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1.Introducció: 

La idea per a realitzar aquest treball se’ns va presentar quan, des de l’equip de de 

coordinació, ens van parlar del passat de l’escola, de Salesians de Sarrià.  

Quan comences a estudiar en un nou centre, no tens consciència del seu passat i, encara 

menys, del que havia estat durant la Guerra Civil. Per això, quan ens van comunicar que 

sota del nostre pati hi havia un refugi antiaeri de l’any 1937, tots tres vam quedar 

bocabadats. I això no va ser l’únic que ens van dir. També ens van parlar de la F-14, una 

de les 15 fàbriques de la Comissió d’Indústries de Guerra de la Generalitat de 

Catalunya, que havia estat instal·lada a la nostra escola, utilitzant edificis que 

actualment nosaltres fem servir per estudiar. 

Llavors, vam acceptar el repte d’Eustory i vam decidir que presentaríem el nostre 

projecte, amb l’objectiu de donar a conèixer un patrimoni que, fins aquell moment, ens 

era completament desconegut. 

Després de debatre el contingut i l’estructura del nostre projecte, vam decidir dividir-lo 

en tres blocs: 

En el primer, introduirem el context històric de l’època. Parlarem dels motius que van 

conduir a España a entrar en una guerra civil i, sobretot, ens centrarem en el que va 

passar a Catalunya al llarg de la guerra.  

Aquesta primera part és absolutament necessària per a poder entendre la resta del 

treball, ja que ens permetrà situar-nos i comprendre les complexes circumstàncies 

d’aquell moment històric. 

En el segon bloc, ens centrarem a explicar què va passar amb la comunitat salesiana que 

vivia a la nostra escola el juliol de 1936, i en què va ocórrer quan van tornar, un cop 

acabada la guerra.  

Cal remarcar que gran part de la informació d’aquest bloc l’hem extret d’un llibre 

anomenat Lauros y Palmas, escrit per Amadeo Burdeus, un salesià que va retratar, en 

forma de crònica, gran part dels fets que van passar a Sarrià durant la Guerra Civil. El 

llibre va ser escrit el 1957, gairebé 20  anys després de l’inici de la guerra, en ple 

franquisme. Per tant, es totalment subjectiu, ja que els salesians, com l’església en 
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general, després d’haver patit una gran persecució en els primers mesos de la guerra, 

van donar suport al règim de Franco. 

Tot i això, degut al coneixement que hem adquirit fent el treball i després d’haver 

consultat fonts de signe ideològic divers, creiem haver estat capaços d’extreure una 

informació objectiva dels fets que van succeir, així com dels tràgics destins que van 

patir alguns dels salesians.  

En el tercer i últim bloc, parlarem de la creació de la comissió d’Indústries de Guerra 

(CIG) per part del govern de la Generalitat i de les seves vicissituds, així com del passat 

de la nostra escola com a indústria de guerra, quan es va convertir en una de les 

fàbriques d’armament més importants que va crear  aquesta comissió. També parlarem 

del patrimoni que ens ha deixat tot aquell període, en especial del refugi, i inclourem 

una gran quantitat d’informació gràfica, extreta del Arxiu Montserrat Tarradellas i 

Macià de Poblet, del Arxiu Nacional de Catalunya i d’altres fonts, com el llibre del 

propi Josep Tarradellas, La Indústria de Guerra a Catalunya (1936-1939), o de la 

biblioteca de l’actual comunitat salesiana. 

Finalment, inclourem un apartat d’annexos on recollirem les fonts primàries més 

significatives, com ara cròniques, decrets i articles que fan referència directa a alguns 

aspectes del tema, així com un recull de tot el material gràfic de la F-14 en forma de 

Power Point. 

Per fer el treball, hem tingut algunes dificultats. La principal és la poca informació que 

vam trobar en un primer moment. I és que el tema de les industries de guerra no ha estat 

massa tractat pels investigadors fins ara, i molta de la informació va ser destruïda al 

final de la Guerra.  

El que més ens va costar, però, va ser trobar informació concreta sobre la F-14. Per sort, 

la tesi de de Francisco Javier de Madariaga Fernández
1
, que fa un estudi de les 15 

fàbriques creades per la Generalitat va resultar de gran utilitat per començar la nostra 

tasca. 

                                                           
1 De Madariaga Fernández, F.J. (2003). Las industrias de guerra de Cataluña durante la Guerra 

Civil. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (tesi doctoral). 
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També vam poder comptar amb l’ajut del Director de la nostra escola, José Abascal, qui 

ens va facilitar l’accés a la documentació sobre la història de Salesians de Sarrià. 

Remarcar per últim la importància que ha tingut per nosaltres la nostra tutora, Lourdes 

Nieto. Ja des del principi,  quan li van assignar el nostre treball, ens va marcar les pautes 

a seguir, i ens ha facilitat molts recursos i informació que ens han permès seguir 

endavant. La seva implicació en el projecte ens ha estimulat al llarg de tot el procés de 

realització d’aquest treball. 

Pel que fa a la informació gràfica sobre la F-14, la vam poder extreure de l’Arxiu 

Montserrat Tarradellas i Macià de Poblet, que custodia l’arxiu personal de qui fou el 

principal impulsor de les indústries de Guerra a Catalunya, Josep Tarradellas. Cal 

remarcar que tota aquesta documentació va ser guardada pel propi Tarradellas durant tot 

el seu llarg exili a França. 

El procediment que hem seguit per a l’elaboració del treball ha estat el següent:  

En primer lloc, vam fer una recopilació d’informació per internet per tenir una primera 

idea sobre el tema. 

 A continuació, vam treballar sobre un material, elaborat uns anys enrere per un membre 

de la comunitat salesiana amb fotografies de la F-14. 

Un cop teníem una petita base d’informació i d’imatges, va ser quan vam anar a Poblet i 

vam estar treballant a l’arxiu per tal de recopilar més informació gràfica i acabar de 

lligar idees.  

També vam fer una visita a la comunitat salesiana, d’on vam extreure imatges de 

l’escola en runes, just després d’acabar la guerra. 

Quan ja teníem una idea general de l’estructura del nostre projecte, vam fer una cerca 

online a L’Arxiu Nacional de Catalunya, d’on vam treure tot un seguit de fonts 

primàries que van complementar alguns aspectes del nostre treball.  

Per últim, ens vam dedicar a redactar tota la informació i també a preparar una 

presentació en Power Point únicament amb les fonts gràfiques, ja que en el treball escrit 

era impossible incloure-les totes.  
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2.Contextualització de la Guerra Civil 

2.1.Els antecedents del conflicte 

La Guerra Civil Espanyola, va tenirel seu inici el 17 de Juliol de 1936, desprès de un 

cop d’estat fallit a mans d’un grup de generals de l’exèrcit espanyol. La guerra venia 

precedida per una situació de grans tensions polítiques i socials que s’arrossegaven des 

del desastre de 1898 i que obria un període de crisi que va culminar amb la Dictadura de 

Primo de Rivera el 1923. 

El 1930, la dictadura va acabar amb la dimissió de Primo de Rivera, a causa de la 

pèrdua de confiança del mateix rei, qui va nomenar a Dámaso Berenguer com a 

president del govern. Aquest, va intentar normalitzar la situació política del país amb la 

intenció de tornar al sistema polític anterior a la dictadura i tornar a establir  una 

monarquia constitucional, però no ho va aconseguir. Aquest període rebrà el nom irònic 

de La Dictablanda.   

Berenguer va durar poc com a President del Govern, en part a causa de la gran quantitat 

de desordres públics que es van estendre per tot el país, però també per l’enfortiment de 

l’oposició, que va signar l’anomenat Pacte de San Sebastià, que era la acord de tots els 

partits republicans amb la intenció de enderrocar la monarquia, per mitjà d’un 

aixecament militar, La insurrecció de Jaca que, tot i el seu fracàs, va debilitar encara 

més la posició de Berenguer, que va ser substituït per l’Almirall Aznar.  

Aquest, va convocar unes eleccions municipals  pel 12 d’abril de 1931, intentant així 

recobrar la normalitat del govern constitucional. En aquestes eleccions, plantejats com 

un plebiscit entre monarquia o república, es va veure la força dels partits republicans a 

les àrees urbanes, ja que van guanyar a 41 de les 50 capitals de província. A partit 

d’aquell moment i  de manera espontània, es va anar proclamant la República per tot el 

territori espanyol.  

A Catalunya, després de la proclamació de la República Catalana per part de Francesc 

Macià, el govern provisional de la República es va comprometre a acceptar l’autonomia 

de Catalunya a canvi que Macià renunciés a la seva idea de república federal per 

Espanya. 

La Segona República Espanyola es divideix en tres etapes: 
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1. El bienni reformista  (1931-1933): tenint com a President de la República a 

Alcalá Zamora i com a Cap del Govern a Manuel Azaña,  va ser una etapa 

marcada per un govern d’esquerres, que tenia una clara voluntat transformadora, 

plasmada en diverses reformes a nivell polític, militar, econòmic, social, 

cultural,…  

Les reformes mes importants van ser: 

a) Agrària: Amb la Intenció d’acabar amb el règim latifundista, les antigues 

tècniques de cultiu, absència de regadiu.. El Govern va decretar la jornada 

laboral de 8 hores com a important reforma. 

b) Militar: Aquesta reforma pretenia millorar la eficàcia de l’exèrcit espanyol i 

assegurar-se d ela seva fidelitat. També es va reduir el excessiu nombre de 

comandants i divisions. Es va crear la Guàrdia d’Assalt. 

c) Educativa: Es va promoure l’educació primària obligatòria i laica per tal de 

combatre les altíssimes taxes d’analfabetisme de la població. Es va promoure la 

creació de d’una xarxa de biblioteques i cinemes per culturitzar la població.  

d) Religiosa: Es va intentar reduir el gran poder que tenia l’Església en tots els 

àmbits, per això, es va desvincular per exemple la educació de la Església, es va 

legalitzar el divorci. 

2. El bienni conservador (1933-1935):  Després d’unes eleccions que donen la 

victòria a les dretes, es va pretendre rectificar les reformes del primer bienni.  

L’octubre de 1934, amb l’entrada de la CEDA, partit clarament de dretes, es va 

produir una forta tensió que va culminar amb la convocatòria d’una vaga general 

per part de les esquerres, que només va ser seguida a Astúries i a Catalunya. 

Totes dues insurreccions van ser durament reprimides pel govern i van provocar 

una forta repulsa per part de l’oposició, que va unir-se en un front unitari per 

apartar les dretes del poder. 

3. El govern del Front Popular (febrer de 1936-juliol de 1936): Després d’unes 

eleccions en que es produeix  el triomf de la coalició d’esquerres del Front 

Popular, es va intentar reprendre les reformes del primer bienni 

Això va provocar una forta divisió de la societat espanyola que va generar una 

gran inestabilitat i el creixement incessant de la violència política entre joves 

feixistes de Falange Española i de las JONS i els militants de les organitzacions 

d’esquerres. 
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2.2.L’inici del conflicte a Espanya 

La Guerra Civil Espanyola va començar el 17 de juliol de 1936 al Marroc, estenent-se 

per tota la península l’endemà. El que havia de ser un cop militar ràpid, va acabar 

esdevenint un conflicte de gairebé tres anys, que va acabar l’1 d’abril de 1939.  

