de vista constructiu i arquitectònic.69 A la resta del litoral
mediterrani també s’ha registrat un interès
creixent per aquest tema, destacant-ne els
casos de Cartagena, Albacete i Almeria.70
L’interès pels refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola ha anat acompanyat per
l’interès per la recuperació d’altres elements
patrimonials relacionats amb la defensa de
les ciutats davant els atacs aeris, com ara els
mitjans de la defensa activa, entre els quals
destaquen els emplaçaments de les bateries
antiaèries. En aquest sentit cal subratllar les
mínimes intervencions fetes en dos emplaçaments mítics de la defensa antiaèria de la
ciutat de Barcelona: les bateries antiaèries
de Sant Pere Màrtir i del Turó de la Rovira. I,
encara en un marc més ampli, diverses iniciatives de memòria oral i documental han acabat

Dues mostres de refugis antiaeris recuperats darrerament:
un a Santa Margarida
i els Monjos i l’altre a
Girona
(Foto: Toni Galitó i ACN)

68. Cal destacar la convocatòria del Taller d’Història de
Gràcia, amb Josep M. Contel al seu capdavant, d’unes
Jornades sobre refugis a Catalunya (12-13 de novembre
de 2010), que van permetre conèixer totes les iniciatives
en marxa a Catalunya sobre refugis antiaeris. Vegeu-ne
exemples a Joan Garriga, Cinta Cantarell, David
Gesalí, Refugi de refugis, Granollers, Ajuntament de
Granollers, 2008; Jaume Díaz, Joan Piera , Jordi Ramos,
«Els refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola a
Terrassa», Terme, 23 (2008), pàg. 125-148; Diversos
autors, Trets de la foscor: els refugis antiaeris de la Guerra
Civil a Sabadell: exposició del 20 de novembre de 2008 a
l’11 de gener del 2009, Sabadell, Ajuntament de Sabadell,
Museu d’Història de Sabadell, 2008; Josep M. Barris,
L’Horror de la guerra: aproximació a l’estudi històric
sobre els bombardejos de Roses i els seus refugis antiaeris
(1936-1939), Roses, Ajuntament de Roses, 2006; Xavier
García Puerto, Patrimoni de la por: els refugis antiaeris
a Torredembarra (1936-39), Torredembarra, Patronat
Municipal de Cultura, 2002.
69. Vegeu els estudis d’Albert Guíluz, Aixecament
topogràfic d’uns refugis en un entorn urbà actual
(projecte de fi de carrera), Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona, 2007; Xavier Gómez, Estudi
històric i constructiu, i evolució dels refugis antiaeris de
la Guerra Civil al búnquer (projecte de fi de carrera),
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
(2009); i Sandra Artigas, Estudi i anàlisi constructiu de
4 refugis antiaeris de l’àrea metropolitana (projecte de fi
de carrera), Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona (2009).
70. Carlos Molina, Ana Francés, Los refugios en Alcoy,
Alcoi, Institut de Batxillerat Pare Eduard Vitòria, 1990;
María José Granados (coord.), Los Refugios de Almería:
un espacio para la vida, Almeria, Ayuntamiento de
Almería, 2007; Antonio Selva, Refugios antiaéreos en
Albacete (Memoria para la paz), Albacete, Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», 2000.
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El Centre d’Interpretació de l’Aviació
Republicana i la Guerra
Aèria (CIARGA) de
Santa Margarida i els
Monjos planteja el
tema de la guerra aèria
i el seu impacte en la
població civil, i és una
iniciativa conjunta
de l’Ajuntament, la
Generalitat de Catalunya, ADAR i l’Institut
d’Estudis Penedesencs.
(Foto: Lluís Astier)

materialitzant-se en uns itineraris relacionats
amb els bombardeigs sobre Catalunya: «Sota
les bombes. Itineraris dels bombardeigs a les
Borges Blanques» i «Granollers: el bombardeig del 31 de maig de 1938». Aquests quatre
elements estan englobats dins dels Espais de
Memòria del Memorial Democràtic que, l’any
2008, impulsà diverses actuacions per recordar els bombardeigs franquistes sobre Catalunya.71
La Guerra Civil a Barcelona: necessitat
d’un estudi i d’una explicació global
El patrimoni generat per la Guerra Civil a
Barcelona, tant en el vessant militar com en el
civil, s’ha trobat durant molt temps en una situació crítica, entre la destrucció i l’oblit, com
a resultat de la reurbanització constant de la
ciutat. Els interessos econòmics han passat
massa sovint pel davant dels culturals. Però ni
els uns ni els altres són neutres, ambdós tenen
càrrega política.72 És a dir, les decisions i les
71. <www.barcelonabombardejada.cat> (darrera consulta
juliol 2012).
72. Manuel Delgado, El espacio público como ideología,
Barcelona, Madrid, La Catarata, 2001, i Manuel Delgado,
La ciudad mentirosa, Madrid, La Catarata, 2010; Joaquim
Reglan, Què esteu fent amb Barcelona?, Barcelona, Ara
Llibres, 2005; Antonio Gónzalez, Carlos Castilla,
Antonio Fernández, Patrimoni: memòria o malson?
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no decisions en aquests afers i en d’altres són
sempre polítiques, polítiques de ciutat, i totes
comporten tractar el passat i el present i encarar el futur d’una manera o altra. En aquests
casos és bo recordar les paraules d’Ernest
Gombrich: «No tenim dret a tocar [els edificis del passat]. No són nostres. Pertanyen en
part a aquells que els van construir i en part a
totes les generacions de la humanitat que ens
seguiran».73
El context polític i la manca de sensibilització o d’interès per la història de la Guerra
Civil, afegits a la poques mesures favorables
a la preservació del patrimoni, han dut a la
desaparició d’una bona part de la cultura material del conflicte. Tot plegat ens diferencia
del que ha passat en altres ciutats europees, on
s’han revalorat tots els elements i patrimonis
materials de les guerres del segle xx.74
(Patrimonio: ¿memoria o pesadilla?): memoria 1990-1992,
Barcelona, Diputació de Barcelona, 1995.
73. Ernest Gombrich, «¿Por qué conservar los edificios
históricos?», Composición Arquitectónica Art &
Architecture, 2 (febrer 1989), pàg. 116-138. Vegeu també
John Schofield, Tony Dyson, Archaeology of the city of
London: recent discoveries of the Department of Urban
Archaeology, Museum of London, Londres, City of London
Archaeological Trust, 1980; i Randall H. Mc. Guire,
Archaeology as Political Action, Berkeley, University of
California Press, 2008.
74. Vegeu Santacana, Hernández, Museología crítica…,
pàg. 117-176.
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Tot i això, avui la ciutat encara disposa de
restes visibles o invisibles d’aquest patrimoni,
a causa de la magnitud que van tenir. Diverses
recerques realitzades, tant a iniciativa de la societat civil com de l’Administració, han permès
comprovar el gran nombre de restes materials
relacionades amb la Guerra Civil que es conserven a la ciutat, moltes vegades ocultes. Això
ha fet obrir els ulls de l’Administració sobre
les enormes possibilitats existents pel que fa
a la recuperació, interpretació i museïtzació
d’aquest patrimoni a Barcelona (defenses antiaèries, refugis, espais i edificis relacionats amb
el conflicte, etc.). Malgrat tenir un element en
contra —la memòria directa sobre els fets és a
punt de desaparèixer—, la sensibilitat creixent
de la societat i de l’Administració sobre aquesta qüestió fa necessari plantejar el tractament,
la conservació, la recerca, la recuperació i la
mediació dels espais patrimonials vinculats
a les diverses dimensions de la guerra, des
de restes arqueològiques i altres elements
objectuals del patrimoni material, al patrimoni immaterial, tot passant per construccions
militars o civils.
Cal no oblidar que durant la guerra la ciutat
de Barcelona va ser alhora rereguarda i front.
No la podem considerar una simple rereguarda quan va ser la seu de fins a tres governs (el
central, el català i el basc) i de les principals
organitzacions polítiques, sindicals i militars,
i quan era el principal centre de producció
armamentista del país i el punt neuràlgic de
les comunicacions (ports, estacions, aeroports,
etc.). És per aquest motiu que cal estudiar de
manera detallada les relacions entre la defensa
activa i la defensa passiva, un aspecte clau
durant la Guerra Civil a Barcelona.
Aquestes propostes, però, s’han de fer
després d’una recerca exhaustiva en els fons
documentals locals, nacionals, estatals i
estrangers que ens permeti una interpretació
correcta dels diferents elements i la seva interrelació en el marc del conflicte. De fet, a la ciutat ja s’han realitzat diverses intervencions en
aquesta direcció, com el condicionament dels
refugis de la plaça del Diamant i de la plaça de
la Revolució a Gràcia i del 307 del Nou de la
Rambla al Poble Sec i la neteja i senyalització
dels emplaçaments de bateries antiaèries del
Turó de la Rovira i de Sant Ramon.75

El Refugi 307 ha estat
dels primers de la ciutat de Barcelona en ser
preparat per a visites
i ha obtingut una gran
afluència de visitants.
(Foto: MUHBA)

75. Ramon Arnabat, David Gesalí, David Íñiguez, Les
defenses antiaèries del Turó de la Rovira en el marc de la
guerra aèria a Catalunya (inèdit), Barcelona, 2008; el
workshop organitzat per la UAB i el MUHBA, El parc dels
Tres Turons i la bateria antiaèria del Turó de la Rovira,
a Barcelona del 4 al 8 de maig de 2009; i els llibres de
Villarroya, Pujadó, Powles, El refugi 307…; Pujadó,
Oblits de rereguarda…; o Contel, Gràcia, temps de…; i
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Al Turó de la Rovira
conflueixen diverses
històries de Barcelona:
la presència ibera, la
bateria antiaèria de la
Guerra Civil espanyola, i el barraquisme.
Alhora és un espai únic
per explicar la defensa
activa de la ciutat i
lligar-la a la defensa
passiva.
(Foto: veoveo3.blogspot.com)

El cert, però, és que Barcelona encara no
disposa d’una història de la Guerra Civil que
fixi la seva atenció en la globalitat dels seus
aspectes civils i militars, ni tant sols del tema
dels bombardeigs, i que ens trobem mancats
de referències bibliogràfiques actualitzades
i al mateix temps amb un dèficit d’estudis
científics i rigorosos.76 Tanmateix, hem de
dir que existeixen publicacions que tracten
d’alguns aspectes parcials, especialment
els que fan referència als refugis, útils per
conèixer de manera puntual alguns dels
esdeveniments succeïts durant la guerra, però
excessivament aïllats del seu context en el
marc de la defensa passiva.77
Puix que la Guerra Civil fou un conflicte
bèl·lic complex (militar, polític, social,
cultural, nacional i estatal, i internacional),
caldrà també estudiar-la i explicar-la de
forma global, i inserir-hi els seus elements
patrimonials, que adquiriran significat en
aquest context. Tan erroni és fer-ho mostrant
Miró, Ramos, «Els refugis antiaeris de…».
76. Un primer intent és l’atles ja citat i dirigit per
Cardona, Esteban, Atles de la Guerra… Vegeu també el
plànol urbà Arnabat, Gesalí, Íñiguez, Defensa 193639…; o l’aproximació d’Alfred Bosch, Josep Melero,
Ruta de les llibertats. Passejades per la Barcelona èpica,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, pàg. 160209. València, per exemple, disposa d’una acurada guia
urbana de la Guerra Civil espanyola: Lucila Aragó,
José Mª Azcárraga, Juan Salazar, València 1931-1939.
Guía urbana. La ciudad en la 2ª República, València,
Publicacions de la Universitat de València, 2007.
77. Vegeu, per exemple, Villarroya, Pujadó, Powles,
El refugi 307…; Pujadó, Oblits de rereguarda…; Pujadó, El
llegat subterrani …; o Contel, Gràcia, temps de…
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tan sols els elements bèl·lics i militars, com
oblidar-los. Tan erroni és explicar allò general
sense allò concret, com allò concret sense
allò general. En aquest sentit penso que ens
poden ajudar esforços intel·lectuals com ara
desvincular la República en pau de la Guerra
Civil o qüestionar la imatge de dos bàndols
equiparables, preguntant-se qui la va causar,
què defensava cada bàndol, qui va guanyar-la i
quines conseqüències va tenir.
Les possibilitats del patrimoni de la Guerra
Civil a Barcelona
Els elements patrimonials no parlen per ells
mateixos. El passat tangible no se sosté per ell
mateix. Les restes patrimonials són mudes,
els fa falta la interpretació per donar veu al
passat. Per elles mateixes no ens serveixen
per comprendre la guerra i el seu impacte.
Per això és important dotar els elements
patrimonials de la Guerra Civil de Barcelona
d’un sentit que permeti transformar els espais
de la guerra en espais d’interpretació sobre
la guerra. És la interpretació la que associa
els espais concrets amb els fets històrics
generals i la que permet fer comprensibles les
restes patrimonials i l’accés al coneixement
del passat. No podem començar la casa per la
teulada i intervenir, per exemple, en un refugi
sense saber abans què volem explicar i en quin
context situem aquest element patrimonial.
Per tot plegat, es fa necessari treballar amb
les fonts documentals i visuals dipositades
als arxius públics i privats, i mitjançant el
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buidatge bibliogràfic i les entrevistes orals.
Igualment, es fa imprescindible aplicar també
una metodologia arqueològica, a través de
la catalogació i documentació de tots els
elements materials, ja siguin objectuals o
constructius, relacionats amb la guerra.
Si considerem com a patrimoni aquell
passat que forma part del nostre present i
al qual li reconeixem uns valors, podrem
distingir entre els espais de guerra que es
consideren conjunts monumentals, els quals
generalment compten amb intervencions
d’arquitectura de certa rellevància, i els que
són desconeguts, incognoscibles, com els llocs
que van convertir-se en camps de batalla, en
el nostre cas la topografia dels bombardeigs,
o els camps de concentració franquistes,
per exemple. En tots dos casos tenim la
possibilitat d’abordar-los com a objecte i
subjecte didàctic i abordar-los també en les
estratègies de l’ensenyament i aprenentatge
de la història, i en la formació històrica de
la ciutadania. Ens cal valorar el patrimoni
moble i immoble de la Guerra Civil que ens ha
arribat, convertint-lo en espais d’història i de
memòria i plantejant línies d’actuació per a la
seva conservació, estudi, divulgació i, si cal,
museïtzació.
Com a pas previ a qualsevol proposta
d’intervenció en el patrimoni de la Guerra
Civil, ja sigui per conservar-lo, per ferlo visitable o per implementar una idea
museogràfica ambiciosa, cal tenir en
consideració les premisses que hem apuntat
en l’apartat anterior. Només d’aquesta
manera el patrimoni podrà esdevenir una
eina fonamental per aproximar-nos-hi i
transmetre’ns una part de la nostra història
recent que encara avui dia ens condiciona. Tal
com ja hem comentat abans, el patrimoni de
la guerra de 1936-1939 esdevé un patrimoni
emergent, d’interès per a una àmplia part
de la ciutadania. I això ens obliga a estar a
l’altura de les circumstàncies a historiadors,
investigadors, tècnics, polítics, gestors,
aficionats i, en definitiva, a tota la resta
d’implicats.  
Els espais patrimonials dels bombardeigs
sobre la ciutat
Després de la Primera Guerra Mundial, els
anys vint del segle xx els estrategs militars
començaren a qüestionar-se la divisió entre
el front i la rereguarda establerta fins aquell
moment en les guerres. I va ser el general
italià Giulio Douhet el primer que ho va
escriure: «Ja no poden existir zones en les
què la vida pugui transcórrer en completa

