
 

2.  La Guerra Civil (1936-1939) 
 
2.1.   Repressió a la zona republicana 
 
 

De la mateixa manera que a molts indrets del país, l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 
propicià un clima revolucionari també a Vilanova. Arreu del territori català es van crear unes 
estructures de poder popular vertebrades a través de sindicats i partits. Tal i com anomena Puig 
Rovira1 els comitès són el primer intent de les forces populars per tal de controlar la situació.  
 
Al municipi de Vilanova i la Geltrú, segons el Butlletí de Defensa Local, el dia 22 de juliol queda 
constituït el Comitè de Defensa Local.2 Xavier Garcia interpreta d’aquesta manera les tendències que 
integraven el nou Comitè; “un comitè format per les forces polítiques i sindicals extremistes es feia 
càrrec del comandament de la vila (...) Els que portaven el comandament, la veu cantant, eren la gent 
de la CNT, principalment els del sector de la FAI, i altres eren del POUM, CNT, i Estat Català. Els 
extremistes de la FAI i del POUM eren minoritaris”. Pel que fa a les comissions que integraven el 
comitè n’eren sis; de milícies del poble, d’alimentació i relacions públiques, de transport, de censura, 
d’instrucció, d’economia i treball. L’Ajuntament i el Comitè eren organismes paral·lels.  
 
Cal destacar que tot i que la ciutat es trobava en zona de rereguarda hi ha diferències 

notables en com fou la repressió en aquestes poblacions. Els primers màrtirs 
d’aquesta onada revolucionària seran batejats pel règim que vindrà com a Caídos por 
Dios y por España. 
 
A Vilanova el saqueig comença a partir del dia 21 de juliol de 1936.3 És a partir 
d’aquella jornada que el perill es va estenent per la ciutat, sobretot vers el clergat. 
Molts fugen davant la destrucció de les esglésies parroquials, d’altres són ajudats per 
població civil. A partir del dia 21 del mateix mes s’inicia la destrucció de temples i 
capelles, i la persecució de religiosos. A l’església de la Geltrú l’acció decidida de 
Ricard Mestre4 va evitar la total destrucció del retaule barroc del segle XVIII. Així 
mateix, el dia 22 sofria un saqueig el registre de la Propietat, situat a la plaça dels 
Cotxes. Cap edifici ni religiós ni públic, a diferència d’altres poblacions, va ser 
incendiat.  
 
Les primeres persecucions comencen aquells dies en domicilis privats, però feroçment 
amb una direccionalitat cap als membres de l’església catòlica. Una de les primeres 
víctimes fou qui custodiava l’ermita de Lourdes, a la riba del riu Foix i, seguidament, 
dos sacerdots vicaris que eren a Vilanova. Després d’estar-se uns dies allotjats al 
carrer de l’Hospital, van ser detinguts i assassinats prop de la carretera de Vilafranca. 
Pel que fa a l’aspecte religiós, cal destacar l’obra escrita per Bonaventura Orriols5 que 
tracta sobre la persecució de religiosos en aquest període a la localitat.  
 
La primera de les víctimes civils va ser un contractista: S.V.B. resident a Vilanova. La 
majoria de les víctimes civils de la ciutat van ser alguns militars o simpatitzants carlins, 

 
1 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva). pàg. 42 
2 Les organitzacions que van formar el Comitè són el POUM, la FAI, ERC, Unió de 
Rabassaires, UGT, CNTE, Unió Socialista de Catalunya, i Estat Català.  
3 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva) 
4 Veure RICARD MESTRE I VENTURA 
5 ORRIOLS I FERRET, BONAVENTURA. (1989) L’Església catòlica a Vilanova i la Geltrú el 1936. 
Vilanova i la Geltrú: Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú.  



 

dirigents de la dreta local o dirigents d’algunes industries locals, com 
Ramon Borrell, Joan Ricard i Soler, o Joan Robert i Font. A partir de 
finals de juliol es comencen a produir un seguit de morts arran de 
l’augment de la violència. L’onada de morts civils continuà fins ben entrat el 1937 quan 
va ser assassinada una família sencera que regentava un forn al carrer de Sant 
Gervasi. Aquest fet va causar molt impacte a la població.  
 