El conflicte va esclatar, principalment, a causa les tensions acumulades durant els anys 

anteriors per les marcades diferències entre la dreta i d’esquerra, que van dividir la 

societat espanyola en dos bàndols irreconciliables. 

Com ja hem comentat anteriorment, tot va començar en forma de cop d’estat, plantejat 

per el general E. Mola i dut a terme per un grup d’oficials de les forces armades que van 

rebre el suport partits de dreta, com ara els Carlins, CEDA i Falange, com de bona part 

del clergat i, en general, dels sectors més conservadors de la societat espanyola.  

La insurrecció fou iniciada, amb èxit a les guarnicions del protectorat del Marroc el 17 

de juliol de 1936. L’endemà, s’hi afegiren guarnicions d’algunes bases metropolitanes, 

tot i que l’èxit va ser parcial, ja que algunes forces d’ordre públic, i fins i tot militars, es 

van mantenir fidels al govern de la República.  

Això, sumat a la decisió d’armar els partits d’esquerra i les organitzacions sindicals, 

CNT i UGT, van proporcionar forces per tal de fer fracassar l’aixecament en  algunes de 

les ciutats més importants com ara Barcelona, Madrid  Bilbao o València entre d’altres. 

Tot i així, el cop d’estat va tenir èxit en zones com Mallorca, Canàries, Saragossa i 

Pamplona i el 24 de juliol, Espanya es trobava trencada en dues zones, tal i com es pot 

veure en el següent mapa. 

 

 Mapa dels moments inicials de la Guerra Civil. FONT: Buxaweb 
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El poder en el bàndol revoltat va ser assumit per bona part de l’exèrcit, comandat per 

Francisco Franco, ja que el general que hauria d’haver estat el comandant de totes les 

tropes, José Sanjurjo, va morir en un accident d’avió el 20 de juliol de 1936, just quan 

anava a prendre el comandament de les tropes del Sud.  

Ràpidament es van crear dos fronts, a la part sud d’Espanya i a la part Nord, fent que 

així els combats s’estenguessin al llarg de tota la Península. El bàndol revoltat va tenir 

una ajuda imprescindible pel posterior desenvolupament de la guerra per part de la 

aviació italiana i alemanya, que van ajudar a mobilitzar tot el gruix de l’exèrcit revoltat, 

des de Àfrica fins a la Península. 

2.2.1.El fracàs del cop militar a Catalunya 

Durant els dies anteriors, a Catalunya ja es parlava del cop d’estat que estava per 

arribar, i tothom feia els seus plans per reaccionar quan arribés el moment. Els revoltats, 

pensaven que tindrien una victòria ràpida arreu de Catalunya ja que gran quantitat 

d’oficials de graduació mitjana, molts d’ells pertanyents a la “Unión Militar Española”, 

fortament espanyolistes i enemics del catalanisme, estaven a favor del cop d’estat. 

Encara que els màxims caps militars es van mantenir fidels a la República. Entre 

aquests, cal destacar el general Francisco Llano de la Encomienda (capità general de la 

IV regió militar) i José Aranguren Roldán (cap de la Guàrdia Civil).  

Els revoltats pretenien fer un ràpid avenç per Barcelona mentre anaven controlant punts 

claus, com el Palau de la Generalitat, la Comissaria General d’Ordre Públic i la 

Capitania General. Com que el bàndol colpista sabia que el seu general (Llano), no 

secundava el cop d’estat, tenien previst que durant la conquesta de Barcelona arribés el 

que seria un nou general, Manuel Goded, que arribaria en avió des de Mallorca durant la 

revolta per substituir a Llano. 

Poc abans del 18 de juliol de 1936, El President de la Generalitat, Lluís Companys, 

havia nomenat Frederic Escofet, com a Comissari General d’Ordre Públic, qui es va 

ocupar de reunir tota la informació necessària dels revoltats per tal de fer fracassar el 

cop d’estat. Escofet, que estava molt ben informat dels moviments dels colpistes dies 

abans, es va preparar a consciència per repel·lir el cop.  

Els anarquistes de la CNT-FAI, que tenien una forta implantació a Catalunya, tenien 

vigilades totes les casernes per donar un senyal d’alerta quan els soldats en sortissin 
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amb ordres de prendre la ciutat. També tenien la intenció d’apoderar-se de les armes del 

seu interior per tal de poder atacar als enemics per l’esquena i agafar-los amb la guàrdia 

baixa.  

Quan van arribar les primeres notícies de moviments no autoritzats militars a l’exèrcit 

colonial del Marroc, gran quantitat de la oficialitat de l’exèrcit destacat a Barcelona, no 

va sortir a recolzar el moviment rebel. Això, sumant al fet que l’aixecament es van 

produir al juliol, quan gran quantitat de militars estaven de permís, va fer que el cop 

d’estat no tingués la intensitat esperada a Barcelona.  

Des de un bon començament, en el moment que sortien  tropes rebels de les casernes, 

aquestes eren atacades per les forces de la CNT-FAI, mitjançant un sistema de 

barricades que van construir als carrers de Barcelona per aturar l’avenç del revoltats.  

La CNT-FAI va tenir una gran importància en la defensa de Barcelona, gràcies a la 

provisió d’armes que havien obtingut de mans de el nou Comissari d’Ordre Públic, 

Escofet, qui també va mobilitzar ràpidament les companyies de Guàrdies d’Assalt i de 

Mossos d’Esquadra fidels a la República, que van retenir els revoltats en punts 

estratègics com al Paral·lel o a les Drassanes.  

A mesura que anaven passant les hores, la revolta s’havia convertit en una guerra pels 

carrers de la ciutat i el nombre de barcelonins que van anar sortint armats als carrers per 

fer costat a les forces de l’ordre i a la CNT-FAI va anar augmentant. 

Per altra banda, Goded va arribar en el temps previst a Barcelona, però amb 

l’inconvenient que Llano no havia estat substituït del seu càrrec ja que els soldats no 

s’atrevien a arrestar-lo. Així que quan va arribar Goded, va haver de destituir-lo 

personalment però, a aquelles alçades, la revolució a Barcelona ja gairebé havia 

fracassat i ni els seus soldats ni els Mossos d’Esquadra van acatar les ordres d’arrest del 

general Llano. En canvi, el mateix Goded va ser arrestat i conduït davant del president 

de la Generalitat, qui el va instar a fer una al·locució per ràdio reconeixent la derrota i 

demanant als seus homes que deposessin les armes. 
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2.2.2.L’esclat de la revolució i l’actuació del govern de la Generalitat en els primers 

mesos de la guerra 

Un cop derrotats els militars revoltats, a la ciutat esclatà l’eufòria revolucionària. Durant 

els dies 20 i 21 s’acabaren de vèncer els militars atrinxerats a Sant Andreu, les 

Drassanes i alguns altres focus de resistència. 

A la resta de Catalunya l’exèrcit es va revoltar a ciutats com Mataró, Girona, Figueres i 

Lleida, però la revolta va ser ràpidament reprimida quan es va saber que a Barcelona el 

cop havia fracassar. A ciutats com Tarragona, la Seu d’Urgell i Manresa, es va mantenir 

en tot moment la legalitat a la república. 

De tota manera, durant els primers mesos desprès de l’inici de la guerra, gairebé tot el 

poder real de Catalunya estava en mans en mans del Comitè Central de Milícies 

Antifeixistes de Catalunya, organisme creat pel president de la Generalitat Lluís 

Companys, a instàncies de la CNT-FAI, per coordinar les operacions revolucionàries i 

enviar milicians al front.  

Ràpidament, la CNT-FAI va iniciar un procés revolucionari de caire anarquista tenint 

com a màxima expressió les massives col·lectivitzacions, tant en àrees urbanes com 

rurals i l’organització de milícies de voluntaris que es mobilitzaven per anar a lluitar al 

front. 

D’altra banda, però, el triomf de l’opció revolucionària defensada pels anarquistes va 

desfermar una onada de violència, que es va traduir en una implacable persecució contra 

qualsevol persona o institució que s’associés amb valors antirepublicans. 

Durant l’estiu de 1936, hi va haver nombrosos assassinats contra membres de la 

burgesia i, molt especialment, de l’església. 

 La Generalitat no va poder controlar la situació fins el setembre de 1936, quan va 

dissoldre el Comitè de Milícies Antifeixistes. A partir d’aleshores, va poder formar nou 

govern i va regularitzar les col·lectivitzacions 

De tota manera, els excessos comesos pels sectors més extremistes durant l’estiu del 

1936, tacarien la imatge del govern. 
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3. L’escola salesiana de Sarrià 

La fundació del col·legi salesià de Sarrià es remunta a l’any 1884, quan la congregació 

religiosa dels Salesians arriba a la zona. Es tracta de la primera casa salesiana fundada a 

Catalunya sota el nom de “Escuelas Profesionales de Artes y Oficios de Sarriá”.  

La congregació salesiana a Sarrià no va trigar a rebre la visita del seu líder espiritual, 

Sant Joan Bosco, pare y fundador dels Salesians, qui arribà a Barcelona per a visitar la 

seva obra, la Casa de Sarrià, el Maig de 1886. Es tracta d’un esdeveniment històric, 

rememorat encara avui dia pels Salesians.  

 

 

 

En un principi, l’objectiu del col·legi era el d’impartir un ensenyament elemental per a 

tots els públics, principalment destinat a fills d’obrers, seguint la línia iniciada a la ciutat 

italiana de Torí pel seu fundador, però a mesura que passà el temps s’anaren obrint 

noves especialitats com les tipografia, impremta, mecànica, fusteria o sastreria. 

Degut a la modernitat dels mètodes d’ensenyament aplicats pels salesians, basat en el 

sistema preventiu ideat per Don Bosco, i a la innovació que va suposar a l’època la 

possibilitat de poder aprendre diversos oficis en un mateix col·legi, l’escola es va 

convertir en un referent i va rebre premis i distincions ben aviat, com ara el premi al 

“Fomento del Trabajo Nacional” el 1895. 

Don Bosco a la finca de Martí Codolar en la seva visita a Barcelona el 1886. FONT: Google 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Foment_del_Treball_Nacional
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3.1.El col·legi el 19 de juliol de 1936 

El juliol de 1936, la Casa de Sarrià albergava al voltant de 500 joves que estudiaven al 

centre. S’apropa el final de curs a l’escola salesiana i l’ambient a l’escola s’altera pels 

rumors sobre un aixecament militar que s’ha produït el 17 de juliol al Marroc.  

Davant de les notícies, el director de l’escola, Francisco Bandrés, s’inquieta i es 

preocupa pel futur de l’escola i dels seus estudiants. L’ambient a la ciutat està enrarit, 

encara que  tot es troba en aparent calma. Mentrestant, els Salesians van rebent la visita 

d’ antics alumnes i, fins i tot, de gent desconeguda, que els adverteixen de la proximitat 

de la catàstrofe i els aconsellen que prenguin mesures de seguretat, degut a la persistent 

persecució per part del moviment obrer i dels republicans més extremistes envers 

l’Església.  

Aquesta animadversió cap als símbols i interessos religiosos s’havia manifestat amb 

anterioritat en la societat espanyola, especialment en els successos de la Setmana 

Tràgica a Barcelona el 1909 i també amb alguns episodis puntuals arrel de la 

proclamació de la Segona República.  