seguretat i amb relativa tranquil·litat. El camp
de batalla ja no podrà estar limitat […] Ja no
podrà subsistir una divisió entre bel·ligerants
i no bel·ligerants».78 Douhet, a més, apuntava
altres qüestions importants, com ara que
l’aviació esdevindria una arma amb capacitat
d’actuació autònoma, igual que l’exèrcit de
terra o l’armada.
Durant la Guerra Civil espanyola
s’aplicaren per primera vegada de forma
sistemàtica aquestes noves estratègies
bèl·liques, consistents en què l’aviació atacaria
tant els objectius militars al front com els
objectius situats a la rereguarda: ports,
estacions de ferrocarrils, fàbriques, centrals
energètiques, nusos de comunicació, edificis
governamentals i fins i tot la població civil,
per ensorrar la moral en aquesta rereguarda.
És cert que no era la primera guerra en la qual
l’aviació colpejava les poblacions civils, ja ho
havien fet els exercits metropolitans (italians,
birtànics, francesos i espanyols) contra
poblacions civils de les colònies abans de la
Primera Guerra Mundial i esporàdicament
es tornaria a fer durant aquesta.79 El que
era nou era que ja no es tractava d’atacs
puntuals i aïllats, sinó sistemàtics, integrats
en l’estratègia de guerra, i que es feia contra
poblacions europees.
Serà durant la Segona Guerra Mundial
quan aquestes estratègies militars es portaran
fins a les darreres conseqüències, de manera
que moltes ciutats europees i asiàtiques,
allunyades del front, patiran intensos
bombardeigs aeris.80 D’aquesta guerra, solem
recordar els bombardeigs alemanys sobre
Londres, però, en canvi, sovint oblidem els
bombardeigs aliats sobre 131 ciutats i pobles
alemanyes, des de Dresden fins a Berlín, que
causaren la mort de 600.000 persones (la
immensa majoria civils) i deixaren sense llar
7.500.000 persones.81 També, sovint, passem
78. Giulio Douhet, El dominio del aire, Madrid, Ministerio
de Defensa, 1987 [1921]. Vegeu també l’interessant
estudi de Tami Davis Biddle Rhetoric and Reality in
Air Warfare: the Evolution of British and American Ideas
about Strategic Bombing, 1914-1945, Princeton, Princeton
University Press, 2002.
79. Sven Lindqvist, Historia de los bombardeos, Madrid,
Turner, 2002.
80. Fernando Paz, Europa bajo los escombros: los
bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial,
Barcelona, Áltera, 2008; John R. Elting, V. P. von
Luttichau, La Fortaleza europea, Londres, Time-Life
Books, 2008.
81. Vegeu el clàssic de Winfried Georg Sebald, Sobre la
historia natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama,
2003; i els comentaris que ha generat en: Winfried Georg
Sebald, On the natural history of destruction: with essays
on Alfred Andersch, Jean Améry and Peter Weiss; Londres,
Penguin, 2004. Vegeu també Frank Musgrove, Dresde y
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per alt el primer bombardeig atòmic sobre les
ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki.82
Per comprendre i explicar els refugis
antiaeris de la Guerra Civil espanyola a
Barcelona o a Catalunya en general, hem de
considerar els punts anteriors i el fet que
l’aviació va esdevenir una arma clau que
condicionà decisivament el desenvolupament
del conflicte bèl·lic i facilità la victòria del
bàndol franquista. Des del mes de març
de 1937 i fins al gener de 1939, la ciutat de
Barcelona va registrar unes 400 alarmes i
uns 200 atacs aeris que destruïren uns 1.800
edificis i causaren la mort de 2.750 persones
i ferides a més de 7.000.83 Barcelona, però,
haurà de fer front, no tant sols a les incursions
aèries de l’aviació feixista o a la seva amenaça,
sinó a altres qüestions com ara l’increment de
refugiats, les lluites polítiques interiors, les
dificultats d’aconseguir subministraments,
l’organització d’una indústria de guerra, etc.
La ciutat patirà atacs terribles com els del
30 de gener de 1938, en el qual resultaren
mortes 216 persones, inclòs un nombre elevat
d’infants; o els dels dies 16, 17 i 18 de març
de 1938, amb un total de 14 incursions en 41
hores que causaren prop de 900 morts i 1.500
ferits.84
Altres poblacions catalanes com Tarragona
(Tarragonès), Reus (Baix Camp), Flix (Ribera
d’Ebre), Amposta (Montsià), Tortosa, el
Perelló i l’Ampolla (Baix Ebre), Sant Vicenç
de Calders (Baix Penedès), Vilanova i la
Geltrú i Sitges (Garraf ), Badalona i Sant Adrià
del Besòs (Barcelonès), Manresa (Bages),
Granollers (Vallès Occidental), Sant Feliu de
Guíxols i Palamós (Baix Empordà), Figueres,
Portbou i Port de la Selva (Alt Empordà)
també patiran intensos bombardeigs per part
de l’aviació franquista.85 El mateix va passar
los bombardeos británicos sobre Alemania, Valladolid, AF
Editores, 2005.
82. Vegeu The Effects of the Atomic Bombs at Hiroshima
and Nagasaki. Report of the British Mission to Japan,
Londres, Home Office and the Air Ministry, 1946; Michael
J. Hogan (ed.), Hiroshima in history and memory,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996; i George
Weller, Nagasaki: las crónicas destruidas por MacArthur,
Barcelona, Crítica, 2007. Molt interessant és la novel·la de
Masuji Ibuse, Lluvia negra, Barcelona, Debolsillo, 2009 i
la pel·lícula que se’n va fer, dirigida per Shôhei Imamura,
Kuroi ame, Tòquio, Hayashibara Group - Imamura
Productions - Tohokashinsha Film Company Ltd., 1989.
83. Vegeu, per exemple, Junta de Defensa Passiva
de Catalunya, Resum de gràfics estadístics d’alarmes i
bombardeigs soferts a la ciutat de Barcelona de l’1 de gener
del 1937 al 31 de març del 1938, Barcelona, Secretaria
Técnica d’Informació i Enllaços, 1938.
84. Joan Villarroya, Paola Lo Cascio, Susanna Olivera,
Tres dies de març. Imatges: 1936-1939: bombes sobre
Barcelona, Girona, El Punt - Memorial Democràtic, 2008.
85. Ramon Arnabat, Adrià Cabezas, David Gesalí, David
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a diverses ciutats del País Valencià: Castelló,
Sagunt, València, Alacant i Alcoi.86 I a d’altres
del litoral mediterrani com Cartagena,
Albacete, o Almeria, tot i que el símbol que
passà a l’imaginari popular fou la ciutat basca
de Guernica.87
El llegat de la Barcelona bombardejada
durant la Guerra Civil espanyola no es limita
als refugis antiaeris que ens han arribat, ni
a les plaques i monuments commemoratius
—més aviat pocs— en record de les víctimes.
El patrimoni relacionat amb la història dels
bombardeigs comprèn la memòria col·lectiva
Íñiguez, Els bombardeigs franquistes sobre el Penedès, 19371939, Vilafranca del Penedès, IEP, 2011; Ezequiel Gort,
Salvador Palomar, Viure sota les bombes: els bombardeigs
a Reus, 1937-1939, Reus, Arxiu Municipal de Reus, 2010;
Francisco J. González Huix, El Asedio aéreo de Tarragona:
1937/1939, Tarragona, Diputació de Tarragona, Institut
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1990;
Àngel Jiménez, Fa setanta anys: els bombardeigs de 1937:
Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, 2007; Josep M. Pérez Suñé,
Pere Rams, Flix: objectiu de guerra a bombardejar (19371938), Flix, Ajuntament de Flix, 2009; Lluís de Salvador,
Quan la mort venia del cel: memòria dels bombardejos
sobre Tarragona (1937-1939), Valls, Cossetània, 2009;
Joan Garriga, GR.31/5/1938: el bombardeig de Granollers,
Granollers, Museu de Granollers, 2008 i Joan Garriga,
Granollers: el bombardeig de 1938, Granollers, Ajuntament
de Granollers, 2002; Diversos autors, El Bombardeig
de Granollers: 50è aniversari, Granollers, Museu de
Granollers, 1988; Joaquim Aloy, Pere Gasol, Bombes
franquistes sobre Manresa: els atacs aeris al final de la
Guerra Civil (Desembre 1938-Gener 1939), Manresa,
Ajuntament de Manresa, 2008.
86. Rafael Aracil, Joan Villarroya, El País Valencià
sota les bombes (1936-1939), València, Universitat
de València, 2010; Eladi Mainar, Bajo las bombas,
València, Prensa Valenciana; Alacant, Prensa Alicantina,
2007; Ángel Beneito, Alcoi, objetivo de guerra, Alcoi,
Producciones Kronos, 2007; Grup per a la Recerca de
la Memòria Històrica de Castelló, Castelló sota les
bombes, Benicarló, Onada, 2007; Germán Ramírez et al.,
Bombardeig de Xàtiva, 1939, Xàtiva, Ulleye, 2009.
87. Ian Patterson, Guernica y la guerra total, Madrid.
Turner, 2008.
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A la façana de l’església
de Sant Felip Neri encara es poden veure els
impactes de la metralla
del bombardeig franquista del 30 de gener
de 1938, que causà un
gran nombre de morts,
entre ells molts infants.
(Foto: AFB)

i la història oral; el patrimoni documental
conservat per les autoritats militars i civils
que van defensar la ciutat; els documents
elaborats per l’aviació atacant; a més del
patrimoni material avui dia conservat: els
refugis antiaeris, els emplaçaments d’artilleria
antiaèria i els aeròdroms des d’on sortien
els avions per atacar o protegir les ciutats
catalanes.88
L’estudi en profunditat i la divulgació
històrica de la campanya de bombardeig
soferta per la ciutat i de l’organització de la
seva defensa durant el període de 1937-1939
han de prendre en consideració el context
més ampli i general possible: els antecedents
88. Vegeu, per a Gran Bretanya, Gabriel Moshenska,
«Resonant Materiality and Violent Remembering:
Archaeology, Memory and Bombing», International
Journal of Heritage Studies, XV, 1 (2009), pàg. 44-56;
«Oral history in historical archaeology: excavating sites
of memory», Oral History, 35,-1, pàg. 91-9, i «Unearthing
an air-raid shelter at Edgware Junior School», London
Archaeologist, XI, 9 (2007), pàg. 237-240.

històrics de bombardeigs aeris; la legislació
internacional; les experiències de la Gran
Guerra; els primers organismes per a la
defensa de les ciutats catalanes el 1936; les
tasques de les institucions de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per
pal·liar o atenuar els efectes dels atacs aeris
contra la ciutat; l’important participació i
autoorganització ciutadana a través de les
associacions veïnals; la defensa passiva i la
defensa activa; els documents generats per
l’aviació agressora; la distinció dels objectius
i dels tipus de bombardeigs; i el context
polític nacional i estatal i també internacional.
Finalment, caldrà tenir sempre presents els
bombardeigs anteriors i posteriors. Qualsevol
proposta d’intervenció, museïtzació o
explicació dels bombardeigs franquistes sobre
la ciutat de Barcelona ha de tenir en compte
aquests aspectes que estan íntimament
relacionats i que poden implicar diferents
espais de la ciutat.
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Bombardeigs franquistes i objectius: el
paper de Barcelona durant la guerra
A hores d’ara tothom sap que una de les
principals causes de la derrota militar de la
República espanyola fou la precarietat de
mitjans militars, en bona mesura atribuïble
al Comitè de No Intervenció, que dificultà
la consecució d’armes per al govern legítim
a causa de l’embargament de les potències
europees, mentre Franco s’abastia sense
problemes de l’ajuda de l’Alemanya nazi i la
Itàlia feixista.89
Els dèficits d’armes per als republicans
va afectar tant al front com a la rereguarda,
de manera que les ciutats restaren
insuficientment defensades i això facilità els
atacs de l’aviació enemiga. Les dificultats per
organitzar una defensa activa eficient portaren
a centrar els esforços en la defensa passiva,
amb l’objectiu de protegir la població civil,
sent el cas més clar la construcció de refugis
arreu de Barcelona i del territori republicà.
Això no vol dir que l’exèrcit republicà
no s’esmercés per organitzar la defensa
activa (detecció i rebuig dels atacs aeris
enemics) mitjançant l’artilleria o l’aviació.
N’és un exemple la creació de les defenses
antiaèries que, tot i les seves limitacions,
van fer el seu servei per a la protecció de la
ciutat. Els emplaçaments antiaeris al Turó
de la Rovira s’integraren en el dispositiu de
defensa antiaèria de la ciutat, conformat per
altres punts on es van instal·lar elements
d’observació i defensa.90
Per entendre l’abast del setge aeri que
va patir Barcelona entre 1937 i 1939, cal
considerar la pèrdua de Mallorca, després del
89. La millor síntesi d’aquesta qüestió es pot trobar a
la trilogia: Àngel Viñas, La soledad de la República: El
abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión
Soviética, Barcelona, Crítica, 2006; Àngel Viñas, El escudo
de la República: el oro de España, la apuesta soviética
y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2007;
Àngel Viñas, El honor de la República: entre el acoso
fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin,
Barcelona, Crítica, 2008, a més d’Àngel Viñas, Francisco
Hernández Sánchez, El desplome de la República: la
verdadera historia del final de la Guerra Civil, Barcelona,
Crítica, 2009. Vegeu també Gerald Howson, Armas
para España: la historia no contada de la guerra civil
española, Barcelona, Península, 2000; Jean-F. Berdah, La
Democracia asesinada: la Republica española y las grandes
potencias, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 2002; Daniel
Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española:
una revisión crítica, Barcelona, Crítica, 2004; i José Mª
Manrique, Lucas Molina, Las armas de la Guerra Civil
española, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.
90. Antonio Vera, Jorge Vera, Defensa Antiaérea
Republicana (1936-1939), Artillería y Refugios (Algo de
valor), València, Jorge Vera De Leito, 2000.
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fracàs de les operacions de desembarcament
dels republicans a les illes l’estiu de 1936.91
A partir d’aquell moment i fins al gener de
1939, Barcelona, que es convertirà de fet en la
capital econòmica i política de la República,
esdevindrà un objectiu prioritari per a
l’aviació italiana i alemanya estacionada a les
Balears (a Palma de Mallorca i Pollença), a
tant sols una hora de vol per sobre del mar i
sense interferències fins a la costa. Els Savoia
S.79 i S.81 de l’aviació legionària italiana en
seran els principals protagonistes i, amb
menys intensitat, els Heinkel He-59 de la
Legió Còndor alemanya.
Quins eren els possibles objectius dels
avions atacants? La informació de què
disposem ens permet apuntar que, si bé
una bona part pretenien atacar objectius
considerats estratègics (fàbriques, ports,
centrals elèctriques, comunicacions
ferroviàries, vaixells, etc.), uns altres
atacs aeris foren indiscriminats sobre la
població, amb l’objectiu de debilitar la moral
republicana a la rereguarda i crear una
sensació d’inseguretat entre la població. El que
passa és que els objectius estratègics també
es convertiren en atacs indiscriminats sobre
la població barcelonina, ja que era impossible
atacar amb precisió objectius concrets amb
els mitjans tècnics de l’època i des de 4.000 m
d’altura en una ciutat d’un milió d’habitants.
Del que també tenim una àmplia constància
documental és de la importància dels
serveis d’espionatge franquista a la ciutat de
Barcelona i de la precisió dels informes dels
possibles objectius: el port de Barcelona, els
vaixells mercants, les fàbriques, les centrals
elèctriques, les seus dels partits polítics i de
les organitzacions sindicals, les seus dels
organismes governamentals, etc.92
Fossin quins fossin els objectius i la
tipologia dels aparells de l’aviació atacant, els
ciutadans i ciutadanes de Barcelona visqueren
els anys 1937 i 1938 i el gener de 1939 amb
l’angoixa permanent dels bombardeigs aeris.
91. Josep Massot, El desembarcament de Bayo a Mallorca:
agost-setembre de 1936, Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1987. Vegeu també Gabriel
Cardona, Historia militar de una Guerra Civil. Estrategias
y tácticas de la guerra de España, Barcelona, Flor de
Viento, 2006; i Joan Maluquer, L’aviació a Catalunya els
primers mesos de la Guerra Civil, Barcelona, Pòrtic, 1978.
92. Els serveis d’espionatge franquista s’agruparen
primer en el Servicio de Información de la Frontera
Nordeste (SIFNE) i posteriorment en el Servicio de
Información Poítico Militar (SIPM). Sobre l’espionatge
franquista a Catalunya vegeu José Beltrán, Experiencias
de los servicios de información en el nordeste de España
(S.I.F.N.E.) durante la guerra. Una teoría, una técnica y una
escuela sobre información general, Madrid, Espasa-Calpe,
1940.
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Ho recull perfectament un text anònim
localitzat entre la documentació de la Junta de
Defensa Passiva de Catalunya:
Cal haver-les viscut amb tot el seu tràgic horror
aquestes hores d’angoixa infinita, en les quals
teniu la clarividència que cada minut pot ésser
l’últim de la vostra vida, i, pitjor encara, pot ésser
l’últim minut de la vida dels vostres estimats. Cal
haver sentit la calma serena i augusta de la nit,
estripada de cop per l’espetec horrísson d’unes
bombes de monstruosa força destructora, mentre l’estridència nerviosa i epilèptica dels canons
antiaeris teixeix la seva resposta enervadora en
el canyamàs del cel ratllat pels projectors.93

La defensa activa i la defensa passiva
La defensa d’una ciutat contra els atacs aeris
consta de dues parts: la defensa activa i la
defensa passiva. La defensa activa republicana
estava constituïda fonamentalment per l’aviació de caça, els canons i metralladores antiaeris i els sistemes d’observació, i estava en mans
de l’exèrcit. El seu objectiu era la detecció i
neutralització dels avions atacants, és a dir,
evitar el màxim possible que bombardegessin.
La defensa passiva té com a objectiu protegir
la població civil i reduir el nombre de víctimes causades pels bombardeigs, mitjançant
la previsió (informació, alarmes, formació), la
protecció (camuflatge, refugis, serveis organitzats) i el salvament (serveis de desenrunament
i sanitaris).
Fins avui la historiografia dels bombardeigs
de Barcelona s’ha centrat en la defensa
passiva, i més concretament, en les víctimes i
els refugis, i quasi ha oblidat la defensa activa
de la ciutat. Ara, però, cal fer un esforç per
estudiar-les conjuntament, ja què una i l’altra
estan interrelacionades i troben el seu sentit
quan les analitzem juntes.
En el primer moment de la guerra, la
Generalitat de Catalunya crea la Conselleria
de Defensa, encapçalada pel militar d’aviació
Felip Díaz Sandino.94 Al seu torn, l’Ajuntament
crea l’Oficina de Defensa Passiva (ODP),
l’home clau de la qual serà Manuel Múñoz

93. Anònim, Un tema inesgotable, Junta de Defensa Passiva
de Catalunya, Biblioteca del Pavelló de la República-UB.
Vegeu també Cèsar A. Jordana, Barcelona 1938: la veu de
les sirenes, Barcelona, Edicions de 1984, 2008.
94. Felipe Díaz Sandino, De la conspiración a la revolución:
1929-1937, Madrid, Libertarias, 1990. Pel que fa a la
Generalitat de Catalunya, disposem de la crònica
redactada per Josep Tarradellas, Crònica de la Guerra
Civil a Catalunya, 2 vol., Barcelona, DAU, 2008-2009, on
es recullen diverses iniciatives de la Generalitat per fer
front als atacs aeris.

Fonolocalitzar i canó antiaeri Vicker al Turó de la
Rovira, l’emplaçament més important de la ciutat
pel que fa a la defensa activa
(Foto:BNE)

MUHBA DOCUMENTS, NÚM. 7, pàg. 26-53

47

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona, ja publiquen unes Instruccions
per al cas de bombardeig aeri.97 També s’inicia
l’adaptació dels baixos d’alguns edificis
de pisos i de les estacions de ferrocarril i
metro com a refugis, i s’instal·len els primers
sistemes d’alarma i camuflatge.98 I, uns mesos
més tard, però dins l’any 1936, és a dir, abans
que es produeixi cap bombardeig aeri sobre
la ciutat, s’edita una mena d’auca amb el títol
d’Instruccions a seguir en cas de bombardeig
que, de forma entenedora i gràfica, explica
quina ha de ser l’actuació de la població en cas
de bombardeig.99
Pel que fa a la defensa activa, malgrat la
poca experiència i els recursos limitats, el
tinent coronel Vicenç Guarner, assessor de la
Generalitat de Catalunya en els afers militars,
en col·laboració amb la Defensa Contra
Aeronaus (DCA), desplegà una primera xarxa
de defenses antiaèries a Barcelona durant els
primers mesos del conflicte bèl·lic.100
La primavera-estiu de 1937 es crea l’Arma
d’Aviació, dins la qual s’organitza la Defensa
Especial Contra Aeronaus (DECA), que
substitueix la DCA; i es crea la Junta de
Defensa Passiva de Catalunya (JDPC), que
substitueix l’ODP. La nova JDPC regularà
la creació de les juntes locals i vetllarà per
la construcció de refugis, la realització de
cursets de defensa passiva i l’edició d’impresos
i cartells informatius.101

L’espionatge franquista
a Barcelona i Catalunya
(SIFNE) proporcionà
diversa informació
vital sobre els objectius
dels bombardeigs aeris.
Fotografia aèria de la
ciutat de Barcelona
amb indicació de les
defenses antiaèries.
(Foto: AHEA).