Al llarg de les primeres setmanes es van produir diverses detencions en domicilis 
particulars. Segons Puig Rovira, d’aquests primers arrestats no n’ha quedat constància 
ni se’n van publicar notícies6 Molts vilanovins van ser citats a declarar davant del 
Comitè Local, i alguns dels que deixaren anar ho aprofitaren per fugir. Pel que fa als 
executors, eren membres de partits i sindicats locals i també n’hi havia d’altres de 
nouvinguts.  
 
Altres aspectes que cal tenir presents en aquesta primera etapa repressiva són les 
destitucions de funcionaris a la ciutat, les confiscacions de béns, la destrucció de béns 
religiosos, l’enderrocament de l’església de Sant Antoni7, els aspectes relacionats amb 
la propietat, el conreu de la terra o el problema del proveïment, que es tractarà més 
endavant. En el cas de les esglésies, es van fer foguerades en places i carrers amb 
imatges i objectes de culte de les diverses parròquies. A partir d’aquell setembre el 
Comitè va fer canviar els noms dels carrers de sants o referents monàrquics, en són 
exemples: Santa Gertrudis, que passà a Pers i Ricart, Sant Roc, que passà a Enric 
Granados o Sant Antoni que passà a Carl Marx.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DV. 1954 Portada de l’edició del 30 d’octubre de 1954, on hi surten inscrits, entre d’altres, els 

noms de les persones que van morir a la rereguarda. 

 
6 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva). 
7 Veure DESTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI 

 



 

2.2.    Col·lectivitzacions  
 
Una de les principals fonts d’informació, per a conèixer l’estructura que formaven les 
col·lectivitzacions de la ciutat i les indústries de guerra, és el Butlletí Local i les actes 
del Consell Municipal. Les col·lectivitzacions es dugueren a la indústria, al sector dels 
serveis, l’agricultura, la propietat urbana i l’habitatge, entre d’altres. En la majoria 
d’empreses les accions van ser impulsades pels mateixos treballadors, seguint 
directrius dels diversos sindicats. Puig Rovira8 exposa que les empreses amb capital 
estranger no podien ser col·lectivitzades, però si que podien passar a mans del control 
obrer. A Vilanova això afectà a la fàbrica Pirelli i a la Calibradora Mecànica. 
 
Una de les principals referències és la del desembre de 1936, quan el Consell acorda 
la concessió d’un préstec de 15.000 pessetes al comitè de control de la Fàbrica 
Alegre, Ferrer i Pi (Fàbrica de la Rambla), que haurà de reintegrar seguidament. 
Aquestes empreses eren anomenades unificades, socialitzades, cooperatives. N’hi va 
haver moltes que van ser socialitzades, entre les quals destaquen: 
 

• La Cooperativa Col·lectiva del Carbó 
• Filatures Bach, confiscada 
• Alegre Ferrer i Pi, socialitzada  
• Ciments Blancs Griffi, fàbrica col·lectiva 
• Cooperativa popular de construcció de canonades 
• Industries col·lectivitzades d’arts blanques 
• Sindicats d’Higiene Personal; barberies 
• Casa socialitzada Llucià i Vich 

 
A banda, cal destacar la col·lectivització de les activitats artesanals que afectà els 
paletes, fusters i guixaires. A Vilanova són molt poques les empreses que tot i que 
funcionaran sota control obrer, queden legalitzades d’acord amb el decret de 
col·lectivitzacions.  
 
 
Indústria de guerra  
 

La manca d’armament en el bàndol república va conduir a la reconversió de la 
indústria civil. Abans del 1936 Catalunya no disposava d’indústria bèl·lica. A Vilanova i 
la Geltrú, que posseïa un bon grapat de fàbriques, algunes van ser reconvertides per a 
la indústria de guerra. Una de les que fou reconvertida va ser la Calibradora Mecànica, 
tal i com ha explicat Conxita Ventosa9 en diverses ocasions. També Pirelli va 
esdevenir una important indústria de guerra. Vilanova era una important productora de 
material bèl·lic durant el conflicte, i per això en sortirà perjudicada a través dels 
bombardeigs que hi hagué, sobretot a partir de 1938, en aquests eixos productius.  

 

 
 

8 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva). pàg. 168. 
9 CONXITA VENTOSA I PINILLA, (1914-2007) filla de Joan Ventosa i Roig i de Josepa Pinilla i 
Campoamor. A la joventut participà de les inquietuds polítiques i culturals de la seva època. És 
autora del llibre Temps de Guerra (Diari íntim 1938-1939), També ha publicat diversos llibres 
de poesia, i ha participat en diverses publicacions locals.  