Així doncs, feia molts anys que els sectors obrers identificaven l’església amb els 

cercles de poder econòmic, polític i social, així com amb la Corona.  

En conseqüència, en esclatar la Guerra Civil no es farà cap distinció entre l’església i el 

bàndol revoltat, ja que des de la visió republicana més radical, ambdós van de la mà.  

Tot això va desembocar en una forta onada de violència anticlerical soferta pel clergat, 

majoritàriament, en les primeres setmanes del conflicte. És en aquest moment quan es 

produeix la massiva crema d’esglésies i capelles i la destrucció dels símbols religiosos.  

Tallers de l’Escola professional de Sarrià abans de la Guerra,  1936. FONT: Comunitat Salesians de Sarrià 
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Davant d’aquesta situació que tampoc no agrada gens als sectors republicans moderats, 

el president de la Generalitat, Lluís Companys, a instàncies d’alguns consellers, 

decideix signar un decret de confiscació dels edificis religiosos per tal de protegir el 

patrimoni d’aquests i mirar de salvar algunes vides pocs dies després de l’esclat del 

conflicte. 

3.2.La confiscació de les escoles salesianes de Sarrià: l’actuació de les autoritats 

republicanes i dels milicians de la CNT-FAI 

A l’escola, el 19 de juliol els salesians, atemorits per la possible actuació dels milicians, 

retiren tots els símbols religiosos visibles per a evitar la seva destrucció. Finalment, es 

confirma l’aixecament militar i els primers conflictes armats a la ciutat s’esdevenen a la 

Plaça de Catalunya, a la Plaça Universitat i a les Drassanes, on els dos bàndols 

s’enfronten durament.  

Aquest enrenou generalitzat arriba també a la Casa de Sarrià, on els Salesians intenten 

mantenir la calma per tal de que no s’estengui el pànic. Tot i així, les famílies dels joves 

que resideixen a Barcelona comencen a emportar-se els seus fills de l’escola, 

horroritzats per les cruentes batalles que se succeeixen pels carrers de la Ciutat Comtal. 

Contràriament, els estudiants que viuen als pobles esperen que les seves famílies 

vinguin a recollir-los, cosa que serà impossible, ja que les comunicacions ja s’han tallat. 

Es declara la vaga general revolucionaria i es prohibeix als estudiants abandonar la casa 

sols, ja que es considera que transitar per carrers i camins és perillós, degut a la confusió 

i al desordre regnants. 

La mateixa nit, 19 de Juliol de 1936, es confirma la derrota del general Goded i, 

tant  sindicalistes com republicans prenen el control de Barcelona.  

El temor que els sindicalistes apareguin i es facin amb el poder de la casa Salesiana de 

Sarrià manté en alerta el director i els germans de la congregació. La tensió i la incertesa 

augmenten, tal i com es reflecteix al llibre Lauros y Palmas   

“El señor Director, junto con algunos hermanos, acordaron mantenerse en vela, junto 

al aparato de radio, para estar al corriente de lo que pudiera acontecer”.  

Aquest petit fragment ens mostra la inquietud dels germans Salesians i la seva 

preocupació i temor davant la possible actuació dels milicians.  
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Els seus presagis es compleixen i és finalment el dimarts 21 de Juliol quan, segons 

explica la crònica, tres militants d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 

representats per Escofet
2
, Bachs i Lladó es presenten a la casa de Sarrià amb l’ordre de 

la Generalitat de Catalunya de confiscar l’escola.  

Tot i que aquesta ordre no és ben rebuda per part dels Salesians, aquests no tenen més 

remei que acceptar-la, com a mal menor davant de perill imminent de ser víctimes de la 

violència revolucionària d’alguns incontrolats de la CNT-FAI. 

Tal i com hem explicat anteriorment, en els primers compassos de la guerra, el govern 

de la Generalitat, que ha quedat en una posició molt feble davant de centenars de milers 

de milicians armats, mirarà de contenir els excessos revolucionaris, fet que queda 

reflectit en aquest altre fragment de la crònica: 

“En la portería, entretanto, se había llegado a un acuerdo entre los incendiarios y los 

de la Esquerra. El colegio continuaría en pie... por entonces, pero los frailes debían 

abandonarlo al instante”.  

Les autoritats justificaran la confiscació davant dels anarquistes argumentant que 

s’emprarà l’edifici per a fins culturals.  

Cal esmentar que la Generalitat va prendre el control d’edificis religiosos tan importants 

i emblemàtics com el Monestir de Montserrat i La Catedral de Barcelona, que van ser 

custodiats pels Mossos d’Esquadra, per tal d’aturar l’afany destructor dels anarquistes.  

Tornant a l’escola de Sarrià, alguns Salesians acorden amb l’autorització dels 

representants del govern, romandre a la casa per a cuidar els alumnes interns, mentre 

que els republicans prendran el control de la porteria de l’escola, és a dir, la sortida i 

l’entrada.  

El mateix dia, però, irrompi a l’escola un grup de milicians anarquistes, amb la intenció 

de registrar l’edifici, ja que han rebut l’avís de que a la casa s’hi amaguen armes, rumor 

que, segons la crònica, era completament fals.  

Davant la pressió cada vegada més forta dels milicians, els Salesians accedeixen a 

abandonar la casa molt a contracor. Tot i així, quatre d’ells es queden a la casa per a 

                                                           
2
 Tot i que en la crònica només hi apareix el cognom, creiem que es refereix a Frederic Escofet, Cap dels 

Mossos d’Esquadra i Comissari General d’Ordre Públic de la Generalitat. 
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cuidar dels més de 300 alumnes que encara hi resideixen, després d’obtenir el permís 

per part de les autoritats republicanes.  

A partir d’aquest moment, sempre segons la versió de la crònica, se succeeixen diversos 

moments de tensió on s’escenifica que la relació entre els Salesians i els milicians és 

quasi bé insostenible degut a la violència iconoclasta, la qual arriba al seu punt més 

àlgid quan aquests destrossen i cremen tot símbol religiós. 

“Empezaron con la destrucción sistemática de los cuadros religiosos y de las imágenes 

sagradas. Lo destrozaban primero a machetazos, luego pasaban los despojos al patio, 

en donde ardía de continuo una hoguera alimentada con los cuadros, estatuas, 

confesionarios y vía crucis”.  

3.3.Els usos de l’escola des de la confiscació fins a la creació de la F-14 

Finalment, a mesura que l’escola es buida d’alumnes i després que els ferits de la 

infermeria, siguin traslladats a l’hospital, els quatre últims salesians que resideixen a la 

casa són definitivament expulsats i l’escola passarà a ser refugi de nens republicans 

mallorquins, bascos i madrilenys.  

També s’utilitzarà com a residència  dels nombrosos atletes que la Olimpíada Popular. 

havia portat a la ciutat de Barcelona. Aquest esdeveniment esportiu, que no es podrà 

celebrar precisament per l’esclat del conflicte, era una iniciativa de les autoritats 

republicanes com a reivindicació antifeixista, en protesta contra els Jocs Olímpics 

oficials, que se celebraven a Berlin, sota el règim nazi. 

L’escola també es va utilitzar com a Caserna General de la Guàrdia d’Assalt, el cos 

policial creat durant la Segona República i que va servir per a aturar el cop a les 

principals ciutats.  

Per un altre costat, els tallers d’impremta i de mecànica foren els únics que seguiren 

funcionant. El primer, per a confeccionar un diari republicà i el segon, per a la 

producció de material bèl·lic. 

La Comissió d’Indústries de Guerra (CIG), creada a principis d’agost, farà servir 

l’antiga escola com a magatzem ja durant els primers mesos de la guerra. Amb la 

construcció de noves naus, a partir dels inicis de 1937, l’escola es dedicarà íntegrament 
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a la producció d’armes i vehicles de guerra, donant lloc a la fàbrica número 14 de la 

Generalitat.  

3.4.Les víctimes de la violència revolucionària 

Tot i que la ràpida confiscació per part de les autoritats republicanes va salvar els 

religiosos de la casa de Sarrià d’una mort immediata, després de la seva expulsió, vuit 

d’ells van acabar sent assassinats per milicians de la CNT-FAI entre els mesos de juliol 

i octubre de 1936. Aquests van ser, sens dubte, els mesos més sagnants i caòtics de la 

guerra a Catalunya, quan els milicians eren els amos del carrer i els incontrolats 

actuaven al marge de la llei.  

Els salesians que figuren a la placa que avui es conserva a l’edifici de la comunitat 

salesiana de Sarrià
3
 són els germans morts a mans dels escamots de milicians.

4
  

 

José Calasanz: Ocupa el  primer lloc a la placa perquè, tot i que no pertanyia a la 

comunitat de Sarrià, era l’inspector de la zona.  

En el moment de l’esclat del conflicte, presidia els exercicis espirituals que es feien a 

València. Allà va ser detingut, juntament amb d’altres salesians, i conduït a la presó de 

València, on va ser assassinat posteriorment.  

 

Francisco Bandrés Director de la casa de Sarrià el juliol de 1936. Mort a Barcelona 

després d’haver intentat escapar a França. Un petit retard en l’arribada del passaport 

expedit per la Generalitat li va fer perdre el tren i, en haver-se de quedar a Barcelona 

una nit més, va ser fet pres per milicians que se’l van endur.  

El cas del director és especialment dramàtic atès que, segons relata la crònica, hauria 

pogut salvar la vida si hagués acceptat l’oferiment que li va fer un milicià de conduir-lo 

personalment fins a la frontera en cotxe. L’home també li va oferir diners, argumentant 

que feia tot allò com a mostra d’agraïment a la germana del director, qui havia ajudat a 

la seva família en els anys anteriors. Bandrés va agrair el gest, però va declinar 

l’oferiment, convençut que el seu passaport arribaria a temps i podria marxar de manera 

legal. Com sabem no va ser així i l’endemà va ser detingut i executat. El seu cadàver no 

va aparèixer mai. 

                                                           
3
 Vegeu la placa a l’annex 1 

4
 Vegeu fotografies dels salesians assassinats a l’annex 2 
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Aquest episodi ens demostra que, en aquells moments de caos, la vida de determinades 

persones penjava d’un fil i que la supervivència depenia, molt sovint, de decisions 

individuals. 

 

Josep Batalla i Josep Rabassa Sacerdot i coadjutor respectivament a la casa de Sarrià. 

El primer havia estat infermer de la casa de Sarrià durant molts anys. En primera 

instància, tots dos van obtenir un salconduit de les autoritats i es van poder quedar a 

l’escola atenent els ferits que arribaven a la infermeria. Amb el trasllat dels ferits a 

l’hospital, van ser expulsats definitivament el dia 31 de juliol i van resultar morts a 

principis d’agost, quan venien en tramvia de l’escola, on havien tornat per retirar els 

efectes personals de Josep Rabassa. Algú els va reconèixer i els va delatar. Van ser 

obligats a baixar del tramvia i un grup d’incontrolats els van colpejar i matar.  

 

Sergio Cid Sacerdot. Va ser detingut en un tramvia al centre de Barcelona. En confessar 

la seva condició de religiós, va ser detingut i executat, probablement a finals de juliol.  