Díaz, regidor d’Urbanisme i Obres.95 Les
primeres mesures que s’adopten responen als
primers atacs aeris franquistes sobre ciutats
republicanes i als primeres atacs marítims
sobre la costa catalana.
En l’àmbit de la defensa passiva s’inicia
la tasca informativa mitjançant cartells i
impresos que alerten sobre els perills d’atacs
aeris i informen de la manera d’actuar.96
En una data tan primerenca com el 21 de
setembre de 1936, el conseller de Defensa de
95. Manuel Muñoz Díez, Memoria de Defensa Pasiva
Antiaérea. Refugios. Instrucciones elementales para la
protección contra los ataques aéreos con bombas explosiva
e incendiarias, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1937
(2a edició). Hi ha una versió en català.
96. Vegeu Generalitat de Catalunya, Departament
de Defensa, Protegeos!: consejos a la población civil
contra los ataques por bombardeo, Barcelona, Editorial
Marxista, 1936 i Generalitat de Catalunya, Comissariat de
Propaganda, Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria,
Barcelona, 1936 i 1937. O el primerenc cartell Precauciones
que debe tomar la población civil en caso de bombardeo
aéreo, Barcelona, Jefatura de Antiaeronáutica, 1936.
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97. Generalitat de Catalunya, Departament de
Defensa, Instruccions per al cas de bombardeig aeri. El
Conseller de Defensa Felip Díaz Sandino. Barcelona, 21 de
setembre del 1936, Barcelona, Departament de Defensa de
la Generalitat de Catalunya, 1936.
98. Recordem que segons el Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, refugi vol dir:
«construcció amb coberta, feta o habilitada per protegirse de les armes de l’enemic».
99. Generalitat de Catalunya, Consell de Sanitat
de Guerra, Secció de Defensa Pasiva de la Població,
Instruccions a seguir en cas de bombardeig, Barcelona,
Departament de Defensa de la Generalitat de Catalunya,
1936.
100. Vicenç Guarner, L’aixecament militar i la Guerra
Civil a Catalunya (1936-1939), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1980.
101. Vegeu Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona,
Reglament de defensa pasiva, Barcelona, 1937; Refugis:
defensa passiva antiaèria: instruccions elementals contra
els atacs aeris amb bombes explosives i incendiàries,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1937 (n’hi ha
una versió en castellà); o Junta de Defensa Passiva de
Catalunya, Normes generals i instruccions tècniques,
Barcelona, Govern de la Generalitat, Conselleria del
Treball i Obres Públiques, 1937. Vegeu també el cartell:
Generalitat de Catalunya, Consell de Sanitat de Guerra,
Secció de Defensa Pasiva de la Població, Serveis «Z»,
Algunes maneres d’apuntalament i protecció en cas de
bombardeig, Barcelona, Consell de Sanitat de Guerra.
Secció d Informació i Propaganda. Quant als impresos,
assenyalem com exemple: Francisco García del Cid,
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Mapa del litoral
mediterrani amb els
objectius de l’aviació
legionària italiana establerta a les Balears
(Foto: USAM).

L’arribada de nou material antiaeri a Barcelona permetrà a l’exèrcit republicà organitzar
Protección contra los agresivos químicos, del agua y de
los alimentos: neutralización de zonas, locales y objetos
contaminados, Barcelona, Gobierno de la Generalidad.
Consejería de Trabajo, Junta de Defensa Pasiva de
Cataluña, 1938; J. M. Martino, Apuntalamiento o derribo
de edificios afectados por el bombardeo, [S.l. : s.n.], 1938, i
Protección de edificios, monumentos artísticos, etc. Contra
bombardeos, [S.l. : s.n.], 1938.

un sistema de defensa antiaèria que gira al
voltant de la bateria antiaèria del Turó de la
Rovira i que compta amb canons antiaeris dalt
de Sant Pere Màrtir i del turó de Sant Ramon
i a prop de la costa, des de Montjuïc al Besòs.
Tot plegat complementat amb petits canons
i metralladores situats al centre de la ciutat i
als voltants del port; i amb diversos aparells i
punts d’observació (fonolocalitzadors, reflectors, radioescoltes, vigies, guaites, petits
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Per a la defensa passiva
de la ciutat eren tant
importants els refugis,
com l’organització i
la informació. Cartell informatiu sobre
com actuar en cas de
bombardeig editat
per la Generalitat de
Catalunya.
(Foto: Biblioteca del Pavelló
de la República-UB)

vaixells, etc.). Tot i que la defensa antiaèria
de Barcelona no fou suficient per aturar els
bombardeigs, sí que evità alguns atacs contra
la ciutat i els seus objectius i en dificultà la
realització d’altres.
L’aspecte que esdevindria clau de la defensa
de la ciutat de Barcelona fou el treball conjunt
de les autoritats militars de la DECA i de les
civils de la JDPC, per fer front a la intensificació dels bombardeigs aeris contra la ciutat,
el litoral i les poblacions de la rereguarda
catalana. Malgrat els pocs recursos i el desconeixement, tal com assenyalava un anònim
responsable de la defensa passiva republicana,
Catalunya va fer una gran tasca teòrica i pràctica al voltant d’aquesta qüestió:
España, la España republicana, y con ella la
Cataluña autónoma, se han visto forzadas a
improvisar su Defensa Pasiva; el pueblo español
ha aprendido en el yunque de la realidad, en la
realidad de nuestra guerra, lo que despreció en
la serenidad de la paz.
Los conceptos de frente y retaguardia se han
refundido en uno; las poblaciones civiles son los
blancos estratégicos igual que los parapetos; esta
labor destructora en la retaguardia repercute
perniciosamente en el ejército operante en el
frente; el éxito de nuestras batallas depende
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de la acción coordinada del frente con la
retaguardia.
Con la experiencia adquirida, en los dos años
de nuestra guerra de independencia, la España
republicana se ha situado a la cabeza de las
naciones, en materia de Defensa Pasiva, y hoy
podemos afirmar que a pesar de los escasos
medios a nuestro alcance, España posee refugios
que no tienen nada que envidiar a los mejores
del mundo.102

A l’hora de definir els espais que caldria
conservar i/o museïtzar relacionats amb la
defensa de Barcelona contra els atacs aeris
de 1937-1939, cal que considerem tant els que
fan referència a la defensa passiva com els
relacionats amb la defensa activa, tant els
refugis com les bateries antiaèries. En tots hi
participà la ciutadania. O és que els soldats
voluntaris o de lleva no eren també ciutadans?
La defensa de la ciutat fou un projecte comú,
de col·laboració, en el qual participaren els
102. Text anònim d’un responsable de la Defensa Passiva
republicana, Biblioteca del Pavelló de la RepúblicaUB. Vegeu les interessants observacions de l’estudi de
Jaume Valentines, «Redefinicions socials i espacials de
l’enginyeria a la Guerra Civil a Catalunya. El Fons Ramon
Parera i la defensa passiva» i de Guillermo Lusa, Antoni
Roca, Jaume Valentines, El Fons “Ramon Parera”.
Imatges de la defensa passiva a Catalunya (1938-1939),
Barcelona, UPC, 2008, pàg. 1-36.
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com més que vestigis abandonats de la guerra,
que poden ser quelcom més que símbols sense
cap ús i que poden esdevenir susceptibles
d’una proposta de coneixement de la història recent més tràgica i valenta viscuda pels
barcelonins.
Refugis, màrtirs, i resistents
La ciutat de Londres ha mantingut viu el
record del Blitz, i els londinencs se senten orgullosos de la seva resistència davant l’agressió
nazi.103 Un exemple del qual Madrid i Barcelona podrien aprendre molt, igual que els anys
trenta Londres va aprendre de la Ciutat Comtal temes relacionats amb la defensa passiva.
De fet, l’experiència de Barcelona va servir
perquè la resta d’Europa aprengués aquesta
nova manera de fer la guerra.104 Perquè: què
resta del «Madrid resistente», del Madrid del
«¡No pasarán!»? O de la «Barcelona màrtir»?
Per què no mostrem orgullosos la nostra resistència al feixisme, com fan a Londres?
El cas de Barcelona és especialment paradoxal, per ser una ciutat bombardejada de
forma contínua i salvatge per l’aviació legionària italiana des del 13 de març de 1937 fins al
26 de gener de 1939, la primera de la història
que va patir un atac aeri massiu, amb prop de

Indicació de refugi
antiaeri en una boca de
metro de Barcelona
(Foto: BNE)

ciutadans i llurs associacions, les administracions i l’exèrcit republicà, és a dir, civils i
militars, el poble i les autoritats. Només analitzant-lo i explicant-lo conjuntament podrem
entendre’l. Per dir-ho d’una altra manera, tant
important és recuperar i museïtzar el refugi
307 o d’altres com la bateria antiaèria del Turó
de la Rovira: ambdós formen part de l’ideari
col·lectiu de la ciutat, d’aquells ciutadans que
van viure els bombardeigs i que han llegat la
seva memòria.
La recuperació de l’espai del Turó de la Rovira i les iniciatives endegades per la societat
civil durant el 2000, com la rehabilitació dels
refugis antiaeris a diversos barris de la ciutat,
indiquen que una part de la societat reclama la
recuperació d’uns espais que han de ser quel-

103. Vegeu el testimoni de Carles Pi i Sunyer, Londres
en guerra, 1939-1942: impressions d’un exiliat, Barcelona,
Fundació Carles Pi i Sunyer, 2006.
104. John Langdon-Davies, Air Raid. The technique
of silent approach, high explosive panic, Londres,
George Routledge & Sons, 1938; Camille Rougeron,
Les enseignements aériens de la Guerre d’Espagne,
París, Editions Berger-Levrault, 1939 (traducció al
castellà: Las enseñanzas aéreas de la guerra de España¸
Buenos Aires, Círculo Militar, 1940); Commandant de
Launoy, Les bombardements de Barcelone?, Brussel·les,
Action et Civilisation, 1938; i Commandant de Launoy,
Bombardements et agressions en Espagne (Juillet 1936 Juillet 1938), París, Comité Mondial contre le Guerre et
le Fascisme, 1938. Vegeu també Jordi Pons, Lliçons de
Barcelona: informe britànic sobre el bombardeigs de la
ciutat, 1938, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2004;
i José Quero, El Bombardeo de las ciudades abiertas,
Madrid, Ediciones Españolas, 1938. Vegeu també els
documents republicans: Cartagena víctima del fascismo
internacional, València, Ministerio del Estado, 1937; i
Lo que han visto en Madrid los parlamentarios ingleses,
València, Ministerio de Estado, 1937. La versió franquista
es troba a Ataques aéreos a poblaciones civiles: he aquí
el resultado de la barbarie roja 1936-1937, Salamanca,
Imprenta Nacional, [1937?]. Vegeu l’estudi sobre la
propaganda al voltant dels bombardeigs aeris durant la
Guerra Civil espanyola realitzat per Robert Stradling,
Your children will be next: bombing and propaganda in
the Spanish Civil War, 1936-1939, Cardiff, University of
Wales Press, 2008. Vegeu, finalment, la preparació per
a la guerra del govern britànic a Gabriel Moshenska,
«Government gas vans and school gas chambers:
preparedness and paranoia in Britain, 1936 -1941»,
Medicine, Conflict & Survival, 26, 3 (2010), pàg. 193-204.
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200 raids aeris; la ciutat desplegà una defensa
passiva potent que va evitar milers i milers
de morts i una defensa activa menys potent;
una defensa en la qual participà la població i
les seves associacions i l’Administració amb
una xarxa i estructura de juntes de Defensa
Passiva locals.105 Potser el discurs explicatiu
no ha de girar al voltant de les víctimes ni del
seu nombre, sinó de les estratègies emprades
perquè les víctimes fossin tan poques davant
l’abast del setge i els raids aeris en una ciutat
d’un milió d’habitants.
Per què el coronel Guarner, que desplegà
el sistema de defensa antiaeri de la ciutat, no
té cap record a Barcelona? Per què passa el
mateix amb el regidor Manuel Muñoz, el qual
va fer una tasca tant important durant els dos
primers anys de guerra? Per què no s’honrà
la memòria dels barcelonins resistents i de la
ciutat de Barcelona, capital política i econòmica de la República? Per què no museïtzem
105. En tenim una prova molt bona en els nombrosos
lligalls que es conserven a l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona, concretament en el fons
«M101 Junta Local de Defensa Passiva (1936-1959)», on
es conserva la documentació generada per aquest òrgan i
per la Junta de Defensa Passiva Nacional, encarregades de
la planificació de la defensa de la ciutat durant la Guerra
Civil, i de la gestió dels refugis civils construïts. Una altra
mostra és el Fons «Ramon Parera», que es conserva a
l’arxiu de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Sobre
aquest fons vegeu Lusa, Roca, Valentines, El Fons
«Ramon Parera»…
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el búnquer situat a Pedralbes, des d’on Negrín
seguia la marxa de la guerra, igual que han fet
els britànics amb el Cabinet War Rooms? O el
refugi de Lluís Companys al palau de les Heures? On es recorda els pilots i artillers republicans que defensaren Barcelona? On es recorda
els metges, infermeres i mestres que actuaren
sota les bombes? Tant sols un monument a la
Gran Via recorda els bombardeigs de la ciutat,
i un altre que, per iniciativa ciutadana, recorda
les víctimes dels bombardeigs franquistes a
la Barceloneta.106 De ben segur que podem
treballar més i millor el tema dels refugis barcelonins i la museïtzació dels més importants,
i des d’ells explicar tot el sistema de defensa
passiva i les conseqüències dels bombardeigs
franquistes sobre la ciutat.
Algunes conclusions
Les noves recerques històriques sobre el paper
de l’aviació durant la Guerra Civil espanyola
han aportat nous enfocaments i noves dades
sobre els bombardeigs aeris que patí la ciutat
de Barcelona i els sistemes de defensa activa
i passiva que s’adoptaren per part dels ciuta106. L’any 2003 l’Ajuntament de Barcelona organitzà un
homenatge a totes les víctimes catalanes dels bombardeigs
franquistes: Homenatge a les persones mortes en els
bombardejos feixistes de la Guerra Civil a Barcelona (19371939) i a tots els pobles víctimes d’altres guerres, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona-Regidoria de Drets Civils, 2003.
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Actuació dels serveis
de desenrunament i
sanitaris amb l’ajut de
nombrosos voluntaris
(Foto: BNE)

dans i de les administracions civil i militar.
Aquests nous enfocaments ens han d’ajudar
a passar d’una interpretació excessivament
victimista i reduccionista, sectorialitzada, centrada en els refugis, a una altra més complexa
que integri l’atac aeri i la defensa de la ciutat,
per una banda, i la defensa activa i la defensa
passiva, per una altra, analitzades com a dues
parts inseparables i dialècticament relacionades.
No podem seguir tractant el patrimoni relacionat amb els bombardeigs franquistes sobre
la ciutat de la mateixa manera que fins ara,
centrada quasi exclusivament en un element
patrimonial, el refugi, ni fer-ho, a més, de forma aïllada o descontextualitzada. Els refugis
són elements importantíssims del patrimoni
de la Guerra Civil, tant pel gran nombre que
se’n construí com per ser la primera vegada
que una gran ciutat allunyada del front havia
de fer un gran esforç de protecció de la seva
població davant els freqüents atacs aeris. Però
els refugis no poden esdevenir l’únic element
per explicar la capacitat de resistència d’una
ciutat i dels seus veïns; cal inserir-los i relacionar-los amb altres aspectes de la defensa
passiva de la ciutat i de la Generalitat de Catalunya i associar-los amb la defensa activa. Cal
relacionar-los també amb les noves estratègies
de guerra que no diferencien el front de la
rereguarda, i que s’implantaran per primera
vegada durant la Guerra Civil espanyola i
tindran la màxima expressió durant la Segona
Guerra Mundial.
Els refugis, com a elements patrimonials,
no tenen sentit sense contextualitzar-los ni
sense relacionar-los amb altres elements de la
defensa passiva (sistemes d’evacuació, urgències mèdiques, desenrunament, formació i
informació, coordinació, les juntes, etc.) i la
defensa activa de la ciutat (les defenses antiaèries de Sant Pere Màrtir, de Montjuic o del
Turó de la Rovira, l’esquadrilla de caça nocturna, etc.). Serà en aquest marc on les experiències i els testimonis individuals i col·lectius,
així com els elements patrimonials aïllats,
prendran significat més enllà de l’anècdota.
Serà en aquest marc on els refugis, preservats,
estudiats i interpretats científicament des del
punt de vista històric, arqueològic i arquitectònic, podran complir la seva funció de difusió
social (mitjançant la intervenció museològica i museogràfica), contribuint a millorar el
coneixement històric de la ciutat, a la reflexió
sobre la barbàrie de les guerres i la necessitat
de lluitar per la pau, i al fet que els ciutadans
de Barcelona s’identifiquin amb uns homes i
unes dones i amb unes institucions que, més
que màrtirs, van ser resistents al feixisme.    
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CRONOTIPOLOGIA DELS
REFUGIS ANTIAERIS
DE BARCELONA
La ciutat de Barcelona conserva al
seu subsòl un important nombre de
refugis antiaeris construïts com a
conseqüència de la Guerra Civil espanyola. Arran de l’increment de les
intervencions arqueològiques preventives, aquests darrers anys, des
del Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) s’han anat documentant alguns d’aquests refugis a diversos indrets de la ciutat. La intenció d’aquest
article és elaborar un estat de la qüestió de les característiques dels refugis
i de l’existència d’elements que s’hi
poden trobar associats. A més, des
d’una òptica científica, es valoraran
les singularitats dels refugis antiaeris
documentats per tal de configurar una
tipologia i caracterització de les similituds existents.

CRONOTIPOLOGÍA DE LOS
REFUGIOS ANTIAÉREOS
DE BARCELONA
La ciudad de Barcelona conserva en
su subsuelo un número considerable
de refugios antiaéreos construidos
como consecuencia de la guerra civil
española. A raíz del aumento de las
intervenciones arqueológicas preventivas, desde el Museo de Historia de
Barcelona (MUHBA) se han ido documentando estos últimos años algunos
de estos refugios en varios lugares de
la ciudad. La intención del presente
artículo es elaborar un estado de la
cuestión de las características de los
refugios y de la existencia de elementos a ellos asociados. Además, desde
una óptica científica, se valorarán las
singularidades de los refugios antiaéreos documentados para configurar
una tipología y una caracterización de
las similitudes existentes.

Carme Miró Alaix
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Jordi Ramos Ruiz
ATICS SL
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CHRONOTYPOLOGY OF
ANTI-AIRCRAFT SHELTERS
The city of Barcelona has preserved
a significant number of anti-aircraft
shelters built below ground during the
Spanish Civil War. As a result of the
increase in preventive archaeological
interventions, over the past few years
the Museu d’Història de Barcelona
[MUHBA] has been documenting some
of these shelters dotted around the
city. This article presents an overview
of such shelters, their characteristics
and other related elements. The peculiarities of the anti-aircraft shelters
documented are considered from a
scientific angle in order to establish
a typology and a description of their
similarities.

