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LES DEFENSES COSTERES DE LA
DUERRA CIVIL

En data recent l'Ajuntament ha acordat la destrucció del
«niu de rnetralladores- (. bunkers- són dits actualment) situat
al Passeig de Ribes Roges, i amb quina finalitat ha estat obtin-
guda la corresponent autorització de l'Autoritat Militar cornpe-
tent. Bé a tomb, dones. relatar com i quan foren construides
aquestes baluernes de ciment arrnat.

Era a les acaballes de l'any 1936, el primer de guerra civil.
Havia fracassat l'intent de la conquesta de Mallorca i els com-
batents catalans Iluitaven en els fronts d'Araqó. Malgrat l'evi-
oent perill que representaven les forces aeries i naval s amb
bases a l'illa de Mallorca, els pobles del litoral catala se seguien
considerant corn a posicions de la reraguarda.

El dia 30 doctubre es produí un fet que alterá aquesta supo-
sició. El creuer -Canar ias» bombardejá Roses i intenta un desem-
barc que fracassá grácies a la resisténcia de les milicies locals.
Es presentava ara l'alternativa de que la franja costera podia
esdevenir, de sobte, primera línia de foco El Consell de Defensa
decidí protegir el litoral i es dictaren les ordres oportunes. Fou
aleshores quan es projectaren aquests ti pus de fortificacions
que encara perduren al Ilarg de les costes catalanes.

Al litoral vilanoví, a més, es decidí fer-hi una fortificació per
a bateries de costa. Amb la finalitat d'accelerar les obres, la
Comissió de Defensa Interior del Consell Municipal disposá
amb data del 31 de desembre que els diumenges tots els veins
de Vilanova serien obligats a treba!lar en les fortificacions, per
la qual cosa serien citats amb antellació per mitjá del Butlletí
del Comité de Defensa Local, periódic conegut popularment amb
el nom de .Ia tulleta-.

Estaven compresos dins d'aquesta obligatorietat tots els
ciutadans de 16 a 50 anys, exceptuant-se els impedits física-
ment i malalts. Aquests es+orcos personal s es dedicaren pr in-
cipalment a la fortificació que s'aíxeca en les proximitats del
Iloc anomenat l'Aiquadolc. Als trebaliadors els donaven un «xus-
co» per a complementar l'escassa alimentació d'aquells temps.

El 18 de febrer de 1937 el «Canarias» canonejá Barcelona.
El ..Butlletí» local feu una crida a tots els ciutadans que volun-
táriament poguessin acudir a les obres de fortificació els dies
20 i 21. Es mantenia I'obligatorietat d'ass istir-hi els diumenges.
Aquestes ..Iacecies» del «Canarias» que tanta alarma provoca-
ren als vilanovins és l'únic Iligam que podem relacionar en
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que anys més tard algú tingués la pensada de dedicar-li un
carrer de la ciutat.

El reducte de bateries de l'Aiquadolc feia molta patxoca en
el' seu temps. La cara que donava al mar era pintada a estil
• carnuf iatqe » i guarnida amb fornícules on s'havien plantat atza-
vares i plantes de muntanya. Al sostre també hi havia garriga
boscana per a dissimular l'obr a. A més de les entrades laterals
hi havia un passadís que conduia fins a la propera trinxera del
ferrocarril, on hi perdura molts anys una porta metállica. No fa
gaires anys es construí per sobre aquesta estructura I'edifici
anomenat ..Xalet de l'Holandes».

Més amunt d'aquesta fortificació, a la part oposada de la
línia férria, en el Turó del Seu, hi foren installades algunes
bateries pesades, quins ernplacaments encara es podien veure
fa poc, ans de que fos urbanitzat aquell sector. l.'única vegada
de la que es té esment de que foren utilitzades eficientment
aquestes baterres és pel maig del 1937. en que un pailebot de
pavelló neutral, carregat de sal, fou perseguit I averiat davant
de Vilanova per un aeroplá franquista que tingué de fugir a
causa del foc que l'hi venia a sobre des de la costa vilanovina.