 

 

 
 
La Guerra Civil a la fàbrica Pirelli 
Per Jaume Carbonell  
 
Segons Jaume Carbonell10, passades les primeres setmanes després del cop d’estat, 
la vida quotidiana va anar cap a la normalització, evidentment relativa, ja que el país 
estava encara sota els efectes d’una situació de desconcert. Laboralment les fàbriques 
i tallers havien reprès les seves activitats, amb la novetat d'estar sota la direcció d'un 
comitè d'empresa i amb la pèrdua progressiva del personal masculí, primer per la 
incorporació de voluntaris a les milícies i, més endavant, per la crida de lleves per als 
fronts de combat. Pirelli, com a indústria majoritària, va ser la que més va patir aquesta 
davallada constant, fins que un decret firmat per Josep Tarradellas, llavors Conseller 
d'Economia, donava algunes indústries metal·lúrgiques i químiques la consideració - 
d'indústries de guerra. Mercès a això una part del personal es considerava 
"imprescindible" i es lliurava de ser mobilitzat. Com en totes les coses, va haver-hi els 
seus alts i baixos en la classificació, cosa que va promoure queixes i en considerar 
apadrinats alguns d'aquests imprescindibles. 

 

La voladura de la fàbrica  

Els dies precedents a l’arribada de les tropes franquistes a Vilanova i la Geltrú van ser 
de total desconcert. Un parell de dies abans arribaren uns tècnics soviètics i un 
intèrpret. Van ser acompanyats per tècnics de la casa per diferents indrets de la 
fàbrica. L’endemà la fàbrica ja no obrí les portes. El 21 de gener de 1939, havent dinat 
unes fortes explosions van sacsejar Vilanova. “Volen el Pirelli” -va dir el meu pare- 
mentre li espurnejaven els ulls. Que no saben que és la vida de 1.200 famílies? Vam 
pujar al terrat. Unes columnes de fum emboiraven el cel de Vilanova. 

Mentrestant a Cubelles se sentien cada vegada més a prop les canonades de l’exèrcit 
franquista comandat pel general Yagüe, que ja era a Cunit. En direcció a Cubelles se 
sentien les canonades més a prop de l'exèrcit. Les explosions de la Pirelli van fer, 
segons es va dir després, que es precipités I’arribada aquí. Aquella mateixa nit les 
avançades tropes de la V Divisió de Navarra entraven a Vilanova. Si la indústria Pirelli 
va quedar greument malmesa i els seus treballadors a un forçós atur, no remunerat 
llavors, no cal dir la precarietat que es va viure a Vilanova després de la guerra. Van 
ser temps difícils, agreujats amb el posterior retorn dels combatents. Malgrat tot, la 
reconstrucció de la devastada indústria va portar-se a bon ritme. 

 

  

 
 

10 CARBONELL, JAUME (1992)  “La guerra Civil a la fàbrica Pirelli” a 90 anys de Cables Pirelli Diari 
de Vilanova. Vilanova i la Geltrú. 



 

2.3. Política de proveïments. 
 
A partir de 1936 l’abastiment de proveïments s’agreuja a gran part del Principat i, 
sobretot, a les zones més poblades fet que fou creixent a mesura que avançà el 
conflicte. Vilanova tampoc n’és una excepció. Aviat les principals xarxes d’abastiment 
d’aliments deixen de funcionar, un fet que preocuparà amb certa notorietat el Comitè 
de Defensa Local. En aquest organisme cal destacar la comissió d’Alimentació i 
Relacions Exteriors i la de Transports Abastiment i Circulació. Els primers acords 
sobre els abastiments arriben l’agost de 1936, quan es constitueix un Comitè de 
Proveïments amb la representació de totes les organitzacions antifeixistes. Es 
determinen preus d’alguns aliments, els bons alimentaris estesos pel Comitè es fan 
efectius a la cooperativa comunal, es publica un ban destinat a les botigues en general 
per fer que presentin un inventari que exposi la relació de les seves existències, i es 
regula l’entrada i sortida de productes de la ciutat, entre d’altres aspectes.  
 