CRONOTIPOLOGIA DELS REFUGIS
ANTIAERIS DE BARCELONA
Carme Miró Alaix
Jordi Ramos Ruiz

Introducció
La ciutat de Barcelona, a partir de les intervencions arqueològiques efectuades en aquest
últims anys, ha vist com ha anat incrementant
el seu patrimoni sobre la Guerra Civil, sobretot gràcies a la documentació dels refugis antiaeris. En aquests moments hi ha publicacions
i estudis sobre els refugis antiaeris arreu de
Catalunya,1 però, lògicament, és la seva capital
la que albergà la quantitat més gran de refugis
i on hi ha més divergències quant als models
emprats. Alguns foren construïts per l’entusiasme col·lectiu del moment; d’altres, ben
planificats com a veritables obres arquitectòniques dissenyades per arquitectes, enginyers
i constructors especialitzats; i finalment, cal
destacar els bastits pel Sindicat d’Arquitectes
de Catalunya.
Els canvis en les tàctiques militars comporten canvis en les estructures defensives.
A mesura que ha evolucionat l’armament, ha
evolucionat el tipus de defenses. N’hi ha prou
que pensem en els canvis patits pels diversos
recintes emmurallats de la ciutat de Barcelona
o en com, amb l’arribada de les armes de foc i
els canons, es comencen a construir els baluards. Aquesta premissa queda demostrada al
llarg de la Guerra Civil espanyola: el fet que els
feixistes bombardegin les ciutats fa que la població s’organitzi. D’una banda neix una nova
1. Judit Pujadó, Contra l’oblit. Els refugis antiaeris poble a
poble, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2006. La primera publicació completa sobre els refugis
antiaeris a la ciutat de Barcelona és de l’any 1998 i de la
mateixa historiadora: Judit Pujadó, Oblits de reraguarda:
els refugis antiaeris a Barcelona (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. És un estudi global
des d’una visió històrica i dins del context associatiu de la
construcció dels refugis antiaeris de la Guerra Civil.

associació i forma de funcionament, la defensa
passiva, i de l’altra es crea una nova estructura
defensiva, formada per exemple pels refugis antiaeris i les bateries antiaèries. Aquest
nou model serà copiat a Europa al llarg de la
Segona Guerra Mundial (només cal pensar en
els diversos refugis a la Gran Bretanya, França
i Alemanya i en l’organització de les resistèn
cies francesa i britànica a la rereguarda).
La ciutat de Barcelona sofrirà al llarg del
conflicte bèl·lic un total de 194 bombardeigs,2
la majoria provinents de l’aviació feixista
italiana que i estava enclavada a la base de
Mallorca. Sense oblidar, però, que la Legió
Còndor alemanya també va actuar, sobretot
abans de l’entrada de les tropes nacionals a la
ciutat el 26 gener de 1939.
El primer bombardeig amb víctimes que
patí Barcelona per part dels feixistes i que
provocà un fort impacte entre la població el
van fer les tropes marines del creuer i destructor Eugenio di Savoia, el 13 de febrer de 1937, i
va matar divuit persones.3 Amb aquest bombardeig s’inicia un nou tipus de tàctica militar
on la rereguarda passa a ser front i la població
s’ha d’organitzar davant d’uns atacs incisius.
D’ençà d’aquesta data hi haurà unes conseqüències sobre la defensa passiva de la ciutat i
s’iniciarà un nou procés que marcarà la moral
i l’organització dels barcelonins.
2. Joan Villarroya, Judit Pujadó, Valerie Powles, El Refugi
307 i el Poble Sec, 1936-1939, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 2002, pàg. 23.
3. El primer bombardeig sobre la ciutat de Barcelona el
va fer el 10 de novembre de 1936 el creuer Canarias, i no
va tenir víctimes (Josep Maria Contel, Gràcia, temps de
bombes, temps de refugis. El subsòl com a supervivència,
Barcelona, Taller d’Història de Gràcia, 2008, pàg. 31-36).
El creuer va ser construït durant la dictadura de Primo
de Rivera i donat de baixa després de la mort del dictador
Franco.
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La construcció dels refugis antiaeris es va
incrementar a partir d’aquest esdeveniment
tan fort i impactant que va portar els polítics i
els mitjans de comunicació a fer una crida per
a la defensa de la ciutat. Un exemple ben clar
és la noticia apareguda al diari La Vanguardia,
el dia 20 de març de 1937, per infondre ànim
arran dels patiments pels bombardeigs d’una
ciutat de la rereguarda:
Barcelona ya ha sufrido su bautismo del aire, y
eso, a la luz del sol, y el bautismo de la alarma
«a deshora». Porque a deshora es para muchos
eso de que, a media tarde, las sirenas inunden las
calles con su estrépito, y en el aire, unos aviones
realicen un puñado de cabriolas en vuelo de
información, aunque se trate de un puñado de
heroicos patrulleros republicanos. Y eso es lo
que nos ha impulsado a insistir en el tema de los
refugios antiaéreos. Innegablemente Barcelona
cuenta, con buena parte de sus edificios, y por
sus «metros», con una larga cantidad de lugares
en los que puede neutralizarse la acción de la
metralla. Pero no es bastante. Las barriadas que
precisamente más lo necesitan carecen de ellos.
No es necesario enumerarlas, ni sería prudente,
ni es preciso porque quien debe saberlo lo sabe
de sobras que huelga toda indicación [...] Y con
la construcción de un puñado de refugios en
lugares estratégicos habremos dado un paso
definitivo para llevar al ánimo de nuestros conciudadanos la seguridad que necesitan.

Les publicacions a la premsa sobre els refugis antiaeris es van restringir, tot i que intentaven incentivar i proposar el treball comunitari,
i els diaris de l’època feien reflexions sobre les
conseqüències dels bombardeigs.
Per defensar Barcelona, el govern republicà
construeix diferents bateries antiaèries, com
ara al Turó de la Rovira,4 al Prat (ubicada a
l’actual Far del Llobregat dins del port de Barcelona), uns antiaeris improvisats a Vallcarca
i al Tibidabo, i al cim de Sant Pere Màrtir (Esplugues de Llobregat). Per defensar l’entrada
del mar de l’aviació feixista italiana, la ciutat
disposava de les bateries de costa a la muntanya de Montjuïc: la del castell, la Bonavista i
l’Álvarez de Castro. Així mateix, es van crear i
adaptar a les necessitats de l’època l’artilleria
Astilleros situada als Banys de Sant Sebastià a
la Barceloneta, la del cementiri del Poblenou i
la del Camp de la Bota, a més de comptar amb
un seguit de metralladores i artilleria lleugera
4. El MUHBA, el districte d’Horta-Guinardó, el Memorial
Democràtic i l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns,
S.A. han realitzat el projecte per a la recuperació de la
bateria antiaèria del Turó de la Rovira, on s’ha dut a terme
una primera fase de posada en valor.
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contra els avions repartides per la ciutat, tot
per fer front als atacs marítims i aeris feixistes.5
El 12 de juny de 1937, l’Ajuntament de Barcelona aprovava i iniciava una campanya per
a la construcció de refugis antiaeris, encara
que ja n’hi havia alguns de construïts o, si més
no, en procés de construcció. En un primer
moment, el regidor d’Urbanització i Obres
era l’encarregat de facultar la construcció de
refugis mitjançant l’anomenada Agrupació Col·
lectiva de la Construcció de Barcelona. A l’inici
de la Guerra Civil, molts habitants del barri
de la Barceloneta van marxar, ja que el port de
Barcelona era considerat com un dels principals objectius de l’aviació feixista. Els primers
refugis antiaeris del barri estaven destinats al
personal militar que treballava al port i a guardar artilleria lleugera, la qual cosa va provocar
que la població no tingués lloc on refugiar-se i
marxés, com dèiem, a indrets més segurs.
La Direcció de Serveis Tècnics de la
Conselleria-Regidoria d’Urbanització i Obres
era l’encarregada de distribuir els materials
que les comissions de veïns sol·licitessin per
a la construcció de refugis antiaeris. Per la
dificultat econòmica i estratègica de construir
refugis públics, aquest organisme volgué que
el municipi de Barcelona decretés que tots
els edificis de nova creació disposessin d’un
refugi per albergar als habitants més propers.6 Els refugis construïts a la via pública i
els que s’estaven construint com a col·lectius
no eren definitius. Aquests eren supervisats
per tècnics de la construcció i arquitectes,
sobretot pel que feia al seu emplaçament, la
capacitat superficial i el volum, els accessos, la
ventilació, els mitjans de regeneració d’aire i la
il·luminació.
El paper aglutinador de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya
La Junta de Defensa Passiva de la Conselleria
de Treball i Obres Públiques va ser creada per
Decret el 9 de juny de 1937 (DOGC 13-VI) amb
5. El maig de 1937 es va crear l’Arma d’Aviació de la República, organisme responsable de la defensa contra els atacs
feixistes, i la Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA).
6. «La labor municipal en la defensa antiaérea», La
Vanguardia (29/9/1937), pàg. 1. El regidor delegat de la
Defensa Passiva i d’Urbanització i Obres va entregar als
periodistes per a la seva publicació una nota que deia
textualment: «La Consejería Regidoría de Urbanización y
Obras del Ayuntamiento de Barcelona, ante una nota de la
Junta de Defensa Pasiva de Cataluña, publicada ayer por
la Prensa, hace constar para que llegue a conocimiento de
todos, que nadie está obligado ni debe dar informe alguno
de los refugios construidos en nuestra ciudad a persona
ajena a este Ayuntamiento».
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la intenció d’unir els esforços dels diferents
organismes, tant oficials com particulars, que
miraven de salvaguardar la població. El sentit
unificador d’aquesta junta es basava en l’organització dels serveis fonamentals de la defensa
passiva de la població civil, el control de l’ordre i l’ajut durant els bombardeigs i l’educació
dels habitants davant l’atac aeri, aeroquímic i
naval.7
La primera actuació de la Junta va ser crear
un pla de defensa passiva per a tota la població
mitjançant la construcció de refugis antiaeris.
El desconeixement de l’armament de l’enemic,
tant de les seves característiques com del seu
radi d’expansió, els va obligar a anar estudiant
els efectes dels bombardeigs a mesura que es
produïen, per decidir les futures prevencions.
La Comissió d’Urbanització i Obres va ser
l’encarregada d’engegar la defensa passiva
antiaèria a la ciutat de Barcelona. El descontrol en el moment de l’organització va provocar molts incidents i disputes que la Junta de
Defensa Passiva va intenta pal·liar.8
És a partir de la tasca de l’Ajuntament de
Barcelona, i en especial del seu conseller regidor d’Urbanització i Obres, Manuel Muñoz
Díez, que es redacta la memòria de l’anomenada Defensa Passiva Antiaèria, l’agost de 1937.9
Entre octubre i gener següents es defineixen
els cursos i les indicacions de caràcter general sobre els efectes dels gasos, els primers
auxilis i les tasques sanitàries i de salvament.
De les explicacions dels efectes dels obusos i
les bombes explosives i les nocions de química s’encarregaven els enginyers industrials J.
Torrens-Ibern, L. Díaz, F. Palaudàries, J. Turet
i R. Esteban, aquest últim capità d’enginyers.
Pel que fa als efectes i propietats físiques i
químiques dels bombardeigs, així com de les
mesures de caràcter d’urgència, es van dur a
terme els programes redactats per L. Revilla
(metge), J. Deulofeu (degà de la Facultat de
Farmàcia), S. Gui (farmacèutic), F. Codina
7. La Junta de Defensa Passiva de Catalunya, en el moment de la seva creació, aglutinà els següents serveis o
organismes: Treball Voluntari, del Departament de Treball; Defensa Passiva i Serveis «Z», del Consell de Sanitat
de Guerra, i Secretaria de Defensa Passiva, del Comitè Pro
Exèrcit Popular (Jaume Díaz, Joan Piera, Jordi Ramos,
«Els refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola a Terrassa», Terme, 23 (2008), pàg. 146.
8. El maig de 1937, diversos individus s’aprofitaren de la
situació sol·licitant donatius per a la falsa construcció de
refugis antiaeris, però van ser detinguts in fraganti: «El
timo de los refugios», La Vanguardia (27/5/1937), pàg. 3.
9. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona),
Manel Muñoz Díez, Memoria de Defensa Pasiva Antiaérea. Refugios. Instrucciones elementales para la protección
contra los ataques aéreos con bombas explosivas e incendiarias (inèdit), caixa C.50763, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 1937.

(enginyer tèxtil), M. Puñet Arnau (enginyer
industrial), S. Brossa (doctor en farmàcia), F.
G. del Cid (doctor), Ll. Noguer Molins (doctor), J. Rumbau (doctor), F. Pujadas (Brigades
de la Creu Roja) i L. Reitg (encarregat del
material sanitari i antigàs). Cal remarcar que
l’arquitecte municipal, J. M. Martino, el gener
de 1938 donava les indicacions pertinents per
a l’apuntalament o enderrocament dels edificis
afectats pels bombardeigs i per a la protecció
dels edificis i monuments artístics.10
Des d’un primer moment, la Junta de Defensa Passiva va aprofitar els espais amb què
comptava la ciutat, com els passadissos del
metro i del ferrocarril. A mesura que els bombardeigs s’intensificaren s’acordà la construcció de més refugis nous.
Els primers refugis que es van construir
eren galeries de mina, amb la intenció final de
vincular-les a la xarxa del clavegueram un cop
acabada la guerra. En efecte, en un primer moment, per justificar la despesa, els refugis antiaeris es planificaven per a la seva utilització
posterior com a banys públics, aparcaments
o biblioteques. Els refugis més utilitzats, per
ser més econòmics, consistien en l’adequació
dels soterranis d’edificis d’habitatges, sobretot
els de l’Eixample, que oferien protecció per la
seva alçada i una important resistència per la
qualitat del seu formigó.

Cartell indicant la
direcció d’un refugi
antiaeri a la ciutat de
Barcelona
(Foto: AGMA)

10. Els programes de cursos de caràcter general són un
total de 23 expedients que es troben dipositats a l’AMCB,
M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57264, 1.4.1. «Programes de cursos: general, “Z”, sanitari, salvament». Junta
de Defensa Passiva de Catalunya. Volem agrair al personal
de l’arxiu totes les facilitats donades per consultar la documentació sobre la Junta Local de Defensa Passiva.
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El Sindicat d’Arquitectes de Catalunya i els
arquitectes al servei de la defensa passiva
El 31 de juliol de 1936 es va crear el Sindicat
d’Arquitectes de Catalunya, adscrit als
sindicats de la UGT i de la CNT.11 El sindicat
va rebre l’encàrrec d’elaborar el projecte
de les escoles del Consell de l’Escola Nova
Unificada (C.E.N.U.).12 Aquesta funció al servei
de la pedagogia ha estat la més coneguda i
estudiada, la qual cosa ha comportat que es
deixés de banda la seva actuació en la defensa
passiva. El Sindicat d’Arquitectes fixaria les
instruccions tècniques i higièniques relatives
a la construcció escolar,13 i molts d’aquests
col·legis es veurien afectats per la creació de
refugis antiaeris. Cal destacar que, després
dels bombardeigs, els arquitectes d’aquest
sindicat eren els responsables de la redacció
dels informes de valoració dels desperfectes
per a la tramitació en les institucions
pertinents.
Les juntes de Defensa Passiva locals, arran
de l’augment del nombre de víctimes, van
acordar que no s’iniciaria la construcció de
refugis antiaeris sense un pla facultatiu de
l’obra per desenvolupar. Per tant, a partir
del 14 de febrer de 1937, les obres de nova
construcció i finalització dels refugis eren
gestionades per les juntes.14 El Sindicat
d’Arquitectes de Catalunya, quant a Barcelona,
va dissenyar un nou model de construcció,
condicionat especialment per l’arribada dels
refugiats a la ciutat i per donar servei als
edificis decomissats per la Generalitat de
Catalunya.
El sindicat rebia l’encàrrec i posteriorment
designava un arquitecte competent. Cal
destacar el seu paper en la construcció de
refugis a fàbriques de la zona urbana, punts
claus per a l’enemic, ja que algunes indústries
subministraven material a l’exèrcit republicà.
Entre les més importants, hi ha visats per
a la construcció d’un refugi a la fàbrica
Casas (Verneda, 17-19), la fàbrica Myrurgia
(Mallorca, 351), la fàbrica Successors de
Francesc Vila (Sant Joan de Malta), la fàbrica
situada a la cruïlla entre els carrers de Còrsega
11. Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Barcelona, Tusquets, 1998, pàg. 198.
12. Mariona Ribalta, Enriqueta Fontquerni, «Las escuelas
del C.E.N.U.: 1936-1939», Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo, 89 (1972), pàg. 2-13.
13. Bohigas, Modernidad en la..., pàg. 4. Des del 12 de desembre de 1936, el Sindicat d’Arquitectes demanava els
plànols explicatius 1:1000, amb la definició de cada departament per a la seva utilitat.
14. Joan Villarroya, Els bombardeigs de Barcelona durant
la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1999, pàg. 148-149.
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i Villarroel,15 la fàbrica de camises La Central
(Escudellers, 6), la Botonera Barcelonesa
(Pujades) i la fàbrica Amatller (Lepant).
També hi ha la documentació del grup escolar
anomenat Voluntat al passeig de la Bonanova,
68.
No només es van protegir edificis fabrils,
sinó també diverses empreses, com és el cas
dels refugis construïts a la casa de Construccions Mecàniques Rex S.A. (Borrell, 236), a
l’Almacén Industrial (Balmes, 57), a la casa
Pirelli (Ronda Universitat, 18), a la delegació
marítima del port, a la Metal·lúrgia Tèxtil
(Diputació, 408), a les Indústries Col·lectives
Ibèria (Ribes, Sardenya i Alí Bei), a la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya (Passeig
Sant Gervasi, 38), a la Fundició de Ferro i
Acer (Pi i Margall, 2), al Banc de Bilbao (Flor
de Neu, 125; Fontanella, 9), a la casa Preekler
(Viladomat, 305), a Parareda Hermanos (Casp,
34) i a la casa Bayer (Ramón Turró). Pel que fa
als sindicats, tenim notícia de la realització de
noves estructures subterrànies al Sindicat de
la Construcció de Sant Andreu (plaça de Garrigó) i al Sindicat de la Indústria Gastronòmica de Barcelona (Rambla dels Caputxins, 30).
El sindicat tenia el visat d’uns 28 refugis
més, majoritàriament d’iniciativa privada, tot
i que l’any 1938 l’arquitecte Josep Maria Segarra i Solsona realitzava la construcció d’un
refugi per a 400 persones al carrers del Rector
Triadó amb Consell de Cent, i un altre amb
una capacitat de 750 persones entre els carrers de Viladomat, de la Diputació i del Comte
Borrell. També als hospitals de l’Esperança
(Garcilaso) i a l’Hospital del Poble (Provença,
388) es van dissenyar refugis antiaeris. Hi ha
institucions com el Ministeri de Justícia (Portaferrisa, 1) i Correus, que també iniciaren les
gestions i estudis pertinents per a l’adaptació
del seu espai per a la defensa passiva.16
La defensa passiva i els refugis antiaeris
Podem afirmar, com es considerava durant la
Guerra Civil, que un refugi antiaeri era la zona
de seguretat establerta en un espai tancat, normalment per resguardar-se durant un temps
més o menys llarg. El seu objectiu principal
era ser resistent a les bombes explosives i incendiàries i protegir contra l’entrada d’agents
15. Dins de l’obra constructiva com a sindicat, aquest és el
primer refugi projectat l’any 1936 per l’arquitecte Alexandre Tintoré. Vegeu AHCOAC (Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya), Fons Sindicat d’Arquitectes
de Catalunya, exp. C459/273.
16. La documentació generada pel Sindicat d’Arquitectes
de Catalunya es troba dipositada a l’AHCOAC, Fons Sindicat d’Arquitectes de Catalunya.
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Refugi del carrer del
Taquígraf Garriga
(Foto: AMCB)