De les altres construccions més senzilles, els «nius de
metr alladores », en' el nostre sector se naixecaren nou. Eren
les de la Punta Mabrera, del baluart del Far. del Posit. del
Torrent de Sant Joan, del Morro de Gas, de la Primera Roca,
de la Platneta de Sant Gervasi, del Racó de Santa Llúcia i la
del Prat de l'Escarr er. Fora del terme. les més properes eren
en direcció a Cubelles, a la desembocadura del Foix i a la
Mota de Sant Pere, Iloc aquest darrer on també sha bastit un
xalet a sobre. Cap a Sitges, la primera que es trobava era
prop de la desembocadura de la Riera de' Ribes. Per a cobrir
aquests sectors de costa sense fortificar hi havia estacionat
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al terraplenar-se aquella zona cap a l'any 1965, quedant sepultat
i desapareixent els darrers vestigis a l'alxecar-se en aquell in-
dret la Piscina Municipal. Els bunkers situats a la platja del
Prat, amb la regressió costera que ha experimentat en els
darr ers temps aquella franja de litoral, han quedat serni-subrner-
gits. Al finalitzar la guerra foren declarades totes aquestes for-
tificacions «obres militars .• i tapiats els seus accessos, tanques
que no tardaren massa en ser violades i convertits els reductes
en refugis de pescadors, o en el pitjor, i' més freqüents deis
cassos, en veritables dipósits d'excrernents, Ara l'hi ha tocat
desapareixer al bunker del Morro de Gos. Possiblement ningú
plorara la seva fi.

en una via morta que fa pocs anys encara subsistia per sota
el descalabrat pont de Sant Cristófol, un tren blindat. No tenim
noticia de que hagués fet mai cap sortida de servei Els soldats
que hi havia de guarnició servien així mate ix una trinxera de
sacs terrers on hi havia ernplacada una metralladora, en un
punt situat entre les puntes Mabrera i Escorreguixes. També
aprofitaren una cavitat natural al costat de la via del tren,
eixamplant-Ia i utilitzant-Ia com a refugi o magatzem de material.

De trinxeres també n'hi havia enfront del Pósit i de la Ram-
bla Pirelli. -Acavada la guerra foren els primers vestigis en
desapareixer. El bunker de davant del Pósit fou enderrocat per
l'estlu .del 1957 a l'explanar aquell sector per a futur Passeig
Marítim. El del Torrent de Sant Joan corregué la mateixa sort Joan Virella
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ELS NIUS DE METRALLADORES DEL LITORAL VILANoví

En nom del Consell redactór de la revista La Nostra Mar, el bon amic Pere
Ortoll em va demanar que redactés un breu article sobre les defenses costane-
res construides en el front marítim deVilanova durant la darrera guerra civil
espanyola coneguts popularrnent per nius de metralla dores. No cal dir que en

primer Iloc vaig inten-
tar localitzar els tre-
balls publicats anteri-
orment que em po-
guessin aportar infor-
mació sobre el referit
tema que em vaig ado-
nar que I'any 1977 el
Setmanari de Vilanova
i la Geltrú (nQ 32 del16
de setembre de 1977)
publicava un exhaus-
tiu treball firmat per

Niu de la Punte Mabrera (conservat). Foto: Francesc Casas. /996 J O an Vi re IIa i B Ioda
sota el títol "Les defenses costeres de la Guerra Civil" el qual va ésser parcial-
ment reproduit per Francesc-X. Puig i Rovira al seu Ilibre Vitanova 1936/1939. El
govern municipal i altres aspectes, editat per l'lnstitut d'Estudis Penedesencs I'any
1994(pp. 11Oi 111).

Ens lirí1itarem doncs a reproduir el text publicat per Joan Virella, afegint-
hi alguna nota aclaratória i alguna petita correcció recollida delllibre d'en Puig
i Rovira.

Tot i que en realitat no aportarem res de nou referent al tema d'aquest
article, ja que els dos historiadors que I'han tractat ho han fet exhaustivament,
pensem que la publicació per segona vegada de I'estudi de Joan Virella, tot i
que han transcorregut més de vint anys, es pot considerar del tot vigent pel seu
contingut i s'ha de contemplar com un senzill homenatge a un oblidat investiga-
dor de la historia local i comarcal traspassat ara fa vuit anys, pero que ens
deixá un extens repertori d'estudis i treballs sobre molts aspectes histories,, .

I Historia m·



arqueclóqics, geogratics, naturals, monumentals i un lIarguíssim etc. de la co-
marca del Penedés-Garraf, alguns d'ells aplegats en una publicació de l'lnsti-
tut d'Estudis Penedesencs titulada Visions geogratics del Penedes (1992).

"Les defenses costeres de la Guerra Civil", per Joan Virella i Bloda

Era a les acaballes de I'any 1936, el primer de la guerra civil. Havia fra-
cassat I'intent de la conquesta de Mallorca i els combatents catalans lIuitaven
en els fronts d'Aragó. Malgrat l'evident perill que representaven les forces ae-
ríes i navals amb bases de l'illa de Mallorca, els pobles del litoral catalá se
seguien considerant com a posicions de la reraguarda.