 

Gil Rodicio Coadjutor i forner de la casa de Sarrià. Expulsat de l’escola el dia 21, es va 

refugiar a casa d’un antic alumne. Una carta que va dirigir a la seva família va ser 

interceptada per la F.A.I. Un grup de milicians el va anar a buscar a la casa on estava 

acollit el 4 d’agost i se’l van endur. El seu cadàver no va aparèixer mai. 

 

Zacarías Abadia i Jaime Ortiz sacerdots. Van morir en ser detinguts al domicili de la 

família d’un estudiant de la casa de Sarrià pocs dies després d’haver estat expulsats de 

l’escola.  

 

Angel Ramos Coadjutor. Després de ser expulsat de la casa de Sarrià, es va refugiar en 

una pensió a Barcelona fins el dia 11 d’octubre, quan va ser detingut per un grup de 

milicians entre els quals, segons explica la crònica, es trobava un exalumne que havia 

estat expulsat del centre abans de la guerra per mala conducta i que el va delatar. El 

cadàver del coadjutor no va aparèixer mai. 
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4.La comissió d’indústries de Guerra (CIG) 

La CIG va néixer el 6 d’agost del 1936 de mans de la Generalitat i més concretament, 

de la mà de Josep Tarradellas, en aquell moment conseller d’economia i serveis públics. 

Va ser creada amb l’objectiu d’organitzar una situació de desordre en la qual, obrers, 

anarquistes i població civil, van  aconseguir armes amb l’objectiu d’assaltar fàbriques 

per intentar fer bombes de mà, entre d’altres. Arran d’això, s’acabaria produint un 

procés de col·lectivització de les empreses, que explicarem més endavant. 

Catalunya l’any 1936 no tenia cap indústria de caràcter bèl·lic i tot el que hi havia era 

una gran quantitat de fàbriques del sector metal·lúrgic i químic. Tot i això, un cop 

esclata la guerra, des de la Generalitat i la CIG es va veure que aquestes fàbriques tenien 

un gran potencial, de manera que moltes d’elles serien utilitzades les primeres setmanes 

per fer explosius, i, amb el temps, formarien tota una xarxa de fàbriques per a la 

fabricació  de material de guerra. 

LA CIG va patir d’alts i baixos durant la seva existència. Tindria un molt bon inici, i, 

segons Tarradellas, en pocs mesos es va poder crear una indústria de Guerra productiva 

i eficaç. Però, ja des de la primera reunió de la CIG, de la qual coneixem l’acta
5
, es pot 

veure que des del Govern de Madrid es posen traves, i, les relacions entre la CIG i el 

govern de la República, tot i que expressen voluntat de col·laboració, no amaguen una 

mútua desconfiança.  

En l’acta esmentada, es veu com, segons la versió d’un dels vocals de la CIG, el govern 

de la República té poques intencions de proporciona recursos a la CIG, i demanen una 

ajuda recíproca, és a dir, que la CIG doni facilitats al Govern abans de demanar. 

Aquest ambient de discòrdia entre la Generalitat i el govern de la República es farà molt 

més evident a partir dels Fets de Maig de 1937 i el posterior trasllat del govern de la 

República a Catalunya l’octubre del mateix any.  

A partir d’aquells moments, la CIG passarà a dependre cada vegada més de la Sot 

Secretaria d’Armament del Ministeri de Defensa i la producció de les fàbriques de la 

CIG, segons es lamenta Tarradellas i el propi president Companys, aniran a la baixa. 

                                                           
5
 La trobem al document La Guerra Civil segons Tarradellas , de Josep Lluís Martín Ramos. Vegeu l’acta 

completa a l’annex 3. 
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L’any 1938 les desconfiances entre la CIG i la Sot Secretaria seguirien en constant 

augment, en paral·lel a les derrotes republicanes al camp de batalla. Finalment, l’agost 

de 1938, s’aprovà un decret per mitjà del qual es confiscaran les 15 fàbriques creades 

per la Generalitat i la CIG perdrà completament el control sobre les mateixes. 

Per entendre millor l’evolució de la CIG,  dividirem la seva actuació en els següents 

períodes: 

- Des d’agost del 1936 fins els Fets de Maig de 1937 

- Des dels Fets de Maig del 1937 fins l’octubre del mateix any 

- Des de novembre del 1937 fins la seva desaparició l’any 1938 

4.1.Naixament de la CIG fins als Fets de Maig de 1937 

Durant els primers dies de la guerra, degut al gran desordre que hi havia a les diferents 

fàbriques químiques i metal·lúrgiques, es faria necessària una intervenció de les 

autoritats. Els  primers en actuar serien els anarquistes del Comitè de Milícies 

Antifeixistes, i és que, abans de cedir el poder de nou a la Generalitat, decretarien que 

totes les fàbriques podien ser utilitzades per la producció d’armament, és a dir, durien a 

terme el que coneixem com a col·lectivització. 

La col·lectivització és el procés pel qual una indústria passa de ser una propietat privada 

a una propietat comunitària. Dit d’un altra manera, que els beneficis no són de una 

persona o un grup, sinó que són pels treballadors que la gestionen. A Catalunya, les 

col·lectivitzacions començarien com insurreccions dels treballadors contra els 

empresaris. En molts casos, aquests treballadors formaven part de sindicats els quals 

eren, en bona part, anarquistes i socialistes. Els empresaris, davant d’aquestes revoltes, 

intentaven fugir, tot i que alguns van ser detinguts i assassinats. 

Això no només passava a les fàbriques, sinó que era el pa de cada dia en una Catalunya 

fora de control durant els primers dies de guerra. Per tant, a les diferents fàbriques, un 

cop alliberats dels amos,  es formava un Comitè Obrer de Control, que dirigia un procés 

d’autogestió per part dels treballadors. 

El que va fer el Comitè de Milícies Antifeixistes fou donar un suport legal a totes les 

revoltes, indicant que totes les industries passaven a ser públiques, a través del Decret 

de Col·lectivitzacions. Tot i això, en aquest petit període de temps, la producció seria 

pràcticament nul·la. 
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Per tant, donat que la intervenció del Comitè de Milícies Antifeixistes no seria suficient 

per posar ordre i, sobretot,  per millorar la producció, es feia necessària l’aparició de la 

CIG, que neix per organitzar i coordinar tota una indústria de guerra, amb la qual poder 

armar  les milícies republicanes. 

Només néixer, la CIG ja confiscaria les primeres 13 fàbriques i, posteriorment 4 més, 

per dur a terme la producció de material bèl·lic. Segons Fonts de la CIG, almenys en un 

primer moment, no es van nacionalitzar ni expropiar cap fàbrica, sinó que es tractava de 

intervencions, en favor de la Generalitat, on es feia ús del material i el personal de la 

fàbrica. Aquestes industries rebrien el nom de “base industrial”. 

Durant els primers mesos, la CIG tindria per tant una funció constructiva i no tant 

productiva, es a dir, es va dedicar a confiscar i a posar en marxa tot l’entramat 

d’indústries
6
. 

 

 

 

4.1.1.Membres i Organització 

Tarradellas seria el principal cap de la CIG, i al seu voltant, tindria tot un seguit 

d’instruments i de persones, que serien les que recolzarien el conseller en cap. 

 

 

                                                           
6
 Vegeu el document sencer on consta la creació de la CIG a l’annex 4 

Fragment del document on consta la creació de la CIG. FONT: Arxiu Nacional de Catalunya 

Esquema de la organització i dels principals membres de la CIG quan es va crear. FONT: Wikipèdia 
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Quant a les seccions, n’hi havia tres de fonamentals: la d’aviació, la indústria sidero-

mecànica, i la indústria química (la tèxtil i les seccions auxiliars eren més secundaries). 

La secció d’aviació volia dotar els republicans d’unes mínimes infraestructures de vol. 

Es van arribar a produir bombes aèries, gasolina, i es van habilitar pistes d’aterratge en 

varies zones del territori català. Amb el pas dels mesos, es volia construir una poderosa 

indústria aèria, que acabes construint els seus propis avions. De tota manera, la secció de 

la qual s’encarregava Ramírez de Cartagena, deixaria d’estar activa el febrer del 1937. 

Pel que fa a la indústria sidero-mecànica, era la que es dedicava a la creació de armes, 

cartutxos, transport, i tot tipus de maquinaria. Un dels màxims exponents va ser-ne la F-

14, amb la fabricació tant de fusells com de transport blindat. 

Per últim, la indústria química era l’encarregada de la creació, principalment, 

d’explosius, pólvora, i altres productes com gasolina, clor, o sosa. Tot i la importància 

dels explosius, no va tenir la importància que va assolir la sidero-mecànica perquè`e 

molts dels experiments que es van fer per tal d’obtenir-ne van fracassar. 

4.1.2.La xarxa de fàbriques de la CIG 

Un cop la CIG ja tenia una base, va crear tot un seguit de fàbriques pròpies i únicament 

destinades a la indústria de guerra. En van ser un total de 15, distribuïdes per tot 

Catalunya.  

 

 

 Imatge de la situació geogràfica de les 15 fàbriques creades per 

la Generalitat. FONT: Hurtado, 2010 
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Per tant, arribats en aquest punt, la CIG constava d’un nucli de producció (seccions 

principals), les 15 fàbriques en un principi, molt més especialitzades i que, per tant, es 

dedicaven a muntar les armes definitives, o a sintetitzar materials importants com 

cartutxos, etc., i d’un embolcall (seccions auxiliars), format per altres industries 

expropiades que es dedicaven a fer matèries primeres, o a construir parts d’alguna 

arma,… 

Les 15 fàbriques s’anomenaven posant una F i a continuació el número de la fàbrica (ex: 

F-14). El  número es va assignar en un principi per atzar i a continuació, seguint l’ordre 

cronològic. 

Tot seguit, fem una relació d’aquestes 15 fàbriques gestionades per la Generalitat. 

 F-1: situada al carrer Eduard Maristany 355, a Badalona. es dedicava a produir 

productes químics, així com benzina per aviació (clorur d’etil, …). Va ser una 

fàbrica que va tenir una baixa producció, i va patir incidents al llarg de la seva 

existència (com una apagada general de llum).  

 F-2: situada al carrer Parcerissas 1, a Barcelona. Feien explosius (natanita, 

pólvora, etc...) i cartutxos entre d’altres. 

 F-3: situada al carrer Niño 3, a Barcelona. Es dedicaven a fer explosius de 

guerra, TNT i Tetralita principalment 

 F-4: situada a La Canya (La Garrotxa). El cotó escassejava en aquell moment, i 

era necessari per tractar amb la pólvora, així que la fàbrica s’havia de dedicar a 

fer cel·lulosa d’espart. Tot i això, la fàbrica mai va arribar a produir, primer 

perquè van haver-hi problemes de construcció i també per falta de materials. Es 

produïen treballs incomplets a la fàbrica. Va ser una de les fàbriques que no va 

ser confiscada per l’estat desprès dels Fets de Maig, no volien una fàbrica estèril. 