Logotip de la Junta
Local de Defensa
Passiva de Barcelona

químics agressius. En un primer moment, els
refugis antiaeris havien d’aguantar l’acció de
bombes explosives de com a màxim 100 kg,
per la qual cosa necessitaven una capa protectora d’1,45 m de formigó armat (coneguda
com a llosa d’explosió),17 de 6 m de paredat o
formigó, o bé de 15 o 20 m de terra (terraplè).
S’havia d’aconseguir la protecció contra els
efectes indirectes dels impactes explosius,
com ara la metralla, els materials projectats,
els esfondraments, la incomunicació amb
l’exterior, etc.18
A mode d’exemple, el 24 de desembre de
1936 es realitzava el projecte definitiu del re17. La llosa d’explosió intentava garantir la protecció del
refugi contra el radi d’acció d’una bomba de 100 kg en una
massa de formigó compacta. La xarxa metàl·lica de la qual
disposava la llosa reduïa la penetració.
18. Aquestes dades corresponen a la definició realitzada
per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya a partir d’un
informe realitzat al març de 1938. ANC (Arxiu Nacional de
Catalunya), Fons 1, Generalitat de Catalunya, II República,
codi d’unitat 6314, Junta de Defensa Passiva de Catalunya.
«Informe sobre incitació en la defensa passiva elaborat
per la Secretaria de Sanitat i Serveis “Z”»).

fugi del carrer del Taquígraf Garriga entre els
carrers de Berguedà i Constança. En el plànol
podem observar el model de terraplè utilitzat
a la majoria de refugis per disminuir l’impacte
de les bombes. Les terres extretes del subsòl
eren aprofitades per crear un massís o una
plataforma de sediment.19
La planificació inicial dels refugis antiaeris considerava la construcció de galeries de
mina d’entre 1,80 i 2,20 m d’alçada i d’uns 1,40
a 1,60 m d’amplada, i una profunditat d’entre
8 i 10 m. Tenien un mínim de dues entrades,
fent ziga-zaga per reduir l’ona expansiva de
les bombes. Calia tenir en compte qualsevol
aprofitament possible d’estructures preexistents; per això l’estudi de l’emplaçament era
realitzat per tècnics enginyers i arquitectes.
El revestiment es feia en la majoria dels casos
amb ciment, maons plans o encofrat.20
El 16 de juliol de 1938 la Junta Local de
Defensa Passiva de Barcelona confeccionà un
atles, organitzat per districtes, on hi figurava
l’emplaçament i el número d’identificació dels
refugis, que atenyien el nombre de 1.293.21 Per
a la construcció dels que planificava la Junta,
19. AMCB, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282
[1512] «Refugi c. Taquígraf Garriga entre Constança i
Berguedà».
20. La justificació de la despesa era una de les tasques de
la Junta de Defensa Passiva, que demanava les quotes i els
costos dels refugis.
21. Atles dels refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/CLABSA, 2002
(inèdit). No es té cap garantia de l’existència de tots els refugis ni del seu estat de conservació; es tracta d’una llista
dels permisos demanats per a la construcció d’un refugi o
l’adaptació d’espais per a la seva defensa.
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es redactava un contracte entre aquesta i la
constructora encarregada.22
El contractista estava subjecte a respectar
els plànols traçats per l’arquitecte, a fer servir
els materials que aquest especificava (normalment d’alta qualitat) i a passar les inspeccions
d‘obra pertinents. La terra emprada era sorra
de mar de gra mitjà i ben neta, descartant-ne
la sorra i la grava de riu. Majoritàriament,
la grava procedia de la pedrera de Can Baró
i era exclusivament de la classe blava, o bé
sorrenca de Montjuïc de bona qualitat, de
trencat mecànic i de mides de fins a 8 cm per
al formigó ordinari, fins a 5 cm per al formigó
de les voltes i d’1 a 3 cm per al formigó armat.23
Normalment, el ciment utilitzat era del tipus
Portland artificial de marca acreditada i la calç
per arrebossar i emblancar era amarada i colada. En els maons o obra gastada era important
la seva cuita, de color rosat, i la sonoritat de
campana.
Tipologia dels refugis antiaeris
A l’hora d’elaborar una tipologia de refugis
s’ha d’establir en relació amb què es fa. Són
moltes les classificacions que es podrien dur
a terme: segons la cronologia, segons la seva
propietat (si eren públics o privats), segons
qui els va construir o segons la seva estructura, materials i dimensions, per citar-ne només
uns exemples.
En aquest treball utilitzarem la tipologia
ja emprada per la Junta de Defensa Passiva
de Catalunya mateixa i estudiada per Andreu Besolí.24 Primer cal parlar dels refugis
ja existents o, millor dit, de les estructures
construïdes reutilitzades com a refugi. Al
llarg del segle xix es van construir soterranis amb diverses funcions a molts edificis de
Barcelona, tant si eren d’obra nova com si no.
S’hi podien trobar obradors, com forns de
pa, o simplement espais d’emmagatzematge.
Alguns d’aquests soterranis van ser destinats a
22. Principalment, el personal per a la construcció de
refugis el facilitaven els sindicats, però molts obrers van
ser enviats en dies puntuals per la direcció de les seves
fàbriques per a la col·laboració en les tasques constructives. La relació entre els obrers i el personal encarregat
dels refugis ha estat ben estudiada al municipi de Vilanova
i la Geltrú. Adrián Cabezas, La Guerra Civil a Vilanova i la
Geltrú (1936-1939). Aspectes militars, Vilanova i la Geltrú,
Institut d’Estudis Penedesencs, 2009, pàg. 99-108.
23. En la construcció dels refugis, per aprofitar els recursos pertinents, una pràctica habitual era desfer els fonaments dels edificis que no servien, mitjançant el trencament mecànic o a mà, per a la seva utilització com a grava
de morter (activitat freqüent a la muntanya de Montjuïc).
24. Andreu Besolí, «Los refugios antiaéreos de Barcelona:
pasado y presente de un patrimonio arcano», Ebre 38, 2,
(2004), pàg. 187-188.
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refugi,25 amb la premissa inicial que els farien
servir els ocupants de l’edifici durant algunes
hores.
Durant la Guerra Civil espanyola, a Barcelona existien prop de sis mil soterranis o
semisoterranis, dels quals uns quatre mil aproximadament corresponien a edificis de tres a
set plantes, i els dos mil restants a edificis d’un
o dos pisos. Segons les inspeccions realitzades pels organismes competents, només un
40 per cent eren adequats com a habitacle
defensiu. L‘habilitació la feien els propietaris
o veïns mateixos, amb l’assessorament tècnic municipal i, en diverses ocasions, també
l’auxili econòmic de l’Ajuntament en forma de
materials de construcció, sacs terrers, fanals,
etc. Aquestes obres exigien el reforçament o
apuntalament de les teulades o les subdivi
sions dels locals, però, com que sovint això no
es feia, finalment es desaconsellava el refugi
perquè no oferia garantia contra l’ensorrament
de les plantes superiors.
El model ideal per a la defensa passiva era
el refugi a l’interior de l’habitatge, principalment per l’escassetat econòmica en què
es trobava la major part de la població. Per
això, des de l’administració competent, es van
definir i donar les instruccions oportunes per
al condicionament de les habitacions de les
cases. Entre les recomanacions, s’aconsellava
guardar aigua potable, provisions, llànties i
una galleda de neteja amb sosa com a desinfectant. Per substituir el vàter es podria
emprar una galleda higiènica o una hermèticament tancada amb una solució de creolina al
10 per cent, serradures barrejades amb sulfat
de ferro, terra o algun altre cos absorbent. La
Junta recomanava que dins d’aquests refugis hi hagués una habitació per refugiar-se i
que dins la cambra es guardés sorra seca per
apagar les bombes incendiàries i material
divers per poder tapar les obertures de portes
i finestres si fos necessari en cas d’atac amb
gasos letals.
Pel que fa a les construccions ja existents
que es van utilitzar a Barcelona com a estructures defensives trobem els refugis dels
túnels dels ferrocarrils i del metro.26 Principalment, eren els túnels de l’anomenat Gran
Metro, entre la plaça de Lesseps i la plaça de la
25. A l’excavació arqueològica de l’actual avinguda de la
Catedral es van documentar molts d’aquest soterranis
construïts al segle xix. En un d’ells, situat al desaparegut
carrer del Bou de la Plaça Nova, van aparèixer les restes
d’un explosiu, possiblement d’una bomba. Recordem que
aquesta va ser una zona força devastada pels bombardeigs.
26. CDMH (Centro Documental de la Memoria Histórica),
PS-Barcelona, 72, 1, «Delegación de Defensa Pasiva Antiaérea» (15/6/1937).
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Boqueria i el ramal des del carrer d’Aragó fins
a l’edifici de Correus; del Metro Transversal,
des de Sants a l’Estació del Nord; del ferrocarril de Sarrià, des de la plaça de Catalunya
fins al carrer de Muntaner i el ramal des de
la plaça Gal·la Placídia fins a l’avinguda del
Tibidabo; més els túnels, en construcció, de
la línia de la Companyia dels Camins de Ferro
del Nord d’Espanya de l’avinguda Meridiana.
Els habitants de la part alta de la barriada
d’Horta i dels barris de la part nord de Sant
Andreu van aprofitar el caràcter de túnel de
l’aqüeducte de Montcada, que corresponia
a un projecte abandonat, constituït per una
gran galeria de mina revestida. La Delegació
de Defensa Passiva Antiaèria de l’Ajuntament
de Barcelona calculava que, en el seu conjunt,
la longitud útil com a refugis dels túnels
aprofitats era d’uns vint quilòmetres.
Els refugis tipus claveguera, construïts
per l’Ajuntament de Barcelona, eren els que
estaven dissenyats per a la seva posterior
utilització dins de la xarxa de clavegueres.
N’hi havia als següents carrers: Lope de
Vega entre Taulat i Joncar; Manso entre Alí
Bei i Cristóbal de Moura; Provençals entre
Pallars i Pujades; Selva de Mar entre Pere
IV i Cristóbal de Moura; Selva de Mar entre
Cristóbal de Moura i Almogàvers; Lope de
Vega entre Pere IV i Pallars; Pallars entre
Martí Vilanova (ara Ciutat de Granada) i
Lutxana (ara Roc Boronat); Lope de Vega
entre Joncar i Llull; Llull entre Martí
Vilanova i Lutxana; Cooperació (al barri de
la Prosperitat); Pare de Secchi; Torrent de
Parellada (carrer de Parellada); Filatures;
Pinar del Río; Ramon Albó; Taquígraf Garriga;
Juan de Sada; París; Toledo; Martí Molins;
Càceres; Lepant entre Rosselló i Còrsega; i
Castella entre Pere IV i Alí Bei.
Pel que fa als refugis aprofitant
estructures existents, els primers que es
van bastir són els que s’establiren en els
soterranis dels edificis. Per a la seva selecció
es van utilitzar els llocs menys vulnerables
del soterranis, que generalment estaven als
angles dels cossos de la fàbrica, lluny dels
patis i caixes d’escala. No era convenient
que existissin pisos amb mobles, màquines
o altres objectes de gran pes al damunt de
l’improvisat refugi; tampoc era convenient que
es trobessin canalitzacions de gas, aigua i llum
a la vora. Per evitar l’augment de les víctimes
era recomanable que els refugis estiguessin
allunyats, i no a tocar un de l’altre. Lògicament
els refugis havien de ser en forma de rectangle
amb un accés a cada costat. Un dels accessos
podia ser una finestra escalable. Com a càlcul
de capacitat, es va preveure que sobre les

Estació de metro de
Provença (cruïlla del
carrer de Balmes amb
Provença) habilitada
com a refugi antiaeri
(Foto: AGMA)

dimensions de la planta es podia albergar dos
o tres persones per metre quadrat.
Entre els anys 2000 i 2003, durant
els treballs arqueològics arran de la
reurbanització de la plaça de la Vila de
Madrid, es va estudiar un refugi antiaeri.27 Era
el refugi 1333, dissenyat l’estiu de 1937 amb la
intenció de crear un jardí a la part superior
un cop finalitzades les tasques constructives.
Aquest projecte no es va realitzar i es va
optar per l’aprofitament d’una estructura
subterrània preexistent (hipogeu del segle
xix) i la construcció d’un refugi en galeria.
Els refugis de gran capacitat es van dividir
mitjançant parets gruixudes ben travades
al terra, i amb una teulada capaç d’aguantar
l’ona expansiva i que pogués suportar sense
enfonsar-se una bomba explosiva de 100 kg.
La Junta de Defensa proposava que fins i tot
a les estructures de soterrani d’edificis es fes
un nou sostre de formigó armat sota l’existent,
apuntalat amb llistons de fusta, quadrats o
rodons, per reduir l’impacte de les bombes.
Un altre opció assenyalada per les autoritats

Planta del refugi 1333 a
l’actual plaça de la Vila
de Madrid
(Foto: AMCB)

27. Francesc Busquets, Isidre Pastor, Julia Beltrán de
Heredia, Agustín Gamarra; Iñaki Moreno, Memòria de
la intervenció arqueològica preventiva a la plaça Vila
de Madrid (inèdita), Barcelona, Museu d’Història de
Barcelona, 2003.
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Interior del refugi de
Vila de Madrid aprofitant un hipogeu antic
(Foto: Jordi Pallàs - ATICS
SL)

Interior del refugi 307
(Foto: Pere Herrero MUHBA)

era construir una mina soterrada a partir de la
planta baixa o del semisoterrani dels edificis,
protegint-la adequadament.
La majoria de refugis de la ciutat, però,
foren estructures de nova construcció. Dins
d’aquest grup es poden fer diferents apartats.
El primer seria el dels refugis en solars
no edificats, que anaven des de simples
trinxeres constituïdes per rases sense cobrir
fins a veritables refugis independents de gran
cabuda i seguretat.
El segon grup seria el dels anomenats
refugis independents. Com que a molts
edificis no es podien construir refugis per
raons de seguretat (sobretot a la majoria
de construccions industrials), una gran
part dels refugis independents col·lectius
es van construir a places i carrers amples,
o en grans patis. La teulada havia de tenir
un grossor suficient per donar-li resistència
i frenar l’efecte de les bombes, per la qual
cosa s’hi estenien al damunt capes de
formigó, grava i terra. Aquesta categoria de
refugis presentaven crugies juxtaposades i
en comunicació amb el passadís, que tenia
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escales als extrems. Generalment, tenen dos
accessos en forma de colze per evitar l’entrada
de metralla i disminuir l’ona expansiva.
Els refugis antiaeris on es va preveure una
capacitat d’entorn de quinze mil persones eren
a la plaça del Sol, la plaça d’Hermenegildo
Giner de los Ríos (ara Tetuan), la plaça del
Nord, la plaça d’Ernesto Ventós (ara Centre);
i plaça Magriñá a la Barceloneta (actual Poeta
Boscà). En aquest grup podríem establir una
subcategoria de refugis, molts dels quals no
van ser registrats per la Junta de Defensa
Passiva: són els refugis antiaeris construïts
a les fàbriques i tallers més importants de
la ciutat, fonamentalment a les indústries
dedicades a la fabricació de material de guerra
Els refugis més freqüents per ser un model
més econòmic eren els refugis en galeries de
mina, consistents en petits túnels amb més
o menys fondària, sense revestiment inte
rior (com per exemple el de la plaça Joanic
a Gràcia), o amb suports de fusta o ferro,
anells de fàbrica o de formigó, segons la
geologia del terreny. Aquest tipus de refugi
antiaeri era força estès perquè permetia la
seva utilització encara que l’obra no s’hagués
enllestit en la seva totalitat.28 Els accessos
sempre es feien amb una rampa descendent
suau, mai superior al 20 per cent, mitjançant
escales, amb els graons no inferiors a 24 cm.
En no estar revestides interiorment, convenia
que aquestes mines fossin estretes, de 0,80
a 0,90 m per a una fila de persones (2 places
per metre lineal de galeria) i d’1,30 a 1,40
m per filera (4 persones per metre lineal).
L’alçada total més convenient era de 2 m, i els
seients laterals es podien deixar tallats durant
l’excavació o bé es podien posar taulons en
un moment posterior. Per contrarestar els
impactes era recomanable com a mínim 8 m
de terra natural o sobreposada.
Cada refugi antiaeri estava condicionat per
l’orografia del terreny. Una de les estructures
més ben documentades correspon al refugi
gestionat pel MUHBA, el refugi antiaeri 307,
ubicat a la confluència del carrer Nou de
la Rambla i del passeig de Montjuïc, que es
va realitzar per iniciativa dels veïns durant
l’any 1937. Està compost per una galeria d’uns
dos-cents metres amb volta d’entre 1,5 i 2 m
d’amplada per 2,10 m d’alçada i totalment
revestida. El 1995, amb l’enderrocament d’una
fàbrica del Poble Sec, el refugi va quedar
al descobert i va començar el procés de
recuperació fins a fer-lo visitable.