El dia 30 d'cctu-
bre es produí un fet

. que altera aquesta su-
posició. El creuer
"Canarias" bornbardejá
Roses i intenta un
desembarc que fra-
cassá qracies a la re-
sistencia de les milíci-
es locals. Es presenta-
va ara I'alternativa que
la franja costera podia
esdeveni r, de sobte,
primera línia de foco El
Consell de Defensa
dec idí protegi r el lito- Niu del baluard del Far (demolit). Arxiu Joan Virella. 1968

ral i es dictaran les ordres oportunes. Fou aleshores quan es projectaren aquests
tipus de fortificacions que encara perduren alllarg de les costes catalanes.

Al litoral vilanoví es decidí fer-hi obres de fortificació per instal.lar-hi ba-
teries d'artilleria de costa. Amb la finalitat d'accelerar les obres, la Comissió de
Defensa Interior del Consell Municipal disposá amb data 31 de desembre que
els diumenges tots els vems de Vilanova serien obligats a treballar en les forti-
ficacions, per laqual cosa serien citats amb antelació per rnitjá del Butlletí del
Comité de Defensa Local, periódic conegut pápularment amb el nom de "la
fullera".
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Niu del Torrent de Sant Joan idemoln). Foto arxiu Xavier Vire/la. /950

Estaven compre-
sos dins d'aquesta
obligatorietat tots
els ciutadans de 16
a 50 anys, exceptu-
ant-se els impedits
físicament i els ma-
lalts. Aquests esfor-
eos personals es
dedicaren princi-
palment a la fortifi-
cació que s'aixecá
en les proximitats
del Iloc anomenat
l'Aiguadolg. Alstre-
balladors els dona-
ven un "xusco" per a
complementar I'es-
cassa alimentació
d'aquells temps.

EI18 de febrer de 1937 el "Canarias" canonejá Barcelona. El "Butlleti" local
féu una crida a tots els ciutadans que voluntáriaruent poguessin acudir a les
obres de fo,rtificació
els dies 20 i 27 (dissab-
tes). Es mantenia l'obli-
gatorietat d'assistir-hi
els diumenges. Aques-
tes "fac ec ie s" del
"Canarias" que tanta,
alarma provocaren als
vilanovins és I'únic Ili-
gam que podem relaci-
onar en que anys rnés
tard algú tingués la
pensada de dedicar-tí
un carrer de la ciutat.
El reducte de bateries

Niu del Morro de Gas, situat al sector deis xalets de Ribes Roges.
(Demotit). Foto arxiu Joan Vire/la. 1968
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de l'Aiquadolc feia molta patxoca en el seu temps. La cara que donava al mar
era pintada a estil "camuflatge" i guarnida amb fornícules on s'havien plantat
atzavares i plantes de muntanya. Al sostre també hi havia garriga boscana per
a dissimular I'obra. A més de les entrados laterals hi havia un passadís que
conduia fins a la propera trinxera del ferrocarril, on perdura molts anys una
porta metállica. No fa gaires anys es construí per sobre aquesta estructura
I'edifici anomenat "Xalet de l'Holandés".

Més amunt d'aquesta fortificació, a la part oposada de la línia terria. en el
Turó del Seu, hi foren installades algunes bateries pesades, els ernplacarnents
de les quals encara es podien veure fa poc, abans que tos urbanitzat aquell
sector. L'única vegada de la qual es té esment que foren utilitzades eficient-
ment aquestes bateri-
es és el maig deI19~7,
en que un pailebot de
pavelló neutral, carre-
gat de sal, fou perse-
gu~iavariatdavantde
Vilanova per un aero- .
plá franquista que ha-
gué de fugir a causa
del foc que li venia a
sobre des de la costa
vilanovina.