A partir d’aquella data les notes d’aquest Comitè són gairebé diàries, amb referències 
a aspectes diversos: distribució, preus, productes d’obtenció local, collites, etc. Puig 
Rovira, exposa11 que de juliol a octubre la distribució va ser un autèntic desordre i 
desgavell. També és evident, a partir d’aquell període, l’acaparament que fan alguns 
individus de diversos productes alimentaris.  
 
Al Butlletí Local es publica que es comencen a veure mostres de cues en establiments 
a partir de finals de 1936, que són una mostra externa del problema. Aquestes seran 
molt intenses al final del conflicte. A partir de desembre de 1936 comença a funcionar 
el Carnet Familiar de Consum, un carnet de racionament. Ja al gener de l’any següent 
el pa entra dins del sistema de racionament, i a partir de febrer fondes, bars i 
restaurants es veuen obligats a imposar el menú de guerra de dos plats.  
 
A partir de 1937, el problema s’agreujà progressivament i es va constatant a partir de 
l’octubre amb anomalies en la distribució de carn, gallines, llet, i altres productes.  
 
En aquest sentit, també es constata la manca de llenya, carbó, l’escassetat de tabac i 
de llumins. El novembre d’aquell any es comencen a fer controls de les hortes dels 
voltants de la ciutat, per poder fer una venda equitativa a les famílies, fixant, des de 
l’Ajuntament, totes les condicions de venda. Malgrat això, i també a Vilanova, no es pot 
evitar que sorgeixi el mercat negre. A partir del gener de 1938 es comença a fer una 
reglamentació de la distribució de la llet, amb la creació d’unes targetes de 
racionament. Els voltants de la ciutat van ser utilitzats de forma descontrolada per a la 
recollida de llenya.  
 
La situació és insostenible a partir de la tardor i l’hivern de 1938. Segons Puig Rovira,12 
les mesures preses per les autoritats per tal d’aconseguir aliments i fer-ne una correcta 
distribució resulten ineficaces i insuficients. La fam va obligar a fer molts sacrificis. 
 

 
11 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva). pàg 99.  
12 Ibídem  
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2.4. Els elements de defensa 
 

Tot i que la nostra ciutat mai va ser una zona propera a cap front, si que a partir de 
1937 hi ha la necessitat de realitzar una defensa passiva. Des de l’abril de 1937, i 
després de l’atac, a l’octubre de 1936, per mar del vaixell Canarias a Roses es tem 
que la costa pugui esdevenir una línia de foc. El gener de 1937 comença la 
construcció de les bateries d’artilleria de la costa13. A mesura que passa l’any el risc es 
fa evident també per l’espai aeri, amb els bombardejos. A continuació es citen algunes 
de les mesures que es prenen per pal·liar un possible atac per bombardeig a la 
localitat. 
 

- El setembre de 1937, s’instal·len boques a la xarxa de distribució d’aigua, en previsió 
de possibles incendis ocasionats per bombardeig aeri o marítim.  

- El juny d’aquell any s’acorda donar permisos per permetre la construcció de refugis, 
amb l’informe i sota la inspecció d’un arquitecte municipal. El primer permís per a un 
refugi de nova construcció s’autoritza en un pati del número 7 del carrer del Tigre.   

- El 29 de juliol de 1937, la fàbrica Griffi presta quinze homes diaris per a la construcció 
de refugis. 

- Aquell mateix estiu ja es parla de la construcció d’un refugi a la plaça de les Neus 
(aleshores de Catalunya) amb sortida als carrers de Cabanyes, Fossar Vell, de Sant 
Pere, i a la plaça de Sant Antoni.  

- El departament de Governació del Consell Municipal prega a tots els ciutadans de la 
vila, que en cas de bombardeig un cop apagada la llum, es prenguin les mesures 
necessàries per procurar que les clarors que per diversos casos es facin servir per tenir 
llum dins l’habitatge no comuniquin a l’exterior a manera de reflex.  

- Es prenen mesures per l’enllumenat públic. També, per les aglomeracions a la platja a 
l’estiu.  

- A l’agost de 1937 en virtut del decret de Governació de la Generalitat es crea la Junta 
de Defensa Passiva Local, contra atacs aeris, aeroquímics i naval. L’organització 
estava presidida per l’alcalde, representants de diverses formacions sindicals i tècnics. 

- En aquest període està previst construir més refugis, a banda del de la plaça de les 
Neus; un a la plaça de Soler i Gustems, un al carrer de la Llibertat, un al carrer de 
l’Àncora, i un al carrer d’Hernani.  