 F-5: situada a Queralbs (Girona). Destinada a produir armes químiques i gasos 

tòxics, igual que la F-4, i igual que la F-6, mai va entrar en producció. En aquest 

cas, els motius es deuen, segons algunes Fonts, a pèssima gestió que va fer 

Sánchez Mur (un director del CIG) el qual, més endavant, va ser detingut per 

pertànyer al POUM i haver sabotejat la construcció de la F-5.
7
 

                                                           
7
 El sabotatge de Sánchez Mur no està demostrat. Més aviat sembla que la seva pertinença al POUM 

(partit comunista però contrari a l’stalinisme i que va ser durament perseguit després dels Fets de Maig) 
el va fer caure en desgràcia.  
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 F-6: situada a Orís (Barcelona). Igual que la F-5, estava destinada a produir 

gasos tòxics i armes químiques, però mai va entrar en producció.  

 F-7: situada al carrer Dènia (Barcelona). Produïen cartutxos de fusell Mauser. 

 F-8: situada al barri de Pubilla Cases d’Hospitalet de Llobregat. En aquesta 

fàbrica es produïa una gran varietat de explosius i d’elements pirotècnics, com 

coets de senyals, bombes d’aviació,… 

 F-9: situada al carrer Llull 58, a Barcelona. Es produïen granades de mà. En 

aquesta fàbrica i va haver un gran nombre d’incidents, amb alguns morts i ferits 

(relacionat amb el material produït)   

 F-10: situada a Cardona i Súria (Barcelona). Produïa químics amb la intenció de 

produir benzina (clorur de potassa). 

 F-11: situada al Parc d’Artilleria i carrer Enric Sanchís a Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelona). Es produïen materials explosius de tota mena (nitrur de 

plom per exemple) i també es produïa càrrega per cartutxeria dels fusells 

Mauser. 

 F-12: situada a les instal·lacions de Corona Ràpid, a Palau Sacosta (Girona). 

Produïa cartutxos de Mauser, entra d’altres municions (més endavant produirien 

per fusells Mosin Nagant soviètics). 

 F-13: situada a Gualba (Barcelona). Destinada a la producció d’explosius, mai 

va entrar en producció. 

 F-14: situada a la carretera de Sarrià, al passeig don Bosco, a Barcelona. Primer, 

es dedicava a la reparació del fusell Mauser i, més endavant, a la seva fabricació 

complerta. Per l’extensió de les seves instal·lacions i la seva ubicació, va ser una 

de les fàbriques principals de la CIG 

 F-15: situada a Olot (Girona). En un principi produïa granades, bales de fusell i 

el subfusell Labora-Fontbernat, però, amb el temps s’acabaria convertint en la 

filial de la F-14, produint cartutxos de fusell Mauser 

4.1.3.Evolució: Propaganda i producció: 

Com hem dit, en els mesos inicials, la producció anava augmentant a bon ritme i el 

potencial que es veia a tota aquesta indústria era grandíssim. Són exemple d’aquesta 

gran producció tot un seguit gràfiques i dades que apareixen al llibre de Josep 
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Tarradellas La Indústria de Guerra a Catalunya
8
 on es veu que la producció augmenta 

en numero considerablement fins arribar al més de maig de l’any 1937, on, en la 

majoria de casos, hi hauria una davallada de producció que s’aniria fent cada cop més 

evident, coincidint amb la aparició de la Sot Secretaria d’Armament.  

 

 

 

 

Durant aquests primers mesos, més concretament el 29 de gener del 1937, es va rebre la 

visita del president de la República, Manuel Azaña Diaz, acompanyat per algunes de les 

màximes autoritats catalanes, encapçalades pel president de la Generalitat, Lluis 

Companys. Segons apareix en la portada de la publicació Última Hora
9
 van estar 

visitant les industries, i van ser victorejats pels obrers que treballaven en elles. 

 

 

                                                           
8 Tarradellas, J.(2007). La Indústria de Guerra a Catalunya, Lleida: Pagers Editors.  

9
 Vegeu portada de la publicació a l’annex 5 i més fotografies de la visita d’Azaña a l’annex 6 

Imatge de la visita d’Azaña i Companys a les industries de guerra. Foto: Arxiu 

Montserrat Tarradellas i Macià  

Gràfiques de producció entre l’agost del 1936 i el juny de 1937. FONT: Tarradellas, 

J.(2007). La Indústria de Guerra a Catalunya, p. 90-91 



25 
 

 

 

A banda de les tensions amb el govern de la República, la CIG també va rebre fortes 

crítiques des d’alguns sectors dins de Catalunya, com ho demostra un article de Josep 

Tarradellas publicat al diari vinculat a ERC,  La Humanitat el 14 d’abril de 1937. En ell, 

Tarradellas es defensa de les acusacions llençades des del diari Treball, òrgan de premsa 

del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
10

, contra la gestió de la CIG
11

 

4.2.Dels Fets de Maig a la desaparició de la CIG 

Des de l’inici de la guerra,  el bàndol republicà, , va ser heterogeni. Un cop va esclatar 

la insurrecció militar, un munt d’ideologies van sortir a la llum, conformant un bloc 

dividit en molts sindicats i partits diferents amb estratègies d’actuació divergents.   

Aquesta diversitat, era especialment visible a Catalunya, on les desavinences entre els 

republicans van anar augmentant, fins al punt de desembocar en el que es coneix com a 

Fets de Maig de 1937. 

4.2.1.L’enfrontament dins del bàndol republicà 

Com hem esmentat, la diversitat en el bàndol republicà va abocar Catalunya a un 

conflicte armat, que es va produir del 3 al 7 de maig de l’any 1937.  

Abans de narrar els fets concrets, cal veure la composició i els objectius dels dos grups 

enfrontats. 

- En el primer grup, incloem el govern de la Generalitat de Catalunya, els 

comunistes i els socialistes. Aquests, defensaven com a objectiu prioritat 

guanyar la guerra per davant del triomf de la implantació de la revolució. Tenien 

el suport de la URSS comandada per Stalin.  

Alguns partits i sindicats que van optar per aquesta via van ser ERC, la UGT, o 

el PSUC. Aquest grup volia formar un exèrcit regular, potent, i capaç de frenar  

l’exèrcit feixista, tot desmantellant les milícies de voluntaris mancades de la 

                                                           
10

 El PSUC era un partit d’ideologia comunista, seguidor de les directrius marcades per la URRSS 
stalinista, que es va crear als inicis de la Guerra Civil. 
11

 Vegeu l’article complert a l’annex 7 
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mínima disciplina militar. D’altra banda, volien posar fi a les col·lectivitzacions 

espontànies i que aquestes fossin controlades per l’estat.. 

- En el segon grup, hi trobem la CNT-FAI i el POUM, que era un grup de  

comunistes trotskistes (es consideraven els comunistes més purs, seguidors del 

pensament marxista, i allunyant-se del règim imposat per Stalin a la URSS, el 

qual criticaven durament). Aquest bàndol volia mantenir el sistema de milícies, i 

basar-se en la col·lectivització espontània i l’esperit revolucionari. Es a dir, a 

diferencia dels comunistes stalinistes, no volien esperar a acabar la guerra per 

dur a terme la revolució, sinó que ho volien fer alhora. Quan des de la República 

és va abolir el sistema de milícies, aquest bàndol es va indignar, i va ser quan es 

va arribar al màxim de tensió entre els dos grups. 

L’inici dels enfrontaments armats es remunta al dia 3 de maig de 1937, quan les forces 

armades de la Generalitat van entrar a desallotjar l’edifici de Telefònica, proper a Plaça 

Catalunya, ocupat pels anarquistes. Aquest edifici, actualment encara en peu, era clau 

per l’esdevenir de la guerra, ja que era el centre de comunicacions de Catalunya, i 

permetia donar ordres militars i controlar tots els aspectes estratègics i bèl·lics.  

LA CNT-FAI i el POUM, que eren qui ocupaven l’edifici, van respondre a l’atac de les 

forces de la Generalitat amb violència, provocant així els primers episodis 

d’enfrontament armat. A partir d’aleshores, les escaramusses es van estendre per tot 

Barcelona  durant els dies següents, causant un caos total a la ciutat.  

Barcelona es convertiria llavors en un camp de batalla, es construirien barricades per 

tota la ciutat, i els conflictes i les batalles seguirien fins arribar dia 7 de maig, on 

s’aturarien els enfrontaments deixant un total de 200 morts.  

La Generalitat, amb l’ajuda del Govern de la República, recuperaria el control, però les 

repercussions en el bàndol republicà serien grans.  

Es va produir l’obertura d’una ferida profunda dins a la rereguarda republicana, que 

evidenciava la seva incapacitat d’unió davant d’un enemic comú. La pèrdua de poder 

del govern de la Generalitat que, tot i que en un principi semblava sortir reforçat del 

conflicte, va veure com el nou govern de la República, presidit  a partir d’aleshores per 

Juan Negrín, que rebria el suport dels stalinistes, retallava les competències del govern 

català, incloses les de la CIG. I per últim, l’enfortiment de la influència dels stalinistes, 
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que van iniciar una dura repressió contra els altres sectors del republicanisme, en 

especial contra el POUM, que pràcticament va desaparèixer. L’octubre d’aquell mateix 

any es el trasllat del Govern de la República a Barcelona. 

 

 

4.2.2.Barcelona capital de la República 

Un cop acabats els Fets de Maig, el President de la República, Manuel Azaña, va 

destituir l’aleshores Cap de Govern, Largo Caballero, i va posar en el seu lloc a Juan 

Negrín, que es va aliar amb els stalinistes. En aquell moment es considerava que l’única 

possibilitat per a la República era la de sotmetre’s a la disciplina comunista 

D’altra banda, la Unió Soviètica era la única aliada que tenia la República, i era 

necessari mantenir el seu suport fins a finalitzar la guerra. A més, els Fets de Maig 

havien enfortit aquest bàndol, de tal manera que, tal i com ja hem dit, el POUM, el partit 

comunista trotskista, seria perseguit i, d’acord amb les ordres de la Unió Soviètica i, 

posteriorment, seria il·legalitzat per Negrín, en una de les seves primeres decisions al 

capdavant de la República.  

Posteriorment, conscient que Barcelona era la major potència que tenia la República per 

intentar guanyar la guerra i la ciutat amb majors recursos econòmics i militars, Negrín 

va decidir traslladar el Govern a Barcelona. 

A partir d’aquells moments, la Generalitat va perdre gran part del seu poder i de la seva 

influència. Això va ser degut a que el Govern de la República es va fer càrrec de l’ordre 

públic, del comerç exterior, l’administració i la justícia, i sobretot, es va fer càrrec de les 

industries de Guerra, tot creant la Sot Secretaria  d’Armament del Ministeri de Defensa, 

Barricada construïda a Barcelona durant els Fets de 

Maig de 1937. FONT: Arxiu Nacional de Catalunya 
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un estament encarregat de supervisar les fàbriques creades per la CIG. La seva aparició 

no estaria exempta de polèmiques, les quals comentarem a continuació. 

4.2.3.Les relacions entre la CIG i la Sot Secretaria del Ministeri de Defensa 

Com ja hem dit en diverses ocasions, les relacions entre els dos Govern, el de la 

Generalitat i el de la República, van estar presidides per la mútua desconfiança. Molts 

van ser els punts de discòrdia, i un d’elles està molt relacionat amb el nostre treball: la 

disputa per qui havia de tenir el control de les Industries de Guerra catalanes. 