o e Ie s a It res Niu inferior de la Primera Roca (Sant Getvesi). Foto Francesc Casas. 1966

construccions més senzilles, els nius de metralladores, en el nostre sector se
n'aixecaren nou. Eren les de la Punta Mabrera, del baluard del Far, del Pósit. del
Torrent de SantJoan, del Morro de Gos, de la Primera Roca, de la Platgeta de
Sant Gervasi, del Racó de Santa Llúcia i la del Prat de l'Escarrer. Fora del terme,
les més properes eren en direcció a Cubelles, a la desembocadura del Foix i a
la Mota de Sant Pere, lIoc aquest darrer on també s'ha bastit un xalet a sobre.
Cap a Sitges, la primera que es trobava era prop de la desembocadura de la
Riera de Ribes. Per a cobrir aquests sectors de costa sense fortificar hi havia
estacionat en una via morta que fa pocs anys encara subsistia per sota el

r descalabrat pont de Sant Cristófol. un tren blindat. No tenim notícia que hagués
fet mai cap sortida de servei. Els soldats que hi havia de guarnició servien així
mateix una trinxera de sacs terrers on hi havia ernplacada una metralla dora, en
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un punt situat en-
tre les puntes
Mabrera i
Escorreguixes.
També aprofitaren
una cavitat natural
al costat de la via
del tren, eixam-
plant-Ia com a re-
fugi o magatzem
de material.

De trinxeres
Niu superior 1 tortiticecions de la Primera Roca (Sant Gervesi}. Foto Francesc Casas. 1966 ta mbé n' h i havi a
enfrant del Pósit i de la Rambla Pirelli. Acabada la guerra foren els prirners
vestigis a desapareixer. El niu de davantdel Pósit fou enderrocat l'estiu del 1957
en éxplanar aquell sector per a futur Passeig Marítim. El del Torrent de Sant
Joan corregué la mateixa sort en terraplenar-se aquella zona cap a I'any 1965,
quedant sepultat i desapareixent els darrers vestigis en aixecar-se en aquell
indret la Piscina Municipal. Els nius situats a la platja del Prat, amb la regressió
costera que ha experimentat en els darrers temps aquella franja del litoral, han
quedat semisubmergits. En finalitzar la guerra foren declarades totes aquestes
fortificacions "obres militars" i tapiats els seus accessos, tanques que no tarda-
ren massa a ser viola-
des i convertits els re-
ductes en refugis de
pescadors o en el pit-
jor, i més freqüents
deis casos, en verita-
bles dipósits d'excre-
ments. Ara li ha tocat
desapareixer el niu del
Morra de Gos. Possi-
blement ningú no plo-
rara la seva fi".
Niu del Racó de Santa ilúcie

(semisubmergit). Foto arxiu Joan

Virella. 1968
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Altres referéncies bi-
bliografiques

Puig Rovira, al
seu lIibre esmentat an-
teriorment, reprodueix
alguns fragments de
les disposicions publi-
cades al Butlletí del
Comité de Defensa Lo-
cal de 1'1 de gener de
1937 i del 18 de febrer
del mateix any, els
quals són de fácil con-
sulta per qui vulgui
aprofundir més en el
tem a, Niu del Prat de I'Escarrer (platja /larga d'lbetsol} (prácticament

submetqit). Foto vicenc carbonell. 1995

Més recentment, Jaume Carbonell va signar un article publicat al "Diari de
Vilanova" del 5 de juliol de 1996 sota el títol''Els últims vestigis de la guerra del
36, Búnquers i nius de metralladores a la costa vilanovina", en el qual a més de
fer referencia als fets comentats amb anterioritat, aporta algun comentari inte-
ressant.

Algunes notes i aclariments

Tal com avancava Joan Virella en el seu article el "bunker" del Morro de
Gos fou demolit el febrer de 1978, Igual sort va tenir el del baluard del Far, el,
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qual fou aterrat durant els anys 70. No obstant aixó. pero, actualment encara es
conserven algunes d'aquestes fortificacions les quals, tal vegada, s'haurien de,
preservar com un símbol de la resistencia popular a l'opressió de l'exercitfranquista.

Són quatre els "bunkers" que actualment perduren al litoral de Vilanova
.tres d'ells en pertecte estat i un gairebé perdut. De Ilevant a ponent ens trobem
amb el de la punta Mabrera, a I'extrem Ilevantí del terme, I'inferior de la Primera
Roca i les fortificacions i el fortí superior de la Primera Roca a l'altre extrem de
les platges vilanovines, i finalment al semisubmergit del racó de Santa Llúcia a
I'inici de la platja lIarga.

Joan Virella esmenta en el seu treball el tren blindat que restava estacio-
nat en una via morta al sector de Sant CristOfol. En un punt molt proper a aquest
Iloc situat al tallat que dóna a la platgeta deis Frares, subsisteix una construc-
ció excavada al talús argilós encarada a la costa pero de difícillocalització des
del mar que podria haver estat utilitzat com a punt d'observació de la guarnició
destacada al tren blindat.

Per la transcripció i comentaris
F.XAVIER VIRELLA I TORRAS
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