28. En intervencions arqueològiques s’han documentat
refugis utilitzats abans de ser acabats de construir.
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presentaven una coberta feta amb taulons de
fusta sobre la qual s’amuntegava la terra procedent de l’extracció feta per construir la rasa.
Diverses fàbriques van canviar les seves
activitats anteriors per posar-se al servei de la
indústria de guerra. Això va fer que les zones
industrials fossin considerades objectius
militars. Si bé una de les mesures per protegir
la població que vivia a prop de les fàbriques
era la seva evacuació a altres indrets, cal tenir
present que molts refugis eren construïts per
voluntat dels veïns i d’altres per la proximitat
a un objectiu militar. És el cas dels veïns de
la Sagrera. La proximitat del Casal Nacionalista Sagrerenc i de la fàbrica d’automòbils
Hispano-Suiza justificava que disposessin de
dos refugis, un al carrer de Martí Molins i un
altre a l’església del carrer de Garcilaso. Amb
tot, com que els refugis eren de dimensions
reduïdes, els ciutadans anaven al túnel del ferrocarril del Nord, que era perillós perquè no
tenia prou profunditat. Per això se sol·licitava
un refugi al mercat de la Sagrera, que després
podria ser aprofitat com a cambra frigorífica.29  
Condicionament d’estructures per a la defensa passiva i inici dels refugis antiaeris

Interior del refugi
localitzat al carrer de
Nicaragua amb el carrer de Berlín
(Foto: Jordi Ramos, ATICS
SL)

La Junta de Defensa Passiva estipulà
que el més recomanable per als edificis que
no tenien soterranis era la construcció de
trinxeres. Per evitar la caiguda de materials
durant els bombardeigs era important situarles a una distància prudencial dels edificis,
com a mínim l’equidistància amb la seva
alçada. Per aquesta raó va haver-hi trinxeres
o rases de refugi sense cobrir. Si el terreny
del qual es disposava era limitat es proposava
una amplada d’1,80 m en la superfície i una
profunditat d’1,80 a 2 m. Les parets eren
inclinades i protegides amb fustes o sacs
terrers. El seu traçat ziga-zaga o en corba
sinuosa no permetia més de 5 m de llargària.
Aquest tipus de trinxera s’utilitzava per a
unes 4 persones. Si no hi havia limitacions
de terreny, el seu traçat era més allargat, per
disminuir la possibilitat d’impacte directe,
amb una amplada d’1,40 i 4 m de llargària,
que permetien donar cabuda a 2 persones per
metre lineal.
Amb la intenció de millorar els efectes morals i materials de la protecció es dissenyaren
les trinxeres o rases de refugi cobertes, que

L’arribada a Barcelona dels refugiats procedents d’àrees bombardejades o sota control
franquista va provocar l’augment del nombre
de refugis a la ciutat, ja que s’intensificà la
participació ciudatana. La primera actuació
del Servei de Defensa Passiva Antiaèria va ser
condicionar i habilitar les andanes dels ferrocarrils i metro. Com que estaven obertes dia i
nit, s’hi van assignar vigilants com a responsables de la defensa passiva. Els sindicats van
col·laborar amb aquesta tasca i la tardor de
1936 aquests refugis ja estaven preparats.
Un dels primers refugis que es van construir fou el situat a la plaça d’Ernest Ventós
(ara plaça del Centre). Presentava una nau
central de 4 m d’amplada, 13 naus laterals
transversals de 3 m d’ample i, als extrems,
escala, vàter i dispensari, fins a ocupar un
total de 100 m2. Les seves cobertes consistien
en voltes bufades sobre arcs torals recolzats
en pilars i columnes. Pensant en la reutilització del refugi,30 en aquestes cobertes es
deixaren els espais per posar les claraboies
d’il·luminació. Fruit potser de l’entusiasme
29. AMCB, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282
[1526] «Refugi Mercat de la Sagrera».
30. Tant aquest refugi com el de la plaça del Sol es volien
destinar a banys públics; per aquest motiu tenien un
pressupost més alt per a les canonades d’aigua calenta
i freda, els passos de comunicacions i els forats de les
portes.
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o de la capacitat econòmica, les parets i les
voltes anaven arrebossades i emblanquinades
de calç. La manca de temps o de diners va fer
que moltes quedessin amb els maons vistos, i
el paviment era de 10 cm de gruix amb xapa
Portland. Moltes escales portaven balustres
per a la seva protecció, i els graons eren de
pedra artificial impermeabilitzada amb ciment
tipus Griffi color pedra natural. La terra extreta s’apilava al damunt del refugi mateix per
amortir l’impacte de la bomba.
El problema dels barris amb una tradició
proletària com Sants, la Bordeta, Sant
Andreu, Gràcia,31 Guinardó i Horta és que el
seu paisatge era predominantment de cases
baixes, i el baix nivell econòmic tampoc no
permetia crear refugis antiaeris particulars,
de manera que en aquestes zones es van
condicionar moltes places.
El dispensari i les farmacioles s’habilitaven
dintre del refugi en algun espai de les parets
laterals, on es guardaven els medicaments
31. El periodista Josep M. Contel va publicar l’any 2008
un estudi exhaustiu dels refugis antiaeris construïts al
subsòl gracienc (Contel, Gràcia, temps de...).
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i el material higiènic. Als refugis de gran
capacitat, el dispensari estava situat al
centre o en una habitació independent,
amb enllumenat, aigua corrent i aïllat de la
resta del refugi, amb comunicació directa
al vàter i la sala principal. Es va proposar
que l’enllumenat elèctric fos alimentat,
independentment de les xarxes de distribució
urbanes, per grups electrògenes compostos
de turbina i dinamo. El problema de la
il·luminació era una constant en els refugis
antiaeris per la manca de corrent elèctric.
D’una manera molt simple es va utilitzar
les llànties d’oli o petroli i, per als refugis
més grans, es recorria a les bateries i a grups
electrògens amb motor de benzina o d’olis
pesants. El problema de les llànties es que
absorbien l’oxigen de l’aire i feien pudor,
mentre que les bateries desprenien vapors
àcids.
El mobiliari dels refugis
Als refugis eren indispensables els lavabos,
la infermeria i la llum, ja que la ciutat es
quedava a les fosques quan es produïen els
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Plànol del refugi del
Mercat de la
Sagrera
(Foto: AMCB)

bombardeigs. Els urinaris tenien sempre
forma de capella i dimensions regulars.
És el cas del projecte de refugi a la plaça
Letamendi,32 on hi ha una separació clara dels
lavabos d’homes i de dones.
A continuació enumerem alguns materials
i elements que s’han trobat dins de refugis
antiaeris i que es van fer servir amb finalitats
tant d’adequació com de supervivència i sanitàries: clorur de calç, aigua de Javel (lleixiu),
hiposulfit sòdic, bicarbonat sòdic, polvoritzador, claus de tapisser, martell, paper engomat,
esparadrap, fustes i claus de punta, sabó negre,
caixeta-farmaciola, llum elèctric, llumins,
sorra, aigua, llaunes, pots de llet condensada,
magnèsia, paper detector, recipient d’higiene,
despertador, permanganat (pastilles de 0,25 g)
i màscares o mocador gran, cotó hidròfil, carbó actiu, ulleres de xofer i boina com a careta
improvisada.33
La fusta utilitzada en la majoria de mobles i
estructures de porta o de barana era del tipus
de Flandes, de bona qualitat i sense grops. Per
tenir una millor ventilació i un canvi constant
d’aire es van fer servir les portes ballesta. Pel
que fa als bancs, normalment adossats a les
parets, n’hi havia de fusta i d’obra. En un principi, com que s’havien cremat i destruït moltes
esglésies, es van aprofitar els bancs d’aquestes
per als refugis.34 Presentem la secció de la galeria del refugi 696, amb bancs als dos costats
i dissenyats especialment per a l’indret que
ocupen.35
Tots els sistemes de fanals de petroli o de
llums mòbils, com espelmes o torxes, suposaven un greu problema, ja que per encendre’ls
es trigava molt de temps. Per això es van
canviar, a mesura que les circumstàncies ho
permetien, per generadors de bateries amb
palanca per encendre el llum. La necessitat de
llum dins dels refugis va fer que augmentés la
demanda dels aïllants de porcellana.

Secció dels lavabos
del refugi de la plaça
Letamendi
(Foto: AMCB)

Secció del refugi 696
amb la planificació dels
seients de fusta
(Foto: AMCB)

Refugis antiaeris com a elements
arqueològics
Patrimoni arqueològic és tot aquell que pot
ser estudiat amb metodologia arqueològica,
tant en subsòl com construït, i sense tenir
32. AMCB, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282
[1510] «Projecte de refugi a la plaça Letamendi». El refugi
va ser dissenyat el novembre de 1937.
33. Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya, Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria,
Barcelona, Consell de Sanitat de Guerra, 1936, pàg. 27.
34. Villarroya, Pujadó, Powles, El Refugi 307…, pàg. 52.
35. AMCB, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57279
«Refugi 696». Carrers de Concepció Arenal, Ignasi
Iglesias, Orense i Solidaritat. Projectat el novembre de
1937 amb una capacitat per a 700 persones.

Detall del cablejat i
dels aïllants elèctrics
de porcellana del refugi
307
(Foto: Pere Herrero MUHBA)
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en compte cap adscripció a una cronologia
concreta. Els darrers temps hi ha hagut un
increment de l’estudi del patrimoni de la
Guerra Civil i de la memòria democràtica amb
metodologia arqueològica (no podem obviar
les excavacions de fosses comunes, o la recuperació d’estructures com pot ser la bateria
antiaèria del Turó de la Rovira). L’administració pública, especialment la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments, són responsables
de protegir el patrimoni arqueològic com a
font de memòria col·lectiva i com a instrument
d’estudi històric.
En la intervenció d’un refugi, la documentació s’ha de treballar amb una metodologia
acurada i científica. Cal destacar que la majoria de les excavacions arqueològiques en medi
urbà són intervencions preventives, i venen
determinades per alguna actuació urbanística i arquitectònica, la qual cosa condiciona
l’àrea d’excavació arqueològica, ja que s’actua
a la zona afectada per la urbanització. Això,
en el cas dels refugis, pot provocar que no es
documenti la totalitat de l’estructura, perquè
només es treballa a la zona delimitada pel
projecte.
En els darrers anys s’han impulsat els
estudis d’impacte arqueològic en el marc
dels estudis d’impacte ambiental, l’objectiu
dels quals és la prevenció dels efectes negatius sobre el medi i, en el cas que ens ocupa,
sobre el patrimoni històric. Són documents
que complementen el projecte i on s’avalua la
capacitat del territori d’admetre l’actuació i,
per tant, la seva transformació. Alhora defineixen tot un seguit de mesures i accions que
cal adoptar per minimitzar-ne l’impacte. Per
desenvolupar un estudi d’impacte és necessari
conèixer el territori, d’una banda, i el pla que
s’ha de desenvolupar, de l’altra, la qual cosa
fa que hagin de treballar plegats el projectista
i el redactor de l’estudi (tècnic en patrimoni
històric). D’aquesta forma es podran dur a
terme les accions corresponents a l’arqueologia preventiva necessàries per minimitzar la
desaparició del patrimoni històric. És feina de
l’arqueòleg compatibilitzar la cultura amb el
desenvolupament, així com és responsabilitat
del promotor respectar el patrimoni arqueològic i evitar la seva pèrdua. Darrerament s’han
fet estudis diversos en relació als refugis afectats per obres de planejament o obres civils.
És un bon moment per documentar i avançar
en el coneixement d’aquestes construccions
soterrades. Els treballs arqueològics als refugis
han de permetre la configuració de l’estudi
planimètric. Les plantes i seccions permetran
l’aportació d’un model comparatiu, pel que fa
tant a l’estratigrafia com a la tipologia.
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Conclusions
Els refugis antiaeris són un element de la
defensa passiva, l’estudi dels quals permetrà
avançar en el coneixement d’un punt important dels conflictes bèl·lics del segle xx: l’organització i la defensa de la societat civil, quan la
rereguarda passa a ser front, arran del canvi de
les tàctiques militars i dels bombardeigs massius. Així mateix, convé remarcar que en el seu
estudi la interdisciplinarietat és clau, perquè
facilita aprofundir el coneixement de l’element i de la seva evolució. Així, la informació
conservada en documents als diversos arxius
(com l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona, els diferents arxius dels districtes
de la ciutat de Barcelona, l’Arxiu Històric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Centro
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, etc.) i el que es recupera mitjançant
les intervencions arqueològiques es complementen i permetran adquirir un coneixement
global dels refugis, de la seva construcció i de
com van ser utilitzats.
El model arqueològic actual incorporat dins
del procés operatiu urbanístic és coherent
amb la planificació i la prevenció per salvaguardar el patrimoni de la ciutat. L’activitat
arqueològica ha permès anar coneixent Barcelona cada vegada millor, i en aquest context,
el refugi antiaeri interpretat com a estructura
arqueològica s’entén a partir precisament de
les estructures i dels elements presents en
elles. Les seves característiques constructives
i la interpretació de la cultura material són la
base per reconstruir la vida a l’interior i comprendre’n la funcionalitat dins del procés d’un
conflicte bèl·lic associat al temor i al pànic.
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L’ARQUEOLOGIA DELS REFUGIS
ANTIAERIS DE BARCELONA
Una de les tasques essencials del
Servei d’Arqueologia de Barcelona és
la gestió de totes les intervencions
arqueològiques que es duen a
terme a la ciutat. Els processos de
renovació urbana permeten sovint
la descoberta i recerca de refugis
antiaeris que es veuen afectats
per noves construccions i serveis
públics. La recerca arqueològica
ha permès conèixer directament
les característiques físiques i els
continguts de diversos refugis
i complementar les dades que
contenen els arxius de la ciutat.
En aquest text presentem diversos
exemples de la realitat dels refugis
barcelonins, centrant-nos més
en els processos d’intervenció i
les característiques físiques de
les construccions i els continguts
dels refugis que es documenten
en actuacions urbanístiques, que
no pas en aquells més coneguts
o posats a l’abast de la gent. Hi
veurem les dificultats que comporta
gestionar un patrimoni que en certs
aspectes resta desprotegit i sotmès a
múltiples punts de vista i percepcions
diferents que el fan vulnerable, tal
com moltes vegades reflecteixen els
mitjans de comunicació. També de
la necessitat de dur a terme tasques
de documentació acurada i metòdica
d’aquest tipus d’edificis, molts d’ells
no presents en els llistats de defensa
passiva, i de la manca d’un protocol
d’actuació de cara als futurs refugis
que es van localitzant. També tractem
de la necessitat d’una normalització
de la recerca directa dels refugis i la
seva relació amb la gestió urbanística.

LA ARQUEOLOGIA DE LOS
REFUGIOS ANTIAÉREOS DE
BARCELONA

THE ARCHAEOLOGICAL STUDY
OF BARCELONA’S ANTI-AIR
RAID SHELTERS

Una de las labores esenciales del
Servicio de Arqueología de Barcelona
es la gestión de todas las intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo
en la ciudad. A menudo, los procesos
de renovación urbana llevan a descubrir y estudiar refugios antiaéreos
que se ven afectados por nuevas
construcciones y servicios públicos.
La investigación arqueológica ha
permitido conocer directamente las
características físicas y los contenidos
de varios refugios y complementar
los datos recogidos en los archivos de
la ciudad. En este texto presentamos
varios ejemplos de la realidad de los
refugios barceloneses, centrándonos
más en los procesos de intervención
y las características físicas de las
construcciones y en los contenidos de
los refugios que se documentan en
actuaciones urbanísticas que en los
refugios más conocidos o abiertos al
público. Veremos las dificultades que
tiene gestionar un patrimonio que en
ciertos aspectos sigue desprotegido y
sujeto a numerosos puntos de vista y
percepciones diferentes que lo vuelven
vulnerable, como tantas veces han
reflejado los medios de comunicación.
También analizaremos la necesidad de
llevar a cabo labores de documentación precisa y metódica de estos edificios, muchos de ellos ausentes de las
listas de defensa pasiva, y la falta de
un protocolo de actuación de cara a los
refugios que se vayan localizando en
el futuro. Por último, hablamos de la
necesidad de una normalización de la
investigación directa de los refugios y
su relación con la gestión urbanística.

One of the key tasks of Barcelona’s
Archaeological Service is to supervise
all the archaeological interventions
carried out in the city. The processes
of urban renewal have often led to discoveries and research of anti-aircraft
shelters affected by new buildings
and public services. Archaeological research has enabled us to learn
of the physical characteristics and
contents of a number of shelters
and to complement the data already
existing in municipal archives. This
text presents several examples of the
reality of Barcelona’s shelters, focusing on the interventions and physical
characteristics of the constructions
and on the contents of the shelters
documented in these interventions
rather than on those that the public
are more familiarised with, those that
are better known. We shall see the
difficulties entailed in the management of heritage sites that remain,
to a certain extent, unprotected and
subject to a range of points of view and
different perceptions that make them
vulnerable, as is often reflected by the
media. We shall also see the need for
precise and methodical documentation of such buildings, many of which
do not appear on the passive defence
lists, and the lack of an action protocol
as regards the shelters that may be
discovered in future, and shall discuss the need for normalising direct
research into air-raid shelters and
their relationship with town-planning
management.

Ferran Puig Verdaguer
Arqueòleg
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L’ARQUEOLOGIA DELS REFUGIS
ANTIAERIS DE BARCELONA
Ferran Puig Verdaguer

Aquesta ponència fa referència a la recerca i
els estudis arqueològics que es duen a terme al
voltant dels refugis antiaeris de la Guerra Civil
(1936-1939) a la ciutat de Barcelona i de la seva
problemàtica. Aquest tema ha anat aflorant
en els darrers anys, bé com una necessitat
de trobar solucions a les aparicions sobtades
d’aquests elements en el transcurs d’obres
(solucions sovint destructives), bé responent
a les argumentacions i peticions socials de
recuperació de la memòria col·lectiva. Molts
cops no ha estat exempt de polèmiques entre
veïns i administracions recollides pels mitjans
de comunicació. Fa anys que el Servei d’Arqueologia i el Museu d’Història de Barcelona
hi han anat actuant, tant des del punt de vista
de la recerca i salvaguarda com de la difusió.
Dia a dia, el tema planteja nous escenaris i cal
proposar criteris que ajudin a tractar objectivament els refugis com a part important del
passat de Barcelona.
Arqueologia urbana i refugis: com s’hi
actua?
Suposem que la pala d’una excavadora d’una
obra secciona una volta que es localitza al subsòl. Potser es tracta d’algun dels refugis que
es van fer a Barcelona i que no se sabia que
existia en aquest punt. Malauradament, sovint
aquestes troballes són ignorades i reblertes
amb terres, runes o formigó. En alguns casos
es fa per desconeixement o bé pensant que es
tracta de qualsevol galeria de serveis en desús.
En altres, però, les estructures són amagades o
destruïdes per mala fe, no fos cas que l’obra o
l’economia se’n ressentís...
En el supòsit afortunat que la direcció de
l’obra reaccioni com cal i informi de l’apari-