La Generalitat, que havia actuat amb certa llibertat fins aleshores, es trobarà a partir 

d’aleshores amb l’oposició del Govern, que volia retallar la seva autonomia, per tal de 

tenir un major control sobre una indústria fonamental. Aquesta voluntat d’intervenció 

queda demostrada en la nova composició de la CIG, decretada pel Ministeri de Defensa 

a finals de setembre de 1937. 

 

 

Un cop el govern Negrín es va traslladar a Barcelona, es va crear la Sot Secretaria del 

Ministeri de Defensa. Aquest organisme havia de tenir la mateixa funció que la CIG, 

l’havia de substituir. Tot i això, la CIG no va desaparèixer en cap moment i, de fet, va 

intentar seguir amb la seva obra, tot i que, segons fonts de la Generalitat com el propi 

president Companys, no podien fer les coses com volien perquè la Sot Secretaria els 

destorbava
12

 

Ja abans de l’aparició d’aquest estament, des de la Generalitat es queixaven que el 

Govern no aportava prou recursos ni ajudes, tot i que necessitaven les industries per tal 

de poder guanyar la Guerra. A més, segons denuncies de directius de la CIG com 

Tarradellas o Eugenio Vallejo, el Govern central va fabricar armes en fàbriques no 

                                                           
12

 Vegeu la carta de Companys a Indalecio Prieto a l’annex 8, on es queixa de l’actuació del govern de la 
República respecte a les indústries de guerra catalanes. 

Fragment de la nova composició de la CIG al setembre de 1937. 

FONT: Arxiu Naional de Catalunya 
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controlades per la CIG, de forma il·legítima, per tal d’obtenir-ne resultats únicament en 

favor seu. 

Les crítiques dels responsables de la CIG a la Sot Secretaria van ser constants. Des del 

govern català se l’acusava d’obstruir la tasca de la CIG per motius exclusivament de 

competències. Des de la República, fins i tot es va crear un nou organisme amb al 

mateix nom que la CIG, per tal de intentar ordenar tot el que passava a Catalunya (es a 

dir, hi hauria dues CIG. L’original, que tindria el control de les 15 fàbriques 

començades des de zero per la Generalitat, i la nova, que tindria el control de les 

fabriques i tallers confiscats pel govern de la República 

Finalment, el 23 de febrer del 1938 la nova CIG seria dissolta, i la Sot-Secretaria 

d’Armament s’encarregaria de les seves funcions. 

Tots aquests contratemps, sempre segons la visió dels responsables de la CIG, només 

van fer que reduir la producció de les industries. Segons aquestes fonts, en totes les 

fàbriques que intervenia la Sot Secretaria, s’observava una davallada de producció, que 

també era patent en les grans fàbriques, com la F-14. Segons la Generalitat, la Sot 

Secretaria volia començar de zero, subestimant tota la feina que havia fet la CIG des de 

l’inici de la seva existència. 

Naturalment, la versió de la Sot Secretaria era completament diferent. Per a ells, les 

competències en matèria d’indústries de guerra, no podien ser assumides per un govern 

autonòmic i, per tant, la República tenia tot el dret a confiscar les fàbriques catalanes 

per gestionar-les des d’un organisme central. A més, des del govern central, s’acusava la 

CIG de malgastar diners i recursos en unes indústries que no eren, ni de bon tros, tan 

productives com la Generalitat volia fer creure.  

En aquest conflicte eminentment d’arrel política, els arguments del govern de la 

República van primer sobre els de la Generalitat i ja es veia que la CIG tenia els dies 

comptats. 

El seu final definitiu va arribar a mitjan d’agost de 1938, quan les 15 fàbriques de la 

CIG que la Generalitat considerava de la seva propietat van passar també a mans de la 

Sot Secretaria. A partir d’aleshores, tota la industria de guerra de Catalunya passava a 

dependre del poder central.  
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Paral·lelament, la situació al camp de batalla era cada cop més desfavorable per a la 

República. El novembre de 1938, amb la derrota republicana a la Batalla de l’Ebre, la 

guerra estava definitivament perduda per als republicans. Amb unes indústries de guerra 

que agonitzaven com la mateixa República, les picabaralles polítiques pel control 

d’aquestes van perdre tot el seu sentit. 
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5.F-14 

La F-14 fou una de les fàbriques més productives que va tenir la CIG. Es trobava en el 

que havia estat el col·legi salesià de Sarrià, que actualment s’anomena Salesians de 

Sarrià, al Passeig de Sant Joan Bosco numero 42 de Barcelona.  

En aquest apartat, coneixerem més a fons la seva historia i producció i sabrem quin és el 

llegat que encara es conserva del que va ser aquella fàbrica. 

5.1.Naixament i funcionament de la fàbrica 

L’escola professional salesiana de Sarrià, només tres mesos després de començar la 

Guerra Civil espanyola, va convertir-se en una zona d’interès pel CIG. 

Com ja hem explicat anteriorment, abans de la guerra, les instal·lacions eren utilitzades 

pels salesians per formar als joves en diferents oficis, però amb l’esclat del conflicte el 

juliol de 1936, es va convertir en un magatzem de la CIG. Al principi només 

s’emmagatzemaven i distribuïen diferents materials, però, amb els mesos, va anar 

guanyant importància fins convertir-se en el principal centre distribuïdor d’elements 

metal·lúrgics de la CIG.  

A finals de 1936 i principis del 37, el recinte començaria a ser utilitzat com a fàbrica per 

a fer materials de guerra, en aquest cas de granades, però no seria fins el gener del 37 

que es començaria a fabricar el fusell Mauser. Al cap d’un mes, el recinte passaria a ser 

anomenat  F-14, o “la fàbrica dels Salesians” i, amb el temps, passaria a ser la gran 

indústria del mosquetó. 

Durant el primer període de la guerra (es a dir, quan era controlada totalment per la 

CIG) era una de les fàbriques de major importància i de les més ben equipades de les 15 

que la Generalitat va crear durant la guerra, i una de les que més va produir. L’escola va 

ser dotada d’una gran quantitat de maquinària provinent de diferents tallers, la qual va 

ser distribuïda per les instal·lacions, sumant-se a la fusteria i d’altres aparells que ja hi 

havia a l’escola. Però la F-14 també tenia una part dels edificis reservada a l’aspecte 

administratiu, ja que tenia diferents despatxos, com ara el de direcció, oficines 

d’administració, el departament de caixa i el departament de delineació. 
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Alguns noms importants d’aquest període a la fabrica són els de l’enginyer Teodor 

Colomina (director durant els primers mesos), Isidro Pedrol (administrador) i Antonio 

Párrega (cap de la secció de control del material). 

La F-14 seguia creixent durant l’any 1937, fabricant cada cop més materials, ja que no 

només feia granades i el muntatge del mosquetó, sinó que també feia peces d’aquest i va 

començar a fer noves armes com la metralladora “Fontbernat”, el fusell metralladora 

“Schmeiser”, etc... Aquestes armes eren lliurades a la CIG, sense passar pel control del 

govern de la República. Això va ser així fins octubre de 1937, quan el govern de la 

República s’instal·laria a Barcelona, i apareixeria la Sot Secretaria de Defensa. 

Es van proposar varies mesures al llarg del any 1938, per intentar que la F-14 seguis en 

la seva bona línia, mesures que es proposaven des de la CIG i també des de la 

Generalitat, amb la participació de Tarradellas. Una de les decisions que es van prendre, 

seria la de utilitzar la F-15 com a filial de la F-14, fabricant peces del mosquetó o cedint 

maquinaria.  

En total, hi havia unes 279 persones treballant a la fàbrica l’any 1938, essent el moment 

que més treballadors va tenir la F-14. 

Cal destacar que, des de mitjan 1937 fins que la CIG va perdre el control de les seves 15 

fàbriques l’agost de 1938, el director de la F-14 va ser Eugenio Vallejo, un dels homes 

forts de la CIG des de la seva creació.  

Vallejo, era un obrer metal·lúrgic de l’empresa automobilística Hispano-Suiza i membre 

destacat de la CNT. Tot i que no tenia una gran formació tècnica, va gestionar la fàbrica 

de forma enèrgica i eficaç i va comptar amb la confiança de Tarradellas, qui el va 

defensar de les crítiques que va rebre per part d’alguns treballadors, que l’acusaven 

d’excessiu autoritarisme. Vallejo es va mantenir com a director fins l’agost de 1938, 

quan les fàbriques de la CIG van passar a mans de la Sot Secretaria de Defensa, moment 

en que va tornar a ser nomenat director Teodoro Colomina.  

El 14 de febrer del 1938, fou un dels dies més importants i documentats de la F-14
13

. 

Tal i com queda reflectit a la notícia publicada a La Vanguardia el 15 de febrer, que 

reproduïm a continuació: 

                                                           
13

 Vegeu una imatge d’aquest dia i el document de la CIG on queda reflectit a l’annex 9 
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Ayer por la mañana el general Miaja, acompañado por el señor Tarradellas, presidente 

de la. Comisión de Industrias de Guerra de la Generalidad de Cataluña efectuó una 

visita a las distintas fábricas de material de guerra, propiedad de la misma.  

En la fábrica número 14 fueron recibidos por los miembros de la Comisión de 

Industrias de Guerra, señores Quero Molares, Vallejo, Pons, Fronjosá, Sellés y Roig, 

así como por el director, señor Corominas
14

  

Después de recorrer las Instalaciones y talleres, el señor Tarradellas, en nombre del 

Presidente de la Generalidad, hizo entrega al general Miaja de un automóvil blindado 

y de diferentes modelos de fusiles-ametralladoras, todo ello de fabricación de la 

Comisión citada. 

En todas las dependencias y talleres de las fábricas que ha visitado el general Miaja, 

fue recibido con vivas a Madrid y a su heroico defensor, a los que correspondió el 

general con vivas a Cataluña y a la República. 

 

 

 

 

 

 

Finalment, l’agost de 1938, la F-14 va passar, com la resta de fàbriques, a mans de 

l’Estat i va entrar en una decadència productiva degut també a l’evolució de la guerra, i 

a la impossibilitat d’obtenir matèries primeres per a la producció. 

                                                           
14

 El nom és erroni, ja que es refereix al qui va ser director de la F-14, Teodor Colomina, que apareix 
tallat a l’extrem esquerre de la imatge.  

Imatge de la visita de Miaja a la F-14. Destaquen 3 personalitats, d’esquerra a 

dreta: Tarradellas, Miaja i Vallejo. FONT: Arxiu Montserrat Tarradellas i 

Macià 
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El decret de confiscació de les 15 fàbriques que la Generalitat considerava de la seva 

propietat per part de la Sot Secretaria de l’Estat va ser molt mal rebuda per les autoritats 

de la Generalitat i fins i tot va provocar la dimissió del Ministre de Treball, el català 

Jaume Aguader com a mesura de protesta.
15

  

Aproximadament sis mesos més tard, les tropes franquistes entraven a Barcelona i una 

de les últimes voladures que els republicans van provocar abans de fugir va ser, 

precisament, la dels tallers de la F-14, deixant així les instal·lacions de l’antiga escola 

professional salesiana plena de runes. 