 
La situació i les mesures seran més evidents i canviants 
un cop comencin els primers bombardejos a la ciutat a 
partir de 1938. A partir d’aleshores se celebren diverses 
reunions i assemblees per propiciar la construcció de 
més refugis. Amb un risc d’atacs cada cop més 
imminents, la finalitat de la Corporació Municipal és 
salvaguardar la població civil.  Tot i la prestació de 
recursos, la creació de refugis no va al ritme que es vol. 
A l’estiu de 1938 s’estan construint uns vuit refugis sota 
la direcció de Josep M. Miró i Guibernau, amb capacitat 
per a 10.000 persones, encara que des de finals de 
1937 es treballa amb intensitat. 
 
Els refugis dels quals se’n té notícia són els següents; 
plaça de les Neus, plaça de la Vila, plaça del Cap de 
Creu, hort de l’hospital, carrer de Santa Magdalena, 
carrer de la Unió, carrer del Tigre, carrer de Magdalena 
Miró, rambla Principal, carrer de Barcelona, fàbriques 
Marquès i de la Rambla, pati del col·legi, entre d’altres 
de particulars.  

 
13 Veure DEFENSA COSTANERA 
Refugis Full Oficial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1938-1939), 1/11/1938, pàgina 2 



 

 

Els refugis i la quotidianitat 

L’evidència d’aquests refugis és visible encara a la nostra ciutat. Però, com eren 
aquests espais? Sabem que no eren massa grans i gens còmodes, i que molts 
estaven per acabar. Segons Jaume Carbonell14 els millors es van fer aprofitant el 
subsòl, amb algunes de les antigues comunicacions d’antics convents. No tothom hi 
anava, molta gent preferia quedar-se a algun racó de casa seva.  

Les alarmes constituïen la crida als ciutadans per anar al refugi. El senyal d’alarma era 
un toc llarg de sirena de durada indefinida. A continuació tothom s’havia d’amagar. A 
banda, Ràdio Vilanova trametia un missatge d’alarma. La desaparició de perill o 
normalització era avisada amb tres tocs de sirena. A banda dels refugis, es prenen 
altres mesures per a la defensa de la població civil, totes a través de la Junta Local de 
Defensa Passiva. Els fanals es van pintar de blau per fer-los menys visibles. En aquest 
sentit, durant un temps, es requisa la sirena de la fàbrica Pirelli, la més potent, per 
situar-la a l’Ajuntament, també es donen instruccions a voluntaris del Cos de 
Salvament per serveis d’auxili, entre d’altres mesures. Més endavant, s’acorda el 
tancament de bars a partir de les 23h, i la prohibició de grups de persones juntes a 
partir la mateixa hora. També que els ciutadans s’hauran d’abstenir de demanar 
conferències telefòniques en els moments d’estat d’alarma.     

 
Els bombardejos de finals de 1938 
 
Els últims mesos de finals de 1938 van estar 
marcats altre cop pels bombardeigs, aquest cop amb 
més sentiment de pànic. A partir del 7 de febrer, i 
sobretot els mesos següents els atacs tenen un caire 
molt més destructiu. La defensa passiva hi jugarà un 
paper molt important, s’intensifiquen les crides a la 
construcció de refugis tenint present les instruccions 
de la “Jefatura de Defensa Pasiva Nacional”. 
Algunes instruccions que donaren són:  
 

• Protegir-se amb un matalàs si et quedes a casa. 
• No quedar-se a pisos alts.  
• Dissimular l’enllumenat dels portals de les cases.  
• Que l’enllumenat públic es faci amb bombetes 

pintades de blau. 
• Posar-se al redós d’una paret mestre de les 

cases, no a les façanes ni als envans. 

 
14 PUIG ROVIRA, F. XAVIER. (2005) Vilanova i la Geltrú, 1936-1939: Guerra civil, revolució i ordre 
social. Barcelona: Abadia de Montserrat. (Col·lecció: Biblioteca Abat Oliva). pàg 324. 
Senyals d’alarma Full Oficial de l'Ajuntament de Vilanova i a Geltrú (1938-1939), 8/9/1938, 
pàgina 2. 
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Refugi de la plaça de la Vila  
Febrer de 1938 
Arxiu Comarcal del Garraf 

 
Refugi de l’església de Sant Antoni 
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