ció de l’estructura al districte corresponent,
als responsables de patrimoni o al Servei
d’Arqueologia, s’hi podrà actuar. Quan els
arqueòlegs municipals hi arriben, es procedeix
a inspeccionar l’indret, accedint a l’interior
si és possible per identificar la tipologia de la
construcció. Aquella galeria subterrània que
s’ha trobat a l’interior d’un solar, sota d’una
façana o de la vorera o del paviment d’un carrer pot correspondre a les restes d’un d’aquells
refugis, amb les seves característiques usuals:
galeries estretes de terra excavada, d’obra de
formigó o de maó, treballades amb la tècnica
arquitectònica popular catalana, amb les voltes fetes pel mestre d’obres d’aquell moment.
No sabem si es va fer amb el guiatge d’algú que
sabia prou d’enginyeria, però segur que sí que
es va fer amb el treball i l’esforç de persones
anònimes, potser veïns o paletes del barri, o
procedents de qualsevol obra de la ciutat, mobilitzades per a la construcció urgent.
El refugi trobat pot estar buit, però també
pot conservar elements dels serveis i altres
restes lligades al seu ús, la majoria de vegades
en molt mal estat de conservació fruit dels
anys d’oblit i de les condicions ambientals.
En comprovar la seva filiació cronològica
i funcional s’hi actuarà arqueològicament,
però sempre a partir d’un «Projecte d’Intervenció Arqueològica» que prengui en compte
les circumstàncies particulars de la troballa,
el mètode proposat de treball i els objectius
buscats. Cal actuar amb la cura indispensable
per no malmetre cap mena d’informació, ni
posar en perill els tècnics o obrers que hi han
de treballar.
Queda clar, dèiem, que cal actuar amb
prudència i aplicant un mètode adient per documentar la situació d’aquest element i les di-
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ferents fases constructives i d’ús, tant a nivell
escrit com gràfic i fotogràfic; cercar les dades
documentals que en permetin la identificació
i inventari; i, sobretot, avaluar la importància del descobriment dins del coneixement
d’aquesta mena de construccions i del conjunt del patrimoni urbà. Caldrà també buscar
com solucionar la problemàtica urbanística o
veïnal que podria generar la troballa, actuant
a la zona amb la màxima celeritat i eficiència,
evitant sobretot i sempre que sigui possible
l’afectació i la destrucció de les restes. Preceptes aquests que són propis de l’arqueologia
urbana i que cal que s’apliquin a un patrimoni
tan especial i fràgil com són els refugis.
Des del Servei d’Arqueologia i des del
Museu d’Història de Barcelona, l’arqueologia
urbana es concep com una manera d’estudiar
la ciutat emprant les metodologies científiques pròpies de la disciplina. Podem dir que
en els estudis que es duen a terme a Barcelona
importa relativament poc l’època i el moment
històric sobre el qual s’estigui treballant, perquè l’objectiu principal és poder avançar en
el coneixement de la ciutat, explicant millor
i amb una base el més científica possible la
seva vida i evolució física, sempre dins del
marc dels processos històrics que han viscut
els seus habitants. Per tant, a l’hora d’enfrontar-se a un refugi de la passada Guerra Civil,
es fa amb el mateix objectiu i amb un interès
similar que si fos un edifici del segle xviii o
del segle iv, i aplicant els criteris més adients.
Tot i haver d’adaptar el mètode de treball a les
característiques de l’element, es treballa amb
l’òptica i la intenció d’avaluar i de fer entendre el que representa aquella estructura com
una baula més dins del conjunt que mostra el
procés evolutiu de la ciutat, tot emmarcant-lo
en el seu moment històric, context i circumstàncies particulars.
Els condicionants de la recerca arqueològica
Qualsevol actuació sobre el patrimoni històric
i arqueològic de la ciutat presenta dificultats,
molts cops derivades de la manca de recursos
per dur-la a terme amb garanties. Però el tema
dels refugis antiaeris té uns handicaps d’actuació particulars molt clars: primer de tot cal
que recordem que, en tractar-se d’edificis subterranis construïts amb la finalitat de protegir
la població civil dels atacs aeris als diferents
barris, necessàriament es van veure condicio
nats per les qualitats del subsòl de la zona i
s’hi van haver d’adaptar emprant tècniques
i materials que permetessin resistir l’impacte i les ones expansives de les explosions.
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Això generà diferents tipologies i mètodes
de construcció. Cal tenir present que molts
s’anaven construint i utilitzant alhora, i que la
majoria van acabar la seva funció sense estar
finalitzats del tot. En aquest sentit, molts dels
refugis ara localitzats presenten zones amb
dificultats d’estabilitat i perills per a la recerca
i accés, que en alguns casos  impossibiliten fer
la tasca amb la garantia de seguretat indispensable.  
En segon lloc, cal observar que un refugi
és un element físic evident però que també
forma part de la memòria de la gent, sovint
amb els elements  traumàtics que es donen al
voltant de la guerra per als qui l’han viscuda
d’una manera directa o indirecta. La postguerra espanyola va ser llarga i difícil per a
la majoria de persones, i l’actual recuperació
d’aquest patrimoni, d’aquests elements amb
tant contingut humà recent i ple de sentiments particulars ens fa plantejar com s’hi ha
d’actuar per no errar. Cal ser imparcial en els
processos d’avaluació i estudiar com fer les
propostes científiques per no afectar emocions
en prioritzar uns elements davant d’altres...
En definitiva, cal ser objectius i separar el
component històric i patrimonial de la part
sentimental.
En tercer lloc, recordem que els refugis
són béns que tenen una difícil adscripció,
definició i protecció en el marc legislatiu
actual. No és gaire clar si estem parlant d’un
patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic,
o bé de les tres coses alhora. El que és segur
és que els refugis i, en general, les construccions relacionades amb esdeveniments tan
importants com el que ens ocupa, tenen uns
valors patrimonials claríssims i innegables
que cal tenir en compte. Així, igual que es fa
necessari el seu estudi de caràcter preventiu,
sempre que sigui possible, per avaluar-los en
el cas que es puguin veure afectats per algun
procés constructiu, també cal que s’arbitrin
normes específiques i criteris que en permetin
la salvaguarda. En aquest sentit, convé que les
administracions clarifiquin aquests aspectes i
hi dediquin esforços. També és molt necessària la col·laboració ciutadana per tal que quan
hom tingui coneixement de qualsevol procés
que pugui afectar algun d’aquests elements,
s’alertin els organismes adients.
Barcelona i els refugis antiaeris
Els bombardeigs de Barcelona —no cal estendre’s en un tema que ja han abordat i explicat
millor altres autors— van provocar molts
estralls a la ciutat i entre els seus habitants: la
caiguda de bombes sobre l’espai urbà va ser

notable i va afectar tant el teixit industrial
com el residencial, colpint béns i també famílies i persones innocents.
Aquella situació no desitjada va fer plantejar la necessitat d’adaptar espais de protecció i
construir nous refugis que permetessin la salvaguarda de la població civil davant d’aquests
bombardeigs i atacs aeris indiscriminats que
no havien passat mai abans. Sembla ser que
el tema va ser objecte d’una gran prioritat i
va estar ben pensat i organitzat, tant per les
administracions com per la societat civil, la
qual va participar per igual en la construcció
de refugis, seguint les crides oficials, i en la
seva posterior utilització. Això va portar al fet
que es creessin les juntes de Defensa Passiva i
la gent s’impliqués a treballar per poder tenir
un lloc on posar-se a cobert durant la caiguda
de les bombes i les destruccions.
Quan finalitza la guerra, i parlant només
des del punt de vista administratiu,  els refugis
són clausurats físicament: alguns són eliminats, d’altres adaptats per a usos urbans diferents… Després de decennis, un cop es recupera la democràcia, ens trobem amb un fet que
pot sobtar: l’oblit d’aquestes construccions.
A la pràctica, els refugis com a tals havien
desaparegut d’una manera global, tant des de
l’òptica del coneixement oficial com també de
la consciència social. Malgrat això, algunes
famílies i persones, bé perquè ho havien viscut
o havien ajudat a construir-los, bé perquè s’hi
havien protegit de joves i infants o els avis i
pares els ho havien explicat, tenien molt clar
que els refugis hi eren i on es trobaven, per on
s’hi entrava, què s’hi feia a dins, etc. Tot això
ho vivien, però, una mica d’amagat, amb una
certa basarda.
Pot semblar que hauria d’haver estat, en el
seu moment, el Museu d’Història o l’Institut
Municipal d’Història qui des de l’Administració s’interessés en preservar aquest fenomen
històric i en estudiar la informació corresponent que, per exemple, custodiava l’Arxiu
Municipal Administratiu però, curiosament,
va ser Clavegueram de Barcelona l’organisme
oficial que es va preocupar pel tema i va posar
sobre la taula un nou mapa que recuperava
aquest capítol de la història; un Atlas1 que recollia les diferents llistes que s’havien fet des
de l’any 1937 fins pràcticament els anys setanta i on s’ajuntaven planimetries de diferents
informacions d’aparicions de refugis.
Malgrat el seu interès innegable i el seu
caràcter bàsic, aquest atlas, com els altres
1. Ajuntament de Barcelona/ Clabsa, Atlas dels Refugis de
la Guerra Civil espanyola a Barcelona (inèdit), Barcelona,
2002.

mapes de refugis de la ciutat de l’època de
construcció, resta condicionat per la poca
concreció de les dades sobre les ubicacions
i característiques físiques dels refugis. És a
dir, tenim uns llocs on es marquen uns punts
aproximats, associats a números que identifiquen la presència d’un refugi en aquell indret.
Si tenim la sort que en el fons de l’Arxiu
Municipal Contemporani es trobi l’expedient
corresponent que conserva els plànols originals vinculats a un parcel·lari, sabrem on era
el refugi i com havia estat projectat. Però, si
no és així, l’únic que sabrem és que en un punt
aproximat del sector o carrer hi ha, o bé hi havia hagut, un possible refugi. Però no sabrem
les seves dimensions ni característiques, o
quants accessos tenia ni com eren i on estaven
ubicats; si estava a la vorera o dins d’un edifici;
si es va arribar a fer del tot o en part; si es va
enderrocar, etc.
Malgrat que les llistes i els documents
oficials ens parlen d’uns mil tres-cents llocs
de refugi antiaeri, la realitat de la ciutat ens
diu que molts d’ells eren adaptacions d’espais
preexistents; d’altres van ser bastits amb la
intenció de ser reutilitzats posteriorment;
d’altres van ser fets amb l’única finalitat de refugis; i n’hi va haver d’altres que no es troben
en cap d’aquelles relacions i per tant no estan
comptabilitzats ni registrats. També és cert
que, després de més de setanta anys d’actuacions urbanístiques i de creixement i remodelacions de la ciutat, no és clar quants d’aquell
nombre teòric de refugis es conserven, quants
han estat afectats totalment o parcialment i en
quin estat físic es troben, si és que encara existeixen. Aquesta manca d’informació comporta
seriosos problemes de cara a la gestió urbanística i patrimonial del subsòl dels solars o vials
en el moment en què la ciutat —com és lògic
tractant-se d’una ciutat viva i dinàmica— s’ha
de renovar i ha de continuar evolucionant. La
ciutat del segle xxi ha de proporcionar nous
serveis a la ciutadania, i aquest patrimoni,
com en general tot el patrimoni arqueològic,
genera conflictes lògics entre les obres en curs
i la seva preservació i estudi.
Semblaria que aquests conflictes es podrien
solucionar teòricament aplicant el coneixement previ que aporten les dades dels arxius,
ja que és un patrimoni molt modern i versemblantment ben documentat. Però no és cert del
tot que sigui suficient. Les planimetries que
tenim als arxius, malgrat la seva utilitat innegable, moltes vegades reflecteixen només els
projectes inicials, però no podem saber si els
refugis es van fer i, si fos així, si es van fer en
la totalitat del seu recorregut o només en part.
Alguns expedients contenen plànols amb co-
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Projecte inicial del
Refugi 307

Plànol general de
refugis antiaeris de
Barcelona, 2002
(Font: CLABSA, Ajuntament
de Barcelona)

tes i mesures i per tant podríem saber on són
les entrades, les cantonades de les illes de cases on s’ubiquen i el seu recorregut i distribució interna. En molts d’altres, però, no tenim
aquestes dades. D’altra banda, tot i tenir dades
d’arxiu, moltes vegades poden presentar-se
dificultats de verificació. Un cas ben emblemàtic seria el Refugi 307, el refugi del barri del
Poble Sec gestionat pel Museu d’Història de
Barcelona. Si agafem quatre planimetries que
el representen, podem observar en primer lloc
el projecte inicial teòric. Si solament tingués
sim el plànol que es conserva a l’Arxiu, i no
coneguéssim la realitat, ens hauríem de creure
que això és el que es va construir.
Però la realitat ens indica que no es va
arribar a fer mai així i que tant sols se’n va
construir una part i amb variacions sobre el
projecte original. L’altre plànol de l’Arxiu dibuixat a llapis mostra una imatge ben diferent.
D’altra banda, i per seguir amb el mateix
exemple, si agafem els plànols actuals del refugi, s’hi observen també notables diferències:
per exemple, mentre que en un dels plànols,
en el primer tram de la galeria principal es
representen tres braços, en el següent, també
recent, n’hi ha quatre.
Se’ns planteja doncs una qüestió bàsica: des
del punt de vista científic, a quin plànol hem
de fer cas? Si això ens passa en ple segle xxi i,
probablement i a hores d’ara, al refugi més emblemàtic i conegut de la ciutat, què pot passar
amb les planimetries antigues d’altres refugis?
Recordem que els plànols de l’època van ser
fets en moments de conflicte i dificultats.
Hem de concloure que molts d’aquests
plànols són sempre indicatius i que potser no

són gaire científics. Els plànols històrics ens
ajuden molt, ens donen unes mides teòriques,
ens mostren unes circumstàncies i expliquen
unes intencions, però l’experiència ens diu
que a la pràctica gairebé sempre hi ha varia
cions i canvis que cal conèixer i documentar.
En quin context ens trobem quan treballem
arqueològicament amb els refugis? D’entrada,
sempre hi ha la temptació de plantejar que
no és necessària l’actuació ja que, quantitativament, és un patrimoni pel qual no cal patir
gaire; diuen que n‘hi ha molts i que ja sabem
on són i com són, gràcies als expedients dels
arxius. Però el nombre teòric de refugis de
Barcelona també genera dubtes: realment
en tenim més d’un miler a la ciutat? En són
més o en són menys? Sabem realment on
són? Quants se’n conserven? En sabem tot el
necessari, pel que fa als aspectes tècnics? Què
s’hi conserva a l’interior? Quants podrien ser
visitats?
Creiem que són qüestions de difícil resposta
i que no sabrem respondre amb seguretat sense recerca, perquè, per molta informació que
tinguem dels que ja es coneixen prou bé, hi ha
refugis que no estan documentats enlloc. Galeries que no són a cap planimetria ni expedient
apareixen de sobte quan i on menys s’espera.
Sovint es tracta de refugis d’autoconstrucció
de grups de veïns o de famílies al marge dels
refugis «oficials» inventariats, alguns bastits
d’una manera precària. La localització física
dels refugis, per tant i com passa sovint amb
els elements arqueològics, pot estar sotmesa
sempre a la sorpresa.
Els veïns i la societat civil en general
demanen a les administracions una solució a
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les nombroses destruccions indiscriminades
que ha patit aquest patrimoni. Podríem
posar com a exemples instàncies i cartes al
director de diaris que reclamen més atenció
a la problemàtica dels refugis, com és el cas
d’una veïna que escriu a La Vanguardia,
en referència al refugi que existia al solar
de la fàbrica de cerveses Damm, on s’havia
de construir un bloc de pisos: «He escrito
cartas, he enviado correos electrónicos y he
telefoneado varias veces a la sede del distrito
de l’Eixample para que viniera algún técnico
a verificar el estado del refugio». O: «A los
políticos solo les pedimos que nos respondan
y, si existe algún indicio de que el refugio se
encuentra en buen estado, que se busque una
solución para conservarlo». Aquestes són
peticions de la societat civil, amb la lògica de
les persones que creuen que aquests elements
tenen un valor i que la seva destrucció pot ser
una pèrdua. L’actuació posterior del Servei
d’Arqueologia en aquest cas va permetre
documentar un tram del refugi, veure’n
l’estat de conservació, comprovar com va
ser terraplenat en part i com tot just estaven
començades a construir les parets i les
voltes no s’havien acabat. La documentació
arqueològica amb planimetries i fotografies
va permetre l’avaluació de l’element i la
prossecució de l’obra.
Altres vegades la presència de refugis pot
ser aprofitada per accions al marge de la recerca i de la problemàtica dels béns patrimonials,
com és el cas del refugi de la plaça de Las Navas, on es van publicar articles a diaris lligats
a pugnes entre l’Administració i els veïns per
la construcció d’un aparcament. En aquesta
plaça del barri del Poble Sec trobem un refugi
documentat l’any 1938 del qual s’ignorava l’estat de conservació i característiques. La intervenció preventiva va consistir en la realització
de cales mecàniques sense haver de tallar el
trànsit dels carrers, que van resultar infructuoses, ja que es va constatar que les galeries
d’aquest refugi eren a més de dotze metres de
fondària.
Quan es va localitzar una de les boques es
va poder comprovar que era molt estreta i
estava absolutament plena de terra, que es va
extreure amb moltes dificultats fins arribar a
les galeries.
Malgrat que els accessos estan en perfecte
estat, ben fets, amb escales i voltes, amb
les parets d’obra massissa per aguantar les
pressions, es va veure que les galeries interiors
estaven a mig fer, amb unes situacions
estàtiques molt precàries pel que fa a
l’estructura, que es disgregava totalment als
laterals i amb voltes al límit del col·lapse fins
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al punt que hi havia llocs on els arqueòlegs no
podien treballar.
El refugi de la plaça de Las Navas és un
exemple perfecte per entendre les tècniques
constructives i per entendre com es fa un
refugi gran, però el seu interior ha estat
molt malmès pel pas dels anys i pel fet que
no es finalitzés. Malgrat que alguns veïns
reclamessin la seva conservació, des del punt
de vista de l’estabilitat i seguretat, els tècnics
de diferents disciplines que el van estudiar
la van desaconsellar del tot, perquè hi havia
zones on no es podia ni tan sols entrar a causa
del mal estat i el perill que suposava. Es tracta
doncs d’un refugi interessantíssim, tant a
nivell de distribució com d’estudi tecnològic,
però que pel mal estat de conservació impedia
optar per la seva preservació total. Després de
fer un estudi exhaustiu, es van salvaguardar
les parts que no s’afectaven amb la construcció
del pàrquing previst, que corresponien, si fa
no fa, a totes les que estaven ben conservades
i a tots els accessos i els trams immediats ben
construïts, als quals es pot accedir, per si es vol
fer qualsevol mena de reconsideració, d’estudi,
d’analítica, etc. des de trapes col·locades als
carrers perimetrals.
Com veiem, hi ha refugis que es conserven, però també n’hi ha d’altres que es veuen
afectats per construccions que els malmeten, i
desapareixen totalment o parcialment, com és
el cas del del carrer de la Riereta.
Entre els exemples de refugis trobats en
bon estat de conservació total o gairebé total,
n’hi ha a espais públics, com el Refugi 307 o
el de la plaça del Diamant a Gràcia, i a edificis
de propietat privada, com el situat al soterrani
del carrer de Mallorca, 662, amb tancament,
escales, il·luminació, un bon manteniment i, el
que és més important, una preservació segura
de cara al futur.
En alguns casos i gràcies a l’establiment
de ponts de diàleg entre els serveis que
treballem per al patrimoni urbà i les
promocions i empreses constructores, es
poden reconsiderar algunes de les obres per
permetre la coexistència o la compatibilitat
entre l’obra nova i la preservació dels refugis
com a patrimoni. És el cas, per exemple, del
refugi del passatge de Toledo, obra de galeria
de formigó pensada en origen perquè fos
reutilitzada en la postguerra com a claveguera
central del carrer, en el qual recentment
s’ha canviat el traçat previst del nou servei
de clavegueram general del carrer sense
pràcticament malmetre l’element històric.
També és el cas del refugi del carrer de
Pinar del Rio, on es va canviar de lloc el nou
col·lector que s’hi havia de fer, tot preservant
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Refugi de la plaça de
Las Navas
(Fotos: Pere Vivas)

el refugi, senyalitzant-lo amb la finalitat de
recuperar la memòria històrica i fent-li uns
accessos per a estudis futurs.
L’anàlisi arqueològica dels refugis, encara
que se’n conservin poques restes i es trobin
malmesos o fragmentats, és molts cops força
interessant, ja que ens permet avançar, per
exemple, en el coneixement d’aspectes tècnics
utilitzats en la seva construcció, com ara si
els materials constructius eren tradicionals,
reciclats o de nova tecnologia.
També permeten interpretar alguna planimetria complexa que es conserva en els

arxius, com és el cas del refugi del Poble Sec,
on s’ha pogut fer la restitució de la totalitat del
recorregut del refugi en un model informàtic
tridimensional que ha permès entendre el que
es representava amb cotes en la planimetria
original.
Un altre exemple de preservació i adequació és el refugi del carrer Antic del Guinardó, a
tocar del nou centre cívic del barri, on reconeixem perfectament una part dels accessos
i galeries d’un refugi públic, amb la seva
infermeria que conserva una biga de fusta, les
escales, els rètols sobre on hi havia el com-
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Refugi del carrer de la
Riereta
(Foto: José Manuel Vicente
García i Mònica Viamonte
Solé)