5.2.La fabricació del mosquetó Mauser 

Si per algun aspecte va destacar la F-14, fou per la seva aportació en la producció del 

fusell Mauser: 

El mosquetó Mauser es l’arma per excel·lència de la infanteria del exercit espanyol 

republicà. Constava de 4 grans parts diferenciades, compostes per un total de 60 peces, 

formades així mateix per peces encara més petites (fet que evidencia la difícil producció 

i el poc marge de tolerància que tenia la indústria del mosquetó, era molt fàcil produir 

peces defectuoses, i quan es depenia de tantes parts diferents, havien d’estar totes ben 

fetes). Les 4 parts eren: 

 Canó 

 Tancament 

 Mecanismes independents del aparell de tancament 

 Mecanisme de repetició de tir 

 

 

 

                                                           
15

 Vegeu el decret de confiscació i la carta de dimissió del ministre publicat a La Vanguardia el dia 21 
d’agost a l’annex 10 

Imatge de la galeria de tir de la F-14, on es provava el fusell  Mauser. FONT: 

Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià 
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La producció d’aquesta arma, en un principi, es feia de forma dispersa, tant per les 

peces com per els cartutxos, es a dir, no es produïa tot en un mateix lloc i es muntava, si 

no que hi participaven un total de 26 empreses diferents. Un cop es va organitzar be, es 

va començar a enviar tot el material produït al “Almacén C”, es a dir, a les escoles 

professionals salesianes. Allà, al cap de un temps, es començaria a fer el muntatge 

d’aquestes peces per obtenir el mosquetó del tot construït, donant lloc a la F-14. Abans 

d’això, les peces eren simplement enviades per reparar fusells antics, 

s’emmagatzemaven a d’altres llocs (al Parc d’Artilleria, per exemple) i en alguns casos 

es muntava alguna de les 4 parts principals del arma en algun taller. 

 

5.3.Les dependències de la fàbrica i comparació amb les dependències de l’escola 

actual 

Les dependències de la F-14 eren moltes i variades, cadascuna amb una finalitat pròpia. 

Actualment, el plànol de l’escola no coincideix totalment amb el de la fàbrica, la 

majoria de canvis es troben als edificis on s’imparteixen mòduls, corresponen a la part 

esquerra del plànol que adjuntem a continuació: 

 

 
Plànol de la F-14, amb els edificis identificats per lletres. FONT: Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià 
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Com hem dit, la part esquerra (edificis L o K per exemple) és la que té menor 

coincidència amb l’actualitat, mentre que de la part central (edificis A o M), es 

conserven encara els mateixos edificis. La part dreta del plànol, on hi ha els edificis Z i 

X, és actualment un pàrquing. L’arquitecta d’aquesta fàbrica (no va ser la única que va 

fer) fou Luis Thio i Rodes. Vegem els edificis un per un: 

- Pavelló o edifici A: Constava de un soterrani, planta baixa i tres pisos més, 

entre els cinc eren una superfície de 680 m
2
. Formava part de les escoles 

professionals Salesianes abans de ser confiscat per la CIG, era el seu segon 

període de vida (a més tenia aigua i corrent elèctric). Actualment, a l’edifici 

s’imparteixen classes de batxillerat 

- Edifici B: Unit a l’Edifici A, tenia les mateixes plantes, tot i que la F-14 

només utilitzava la planta baixa, de 136 m
2
. Era el seu segon període de vida 

i actualment viu el seu tercer, ja que forma part de les aules de batxillerat. 

 

 

 

- Edifici C: En construcció fins al setembre del 1938. Estava unit al edifici A i 

al D. També conté aules de batxillerat.  

 

 

 

Edifici actual on es trobaven els edificis A i B. FONT: 

elaboració pròpia 

Edifici de batxillerat, es un dels 

edificis que menys s’han modificat. 

FONT: elaboració pròpia. 
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- Edifici D: Es tracta de una gran nau de 1.286,86 m
2
. Estava destinada a fer 

de magatzem. Estava pendent de ser acabada, no tenia coberta, paviments ni 

acabats. Actualment aquí es on es troba la impremta de l’escola. 

 

  

 

 

- Edifici E: Eren tres sales, que formaven entre elles un conjunt de 198,2 m
2
. 

És on hi havia el taller de fusteria, i un petit magatzem d’aquest mateix 

material. Era un dels edificis antics, i va ser derrocat al acabar la guerra, ja 

que actualment no té correspondència amb cap edifici. 

- Edifici F: Amb façana al carrer don Bosco, es troba al punt més alt. Constava 

de tres plantes, amb un total de 313,20 m
2
. Va patir mínimes reformes a 

l’hora de adaptar-la per a la F-14. Actualment aquest edifici no existeix com 

a tal. Tota la zona on es troben des dels edificis F al L (l’edifici E inclòs) va 

ser destruïda i reformada en acabar la guerra, de forma que no hi ha 

coincidència. Actualment, aquesta zona la podríem situar on es troba 

l’editorial edebé, que està al edifici contigu al de mòduls. 

- Edifici G: Al costat de l’anterior, però només constava de dues plantes amb 

un total de 208 m
2
. Era un dels locals antics, i actualment es correspon amb 

els edificis de l’editorial de edebé. 

- Edifici H: Pròxim als edificis G i F. Era una planta baixa de 127,92 m
2
, amb 

una coberta a gran altura. Estava en construcció, ja que es volia posar un 

sostre entremig. Actualment, és troba amb la mateixa situació que l’edifici G 

 

Imatge de la façana de darrera de la 

impremta. FONT: elaboració pròpia 

Imatge de l’interior de la impremta. 

FONT: elaboració pròpia 
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- Edifici I: Nau de dos pisos, a la qual la CIG n’hi afegí un de nou. Entre els 

tres tenien una superfície de 607,20 m
2
. Actualment, es el primer edifici que 

correspon a la zona on s’imparteixen classes de grau mitjà i grau superior de 

diferents tipus (mòduls). 

- Edifici J: Construcció antiga amb una planta baixa i un pis superior, un total 

de 840 m
2
.  Actualment, es troba amb la mateixa situació que l’edifici I. 

- Edifici K: Consistia en una planta baixa i un semisoterrani, en total 672 m
2
. 

Era una edificació antiga, però ben conservada. Actualment, es troba igual 

que el edifici I. 

 

 

 

 

- Edifici L: Situat a la cantonada, entre els carrers Don Bosco i Maria 

Auxiliadora. Era una mateixa sala, de uns 515,20 m
2
.Al fons de la sala i 

havia el lloc on es netejaven els cotxes. Actualment, fent cantonada es troba 

Imatge de l’edifici on es troba l’editorial d’edebé, corresponent 

amb els edificis H,G,F. FONT: elaboració pròpia 

Edificis de mòduls, corresponent amb els edificis I, J, K i part del 

L. FONT: elaboració pròpia 
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l’entrada principal de l’escola, la secretaria, i una planta més amunt, la 

direcció entre d’altres despatxos. També agafa varies classes de mòduls. 

 

 

 

- Magatzems M: Eren una obra nova, tot i que no la va dur a terme la CIG. 

Eren els grans magatzems de la fàbrica, amb zones de càrrega i descarrega 

de camions. Tenia una superfície de 2.535,21 m
2
. Aquests magatzems eren 

coneguts com el “Almacén C” de la CIG. No només servien per la F-14, era 

un depòsit general de matèries i materials de tota la indústria, principalment 

sidero-mecànica. Actualment, en aquest local trobem els tallers de fusteria, 

mecànica  i automoció de l’escola. Aquests locals però han estat remodelats 

després de la guerra, ja que van derrocar part del edifici, des de la primera 

fila de columnes (pràcticament) cap endavant. Amb això van aconseguir 

igualar l’amplada dels dos patis actuals. 

- Edifici O: Era un tros del primer magatzem que hi havia hagut, tot i que va 

acabar sent reconvertit en diferents oficines, quedant aïllat del magatzem. La 

superfície total és de 116,20 m
2
. Es una obra nova, remodelada respecte a la 

que hi havia anteriorment. Com ja hem dit amb el magatzem, van 

enderrocar-lo i en aquella zona actualment hi ha pati. 

- Edifici P: Era una planta baixa de 58,80 m
2
, una coberta i un terrat. Era el 

pavelló de la porteria, a la dreta de la única entrada que tenia la indústria. Era  

l’espai de treball del porter. Igual que l’edifici O, va ser enderrocat, i 

actualment allà hi ha el pati. 

Imatge de l’edifici que corresponia amb el L. 

FONT: elaboració pròpia 
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- Entrada N: Era la entrada com a tal, i tot el pati per on circulaven els vehicles 

que entraven a la fàbrica. Al pati es on els camions esperaven per ser atesos, 

el pàrquing que tenia la instal·lació. També es feien reparacions en aquesta 

zona, de vehicles que poguessin tenir averies. Actualment aquest espai forma 

part del pati de l’ escola. 

- Edifici X i Z: Eren dos edificis que feien de fatxada de la fàbrica i eren 

magatzems d’articles de l’escola professional Salesiana, i envoltaven un 

solar. Aquests edificis van ser enderrocats, i actualment, només trobem una 

fatxada en les zones on es trobaven, mentre que tot l’interior que guarden es 

un pàrquing. A la zona del edifici X, hi ha una petita construcció que fa de 

porteria del pàrquing.  

 

 

 

- Provador Q: Aquest edifici, o més ben dit zona, al igual que la gran majoria 

d’edificis, ha sofert canvis. Actualment, es troba sota dels tallers 

d’automoció, i, a diferencia del refugi, del qual parlarem després, si que és 

Imatge de la façana dels tallers de fusteria, mecànica i automoció, zona on hi havia 

el magatzem i els edificis O i P. Es veu també el pati, corresponent amb l’entrada N. 

FONT: elaboració pròpia 

Zona on es trobaven els edificis Z i X, actualment 

enderrocats. FONT: elaboració pròpia 



41 
 

accessible
16

. Es tracta de la Galeria de Tir de la fàbrica, on es feien proves 

amb els fusells, per veure si estaven ben calibrats entre d’altres. Aquesta 

galeria, respecte a quan va ser construïda, és més curta, l’han escurçat tant 

per davant (Quan van enderrocar la zona davantera del magatzem, entre 

d’altres coses van enderrocar l’edifici O, tancant l’entrada al refugi, de 

manera que es va haver de tapiar una part) com per darrera (per fer el 

pàrquing nou i l’entrada, van haver de escurçar-lo, i no només això, va ser 

per darrera que es van fer les dos entrades actuals al refugi, una al taller 

d’automoció i l’altre al propi pàrquing). Es troba sota l’edifici que fa 

cantonada amb Maria auxiliadora. Estava fet amb parets aïllades. Sota del 

propi passadís que formava la galeria, n’hi havia un altre, el qual s’utilitzava 

per anar a recollir els blancs que s’utilitzaven per provar les armes
17

.  

- Refugi R: Si alguna cosa ens va cridar l’atenció a tots quan ens van presentar 

el treball va ser aquest refugi. Estava situat al pati central, per sota del pati N, 

i entre els edificis B i J. El van sol·licitar els propis treballadors a l’any 1937, 

per tal d’estar segurs en possibles atacs aeris. S’hi podia accedir per tres vies:  

o Pel pati, es la via que actualment està visible i tapiada, i la trobem a 

dins del vestuari de noies de l’escola. 

 

 

 

o A remarcar que el nostre pati te dues altures, la més baixa on es 

trobava l’entrada N, i una més alta al arribar just a on es trobava el 

refugi.  