Refugi del carrer Mallorca, 662
(Foto: Servei d’Arqueologia)
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pressor que donava llum al refugi, les bases
dels bancs, etc.
També hi ha nombrosos grafits amb escrits,
jocs dibuixats, comptes, les marques del
lampista per fer la instal·lació elèctrica, etc.
Aquest és un refugi prou discret que ha estat
documentat però que té una sèrie de valors
afegits a la mateixa estructura. El districte
d’Horta-Guinardó, a instàncies del Servei
d’Arqueologia, ha habilitat una portella perquè
pugui ser accessible als experts i a les persones interessades.
Hi ha refugis que podríem anomenar
«anònims»: són aquells que no consten enlloc.
Alguns són unes galeries simples, obertes a la
terra o a la roca, com els localitzats als vessants de Montjuïc, al Poble Sec (alguns sabem
que eren fets i utilitzats per una sola família).
En aquests casos els refugis es transformen
simplement en galeries excavades a la muntanya sense recorreguts gaire complexos ni
serveis, i no es troben mai recollits en cap documentació, atles ni llista. Però és evident que
existeixen i que deurien acomplir les seves
funcions. Acostumen a ser de mala qualitat,
a causa probablement del fenomen de l’autoconstrucció.
En altres casos, però, apareixen altres refugis de notable complexitat i bona realització
que tampoc no es troben reflectits enlloc, com
és el cas d’un localitzat al carrer de Mallorca,
en el transcurs de les obres del túnel del tren
d’alta velocitat. El refugi va ser advertit en el

Recorregut del refugi
del Poble Sec en un
model informàtic tridimensional
(Foto: Dídac Pàmies,
Arkeòlik)

procés de realització d’un pilotatge de reforç
del sector i a més de 10 metres de profunditat.
Com que hom ignorava de què es tractava, es
van obtenir imatges amb una càmera robotitzada que van permetre identificar l’interior
d’un refugi que no constava enlloc. Es tracta
d’un refugi de bona qualitat constructiva, de
grans dimensions i prou ben preservat, ja que
la instal·lació elèctrica, per exemple, encara
conserva els fils. Encara no s’hi ha pogut entrar, perquè no se sap on són els accessos.
L’interior dels refugis
Què trobem dins els refugis? En molts casos,
estan buits, perquè en algun moment ja se’n
van recuperar els elements. Moltes vegades es
conserven restes de les instal·lacions elèctri-

ques, d’aigua, sanitàries, etc.; de les retolacions
en les quals la comissió concreta encarregada del funcionament del refugi donava les
instruccions del que havien de fer les persones
que s’hi refugiaven.
També hi trobem grafits fets pels qui s’hi
passaven les hores dolentes a cobert de les
bombes, a vegades amb una certa voluntat
artística, o grafits del moment de la construcció, o de qui en tenia cura —la CNT, la UGT, la
FAI, etc.— o bé la data en què s’estava fent... És
a dir, tota mena de  dades que  també formen
part de la història dels barcelonins i barcelonines que malauradament hi van fer estada.
Tot i això, també trobem objectes que
creiem que en la seva major part no van ser
utilitzats pels usuaris del refugi, sinó que s’hi
van dipositar en el moment de l’abandó, de
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la inspecció o de la clausura de l’edificació.
N’hi ha que hi tenen evidentment una relació
directa, com per exemple els trobats al refugi
de la plaça de Las Navas, on hi havia amuntegaments de materials per a la seva pròpia
construcció: maons de reciclatge, sacs de
ciment, al costat de galledes, pots, llaunes de
conserva, ampolles, etc.
L’actuació que cal fer amb aquests elements
trobats als refugis planteja dubtes, ja que es
tracta d’objectes contemporanis i normalment
en pèssim estat de conservació que necessiten
grans esforços per preservar-los, si aquesta
n’és la voluntat.
Conclusions
Tot això ens porta a unes conclusions. La
primera és que cal considerar els refugis dins
del conjunt patrimonial de la ciutat de Barcelona i del seu context històric concret. Per
tant, és indispensable el seu estudi i documentació. Creiem que cal actuar sempre que un
refugi pateixi un risc, emprant la metodologia
arqueològica per al seu registre i estudi que,
en tots els casos, hauria de dur-se a terme
d’una manera interdisciplinària. Cal implementar polítiques preventives per evitar les
friccions entre l’obra i la recerca i impedir així
les urgències. És a dir, cal facilitar una bona
relació entre l’urbanisme i la cultura. També
cal establir unes fórmules en les concessions
de llicències d’obres en sectors on hi ha o
pugui haver-hi refugis per tal de minimitzar
els problemes que podrien generar-se en el
moment de l’actuació. Sempre que fos possible
caldria que els projectes d’obres es redactessin
o s’adaptessin de tal manera que no afectessin
els refugis: si bé en molts casos no serà gaire
viable, creiem que és bàsic preveure i projectar pensant, també, en els aspectes patrimonials. Cal minimitzar sempre les actuacions
urbanístiques que afectin els refugis i sempre
s’han de fer les recerques en proporció a la
seva importància. En cas d’afectació total o
parcial, però important, cal que el refugi sigui
documentat exhaustivament, perquè és un
patrimoni que es perd. La tasca tècnica i de
recerca sobre els refugis no ha de dependre de
la pressió social o mediàtica, sinó de l’interès
intrínsec i objectiu de l’element. Seria interessant i necessària la col·laboració de l’Administració municipal —de totes les administracions— amb els agents socials interessats en
temes patrimonials per tal que participin
en els processos de gestió i de resultats.
En definitiva: cal definir en general protocols per a les actuacions arqueològiques en
matèria de patrimoni d’època contemporània
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i, sobretot en el cas que ens ocupa, pel que fa
al patrimoni de la Guerra Civil. La preservació haurà de ser selectiva i curosa per definir
aquells refugis més representatius i amb uns
valors tipològics, socials, didàctics i patrimonials més evidents i innegables, i s’haurà de
decidir en funció també de la seva importància, singularitat i estat de conservació, però
sempre seguint paràmetres museològics i de
sostenibilitat.
No es pot conservar tot. Creiem que s’ha de
fer una tria molt clara per temes: per exemple,  
per qüestions tipològiques; pel que fa a la seva
distribució territorial; per ser llocs on sigui
necessari preservar-los perquè hi ha un altre
patrimoni que els complementa, etc. Convé
aplicar diversos paràmetres o raons per decidir què se n’ha de fer d’aquests edificis a l’hora
de preservar-los i museïtzar-los.
També cal insistir, ja que és una necessitat
ineludible, en la urgència d’una adequació o
complementació de l’apartat normatiu que
permeti inventariar millor i incloure en els
catàlegs del patrimoni nacional i municipal
les construccions o refugis essencials i que
permeti actuar amb preceptes clars quant a
la preservació patrimonial i l’aplicació de la
disciplina urbanística.
Què se n’ha de fer de la documentació i dels
coneixements que, dia a dia, es van recollint
de les actuacions sobre els refugis antiaeris de
Barcelona? Creiem absolutament necessari
poder comptar amb unes bases de dades documentals dinàmiques que puguin ser gestionades pel Servei d’Arqueologia i siguin obertes a
tothom a través del seu Centre de Documentació. La seva tasca ha de permetre compilar les
diferents aportacions de documentació gene-
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Refugi del carrer Antic
del Guinardó
(Foto: Jordi Morera, Javier
González, Arqueociència )

Refugi del carrer de la
Riereta
(Foto: José Manuel Vicente
García i Mònica Viamonte
Solé)

rada al voltant dels refugis, no tant sols aquella
fruit de la programació i actuació més oficial,
sinó també la proporcionada per estudiosos
particulars o bé organitzacions i ciutadans
interessants en el tema.
Pel que fa als objectes trobats als refugis,
creiem que, senzillament, convé establir
també uns criteris de recol·lecció que han de
ser molt selectius, ja que cal avaluar la importància dels conjunts i imposar unes línies de
treball i de discurs coordinat sobretot amb
el Departament de Col·leccions del Museu
d’Història de Barcelona, que és qui se’n n’haurà de fer càrrec al final del procés. És més que
evident que caldrà optimitzar els recursos
humans i econòmics que s’hagin d’esmerçar
en la seva conservació. Malauradament no
es poden gastar molts diners en segons quins
objectes. En canvi, val la pena que mirem de
salvar-los si són molt singulars, o significatius
i  representatius del moment concret de la utilització o construcció del refugi i, per extensió,
d’aquells moments de vida de la ciutat.
Podem fer nostra, per finalitzar, la reflexió
de la professora Andreina Ricci, de la Universitat de Roma Tor Vergata i directora del
Centre Interdepartamental per a l’Estudi de
les Transformacions del Territori, que ens diu:
«L’arqueologia és una disciplina molt heterogènia, els resultats de la qual impliquen afrontar problemes relatius a la conservació de la
memòria, a la identitat pròpia i plantejar-se les
grans decisions sobre la seva conservació o la

seva destrucció que el desenvolupament contemporani imposa quotidianament». Això no
és vàlid solament per als refugis, això també és
aplicable a restes de l’època romana, medieval o moderna. És, al cap i a la fi, el dilema de
saber què s’ha de fer amb les restes arqueo
lògiques. Com s’ha de seleccionar aquest patrimoni històric és una qüestió que tenim dia
a dia sobre la taula i que les administracions,
tant de la Generalitat com la municipal, tenim
l’obligació de definir. Cal definir estratègies i
marcs normatius específics a partir de la legislació vigent, que permetin actuar en pro de
la millor preservació i coneixement d’aquests
elements de la història recent de les nostres
ciutats i pobles.

MUHBA DOCUMENTS, NÚM. 7, pàg. 68-78

79

A TALL DE CONCLUSIONS

Al final de les Jornades hom va proposar als
ponents i assistents la redacció d’un text com
a manifest en referència als refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola, que va ser
consensuat i aprovat. Aquest escrit ,que conté
uns criteris per protocol·litzar les actuacions,
recull l’experiència arqueològica i de gestió de
la ciutat de Barcelona i creiem que pot ser útil,
també, a un nivell més general. Seguidament
el transcrivim:

Dibuix d’un infant que
patí els bombardeigs
durant la Guerra Civil
espanyola (fragment).
(Foto: BNE)

Els centenars de refugis per a la defensa antiaèria construïts o adaptats arran de la Guerra
Civil espanyola (1936-1939) formen un conjunt
important de documents físics que mostren
la complexitat i dramatisme d’uns moments
adversos de la nostra història recent, alhora
que expliquen la resposta social a un fenomen nou: l’atac aeri contra la població civil en
medis urbans. Fossin promoguts o construïts
per iniciatives públiques o bé per autoorganització veïnal, tots els refugis van respondre
a una urgència i una necessitat funcional que
va finalitzar amb el conflicte bèl·lic, quan la
majoria van ser clausurats i van iniciar el camí
de l’oblit.
Els refugis són una part important del
conjunt d’elements patrimonials vinculats a la
Guerra Civil de 1936-1939, entre els quals no hi
ha tan sols béns mobles i immobles sinó també
el patrimoni constituït per les fonts orals.
Actualment molts d’aquests refugis han
desaparegut. D’altres, però, romanen soterrats
sota carrers i places, edificis i solars. Uns són
coneguts perquè se’n conserva alguna documentació als arxius o a les hemeroteques;
d’altres, pel record de les famílies que d’una
manera o altra els van viure; però també n’hi
ha d’ignorats.

El desenvolupament urbà de les nostres
ciutats és indispensable. Necessitem de noves
xarxes de serveis i renovació de l’edificació.
Però també ens cal conservar aquells indrets
amb valor patrimonial com una herència
col·lectiva per transmetre a la societat. Les
actuacions urbanístiques i arquitectòniques
sobre el subsòl i l’edificació afecten de tant en
tant i treuen a la llum aquestes edificacions
subterrànies, sovint per no haver tingut en
compte una previsió sobre la seva presència.
Això pot suposar distorsions en els processos constructius i, el que és pitjor, danys
irreversibles a estructures mal conegudes i,
en conseqüència, intervencions d’urgència.
La planificació urbana ha de tenir present
l’existència d’aquests béns. En aquest sentit
creiem necessari proposar uns criteris per tal
que els refugis siguin tinguts en compte com a
pòsit històric present a les nostres ciutats, des
del moment de la planificació urbanística, així
com mirar d’establir també criteris pel que fa
als processos de recerca i documentació.
Seria convenient poder arribar a un protocol d’actuació que, recollint la normativa
vigent, doni a les administracions amb competències sobre el tema eines que permetin
gestionar aquest patrimoni d’una manera
sostenible i coherent.
1. Aspectes normatius
a. Caldrà considerar els refugis antiaeris
de la Guerra Civil (1936-1939) com a part
del patrimoni cultural català i com a béns
a estudiar i, si escau, protegir-los, en el
marc de la normativa vigent en matèria de
patrimoni i de gestió urbanística, ja que són
elements originals i representatius d’un
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model d’actuació ciutadana i d’una tipologia d’edificació d’una etapa essencial de la
nostra història recent, tant a nivell local com
general.
b. Tot i això, vist l’alt nombre de refugis que es
conserven al territori, i atenent a les seves
característiques arquitectòniques i de conservació, caldrà tenir criteris clars per tal
que el nombre dels preservats sigui alhora
representatiu i sostenible, seguint criteris
d’importància històrica, significació, tipologia i estat de conservació.
c. En els processos de confecció i/o revisió
dels catàlegs de patrimoni urbà caldrà dedicar un apartat a aquest patrimoni històric,
fixant classificacions i establint normatives
de gestió sobre les actuacions urbanístiques
que els puguin afectar.
d. Caldrà establir el sistema administratiu
competent en la matèria que atorgui i sancioni la viabilitat i l’interès dels elements
individuals.

projecte d’intervenció elaborat d’acord amb
l’administració competent. Haurà d’incloure com a mínim: la localització del bé, la
seva morfologia i accessos, les tècniques i
materials constructius utilitzats i les traces
d’ús que ens han arribat.
e. Les actuacions preventives d’estudi i condicionament d’accessos hauran de ser assumides pel promotor de l’obra que afecti el
bé, dins dels pressupostos de l’obra, o bé per
l’administració, segons els casos que indica
la llei. Els pressupostos en aquest sentit
hauran de ser equilibrats, proporcionals als
treballs a realitzar i seguint criteris d’optimització de recursos.
f. En cas de necessitat, caldrà l’actuació de
tècnics en conservació si qualsevol del béns
d’importància patrimonial que conté el refugi a estudiar presenta patologies que posen
en perill la seva preservació.

2. Localització

a. Cal tenir present, com a premissa, que no
tots els refugis tenen les mateixes circums
tàncies, característiques ni condicions
físiques, tant pel terreny on es van construir,
com per l’estat de l’obra en el moment de la
clausura del refugi i les afectacions, d’origen
antròpic o no, del pas del temps. En aquest
sentit caldrà que s’estudiïn i es preservin,
sobretot, aquells que garanteixin unes
garanties mínimes d’estabilitat segons les
normatives vigents.
b. En qualsevol cas, si l’interès del bé ho aconsella, s’establiran les mesures correctives
que garanteixin la seguretat de les persones
que accedeixen al bé per al seu estudi i avaluació, seguint els sistemes marcats per les
normatives de seguretat i salut.

a. A partir de la documentació escrita i gràfica
i, si és possible, de les dades de transmissió
oral, s’establiran àrees en aquells indrets on
és presumible la presència de refugis i dels
seus accessos,  tot tenint present les diferents tipologies.
b. Qualsevol actuació en aquests indrets delimitats, cartografiats i protegits necessitarà
d’un estudi mínim d’impacte i d’avaluació
de les obres a realitzar.
c. Davant de l’aparició de refugis a indrets on
no es presumia la seva existència, caldrà
aturar el procés constructiu en el punt
d’aparició i comunicar-ho a l’administració
competent, la qual durà a terme immediatament una tasca d’inspecció per tal de decidir
quina ha de ser la millor manera d’actuar-hi.
3. A
 ctuació
a. En qualsevol cas, caldrà que els refugis que
s’identifiquin i es localitzin siguin estudiats
i avaluats per tal de decidir el tractament
definitiu de les restes.  
b. Les actuacions, sempre que sigui possible,
hauran de ser preventives i prèvies a l’inici
de les obres que puguin afectar el bé.
c. Per fer-ho possible caldrà utilitzar tant les
fonts escrites i orals com el mètode arqueològic, a fi d’assegurar un coneixement fiable,
objectiu i crític. La metodologia històrica i
les seves diferents disciplines són, en aquest
sentit, eines indispensables i adequades.  
d. Els treballs a dur a terme s’establiran en un
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4. Estat de conservació

5. Intervenció patrimonial
a. En cas de no afectació, caldrà elaborar una
documentació amb identificació, reportatge
fotogràfic i localització dels accessos i el
recorregut presumible en cartografia per tal
de poder incorporar l’element en qüestió a
l’inventari.
b. Sempre que sigui possible, les obres a realitzar hauran d’evitar malmetre el bé, adaptant
les seves necessitats a la preservació de l’estructura i minimitzant les afectacions a què
es puguin sotmetre, sempre seguint criteris
de respecte i sostenibilitat.
c. En cas d’afectació i/o desaparició del bé, la
recerca històrica i la documentació haurà de
ser exhaustiva, amb una base planimètrica
topogràfica, seccions i documentació de de-

talls, sempre seguint els criteris marcats en
un projecte d’intervenció elaborat d’acord
amb l’administració competent.
d. En el cas que se’n decideixi la preservació
parcial o total, aquesta podrà ser tant com
a elements d’una zona de reserva patrimonial, accessible o bé com a espai museïtzat,
sempre seguint criteris de facilitat d’accés
social i de significació històrica, i també de
sostenibilitat.
e. En aquest sentit, és important distingir entre dos nivells de qualificació patrimonial: 1.
La dels refugis que mereixin una conservació per la rellevància social que en l’actualitat tenen com a memòria cívica, i 2. La dels
refugis que, a més, hagin d’incorporar-se a la
relació d’elements del patrimoni històric a
conservar de cara a un futur llunyà, en funció de la seva representativitat i de la seva
sostenibilitat.
6. Mesures concretes per avançar
a. La constitució d’una base de dades que permeti recollir i contrastar les diferents fonts
escrites i orals i les dades de les actuacions
arqueològiques i que faciliti un inventari el
més acurat possible dels refugis en la Carta
Arqueològica de Barcelona.
b. La creació d’una comissió de treball que
incorpori estudiosos del tema, el Museu
d’Història i responsables del Patrimoni de la
ciutat per tal d’avançar, des de la perspectiva
d’una consideració integrada dels diferents
elements del patrimoni històric vinculats a
la Guerra Civil, en la confecció d’una tipologia de refugis i d’una relació bàsica d’aquells
que, amb la tipificació patrimonial que s’escaigui, convingui incorporar al Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic
en la definició de Barcelona.
c. Estimular el coneixement i coordinació
entre les tasques efectuades a Barcelona
i les d’altres municipis de Catalunya en
relació amb la història i el patrimoni de la
Guerra Civil, a través de la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya i del Memorial Democràtic de
Catalunya.
El present document, elaborat pels ponents,
ha estat presentat públicament als assistents
i lliurat als representants institucionals de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat
de Catalunya en la sessió de cloenda de les
Jornades.
Barcelona, 18 de desembre de 2009
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