                                                           
16

 Vegeu imatges recents de la galeria al PWP adjunt al treball 
17

 Vegeu les imatges  al PWP adjunt al treball 

Vista de la porta que dona accés al vestuari de les noies, a 

la part baixa del pati. FONT: elaboració pròpia 
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Per tant, un cop acabada la guerra, es va edificar sobre del refugi, de 

forma que el pati va quedar dividit en dues altures. En un principi la 

porta del refugi seguia visible, però en futures reformes, la diferencia 

d’altura va créixer, i just davant la porta, es va posar el vestuari de 

noies, i al costat, el de nois. 

o Des de l’edifici J.  

o Des de un lateral de l’edifici I 

Es va intentar fer una quarta entrada, des de l’edifici D, però la obra va 

quedar interrompuda. El refugi estava fet de formigó armat. La superfície 

total del refugi es de uns 417,96 m
2
. Estava preparat per una emergència 

llarga, tenia dos banys, i dos petites sales d’emmagatzematge, i un total de 4 

passadissos. Al refugi no s’hi ha pogut accedir més, l’únic que es conserva 

de l’època són 3 imatges preses durant la seva construcció
18

 i el següent 

plànol, detall del plànol general de la fàbrica
19

: 

 

 

                                                           
18

 Vegeu-les al PWP adjunt al treball 
19

 Vegeu els altres dos plànols del refugi a l’annex 11 

Plànol del refugi soterrani de la F-14. FONT: salesians de Sarrià 
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6. El final de la guerra i el retorn de la comunitat salesiana a Sarrià 

6.1 L’entrada de les tropes franquistes a Barcelona 

El novembre de 1938, després de la batalla del Ebre, en que les tropes franquistes 

derroten les republicanes, comandades per Vicente Rojo Lluch, el Front Republicà 

queda definitivament obert, quedant així Catalunya envoltada de la zona de control 

franquista. 

 

 

 

 

Aquest esdeveniment fou l’origen de la posterior conquesta de Catalunya per part del 

exèrcit franquista. Així doncs, davant la imminent ocupació de Barcelona, una gran 

quantitat de autoritats republicanes van exiliar-se a França, per a evitar ser empresonats 

i jutjats pel bàndol insurrecte.  

Fou finalment, a l’albada del 26 de Gener de 1939 quan les tropes franquistes culminen 

els cims de les muntanyes de Montjuic i el Tibidabo, que envolten la ciutat de 

Barcelona. Al migdia, els franquistes ocupen el centre urbà de la ciutat, que es troba 

semi-desert, després de l’èxode massiu republicà.  

 

Les tropes insurrectes avancen per la ciutat fins arribar a la part alta, és a dir, a Sarrià. 

On davant de l’incessant avenç franquista, els republicans es veuen obligats a fer volar 

pels aires la fàbrica de material bèl·lic, la F-14, tal i com es descriu en el llibre de 

Lauros y Palmas.  

Mapa representatiu de la divisió del territori espanyol després de la batalla de 

l’Ebre. Verd: Insurrectes. Rosa: Republicans. FONT: Wikipèdia 
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“Ante la rapidez del avance, que no les daba tiempo a otra cosa, decidieron volar con 

dinamita toda la fábrica de material de guerra”. “Para ello colocaron, 

convenientemente dispuestas, más de cien cargas de dinamita debajo del pavimento de 

los talleres, y el mismo día de la entrada de los Nacionales en Barcelona, cuando las 

tropas victoriosas llenaban con sus cánticos triunfales las avenidas de la ciudad, se oy   

por los alrededores de Sarria una horrible detonación... “ 

     

 

 

Pel que fa a la resta d’Espanya, les tropes insurrectes van seguir avançant per tot el 

territori durant els dos mesos següents, conquerint els pocs reductes que encara 

quedaven sota la influència del bàndol republicà. Així doncs, les ciutats mes importants 

que quedaren sota el poder republicà foren: Madrid i València.  

A partir de la caiguda de Catalunya, el comandament del poder republicà es traslladà a 

Madrid, constituint així un dels últims punts de resistència de l’exèrcit republicà. Tot i 

així, les diferències dintre d’aquest bàndol van precipitar la seva caiguda.  

Durant els últims dies del mes de març de 1939 Madrid va ser l’escenari de l’últim 

d’aquests enfrontaments, amb l’esclat d’un cop d’estat a causa de les diferències de 

criteri entre els republicans. 

D’una banda, els comunistes, eren partidaris d’una resistència fins a les darreres 

conseqüències, amb l’esperança que l’esclat de la Segona Guerra Mundial convertís la 

República espanyola en aliada de les potències occidentals. 

Imatge dels tallers dinamitats pels republicans el 1939. FONT: Salesians de Sarrià 
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D’altra banda, socialistes i anarquistes, consideraven que aquella resistència era inútil i 

creien que havia arribat el moment de rendir-se per mirar de negociar la pau amb el 

general Franco. Aquests últims, comandats pel general Casado, van protagonitzar un 

cop d’estat que, no només va servir per evidenciar que Franco no tenia cap intenció de 

negociar amb els republicans i que va facilitar la caiguda de Madrid a mans dels 

nacionals de manera imminent. 

Durant els tres dies següents a la caiguda de Madrid l’exèrcit franquista va anar ocupant 

els últims reductes republicans i el dia 1 d’abril del 1939, Franco firmés el comunicat 

del final de la guerra, donant així per acabada la guerra que havia començat el 1936. El 

contingut d’aquest darrer comunicat diu així: 

 “En el día de hoy, cautivo y desarmado, el ejército Rojo, las tropas Nacionales han 

alcanzado sus últimos objetivos. La guerra ha terminado” 

 

 

A partir d’aquest moment, de manera oficial es dóna per acabada la Guerra Civil, el 

conflicte bèl·lic que havia durat prop de 3 anys i que fou l’avantsala de la dictadura 

franquista, que perduraria fins a la mort del general Franco. 

Document oficial expedit pel General Francisco Franco l’1 

d’Abril de 1939. FONT: Wikipedia 
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6.2  El retorn de la comunitat salesiana a Sarrià 

Com hem esmentat amb anterioritat, la ràpida conquesta de Barcelona per part de les 

tropes franquistes va provocar que els republicans, sense gaire bé poder de reacció, 

hagin de volar pels aires la F-14 per tal d’evitar que les tropes franquistes puguin 

aprofitar la fàbrica. 

L’entrada de les tropes franquistes Barcelona, va fer possible la tornada de la Comunitat 

Salesiana a la casa de Sarrià, d’on havien estat expulsats l’any 1936. 

 

 

Aquesta tornada queda reflectida en la primera crònica del 22 de setembre de 1939 en 

que el nou director, D. Modesto Bellido, inaugura el nou curs escolar 39-40. És 

significatiu que en aquesta crònica no es fa cap referencia directa a la Guerra. Tan sols 

hi trobem un comentari indirecte a l’inici, que diu així: 

“Después de una larga temporada, abundante en sufrimiento y dolor, se reúne por 

primera vez el capítulo de la tan renombrada casa salesiana de Sarriá presidida por el 

Rdo. Sr Director, D. Modesto Bellido” 

La resta de la Crònica s’ocupa exclusivament de detalls pràctics i organitzatius. Fa la 

impressió que els salesians, que es van trobar amb una casa parcialment destruïda pels 

efectes de la voladura, es marquessin com a objectiu prioritari la represa de la normalitat 

La comunitat salesiana retornada a Sarrià el 1939. FONT: Salesians de Sarrià 
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per tal de poder esborrar al més ràpidament possible el record de l’experiència 

traumàtica de la Guerra.  

En canvi, en el llibre Lauros y Palmas, escrit gairebé vint anys més tard, es descriu el 

retorn amb una major càrrega ideològica:  

“Los hijos de Don Bosco volverían a comenzar, como sesenta años antes, su trabajo 

paciente y abnegado, partiendo de la más absoluta pobreza... Pasados tres años de la 

catástrofe, sobre el mismo lugar en que se levantaba antes la fábrica de armamento se 

inauguró otro vasto edificio, en cuyas naves se oye, mezclado con el dulce canto del 

trabajo, y el murmullo de la oración, el duro golpear de los martillos, el sordo rugido 

de las maquinas” 

Per tant, el retorn de la Comunitat Salesiana a Sarrià simbolitza la victòria total del 

bàndol franquista. La tornada dels religiosos a la que havia estat la seva casa durant 

tants d’anys per reprendre la tasca educativa adreçada als joves, contrasta de ple amb la 

realitat que viuran els republicans els quals, a partir de 1939, centenars de milers de 

persones seran empresonades, executades o es veuran obligades a viure a l’exili per 

haver defensat la República.  

Així doncs, el final de la Guerra Civil, que havia començat a causa de la polarització de 

la societat espanyola en dos bàndols irreconciliables, lluny de tancar ferides, deixava un 

país cruelment dividit entre vencedors i vençuts i engrandia una fractura que perduraria 

durant dècades.   
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7.Conclusions 

Un cop acabada la redacció del treball, és temps de reflexió i d’anàlisi per tal d’extreure 

d’una manera breu, tot el què aquest projecte ens ha aportat. 

Personalment, creiem que la realització d’aquest treball d’investigació ens ha ajudat a 

conèixer d’una manera molt més profunda i detallada la Guerra Civil. Un conflicte que 

ja coneixíem prèviament a la realització del treball, però que mai no havíem tingut 

oportunitat d’estudiar tan a fons. Així doncs, gràcies a la recopilació i anàlisi 

d’informació que hem realitzat durant aquests últims mesos, hem estat capaços 

d’adquirir una visió més global i complerta del conflicte.  

En aquest sentit, creiem que ha estat especialment important haver consultat fonts de 

diferent signe ideològic, fet que ens ha permès contemplar la Guerra Civil des de 

posicions divergents. Això, ens ha ajudat a obrir la mirada, tot fugint d’interpretacions 

excessivament simplistes. 

A banda d’això, hem de dir que la part que ens ha aportat la informació més interessant 

ha estat la que ha configurat el tronc central del nostre treball. L’estudi de les Indústries 

de Guerra a Catalunya i, en concret, de la F-14. 

Abans de l’inici d’aquest treball, cap de nosaltres coneixia l’existència d’una indústria 

bèl·lica catalana organitzada durant la Guerra Civil. De fet, a mesura que anàvem 

avançant en la investigació, ens van adonar que aquest era un tema completament 

desconegut per la majoria de la gent del carrer i això ens va incentivar encara més en la 

recerca d’informació. 

Pel que fa a la F-14, des de la primera vegada que vam sentir parlar de la fàbrica vam 

quedar fascinats per la història que s’amagava a la nostra escola i que, tot i que 

coneguda per alguns membres de la comunitat i professors, mai abans no havia estat 

tractada i estudiada de la manera com ho hem fet nosaltres en aquest treball. 

En aquest sentit, hem trobat especialment fascinant, anar recopilant informació 

primària, com ara cròniques, plànols i fotografies, a les quals cap altre alumne no havia 

tingut accés abans.  

El fet de centrar el nostre projecte d’investigació en la nostra pròpia escola, ens ha 

ajudat a conèixer en profunditat la seva història, des de la seva creació fins al dia d’avui. 
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També ens ha servit per a veure l’escola d’una manera diferent i més propera, i per 

aprendre a valorar la tasca educativa que s’ha dut a terme en el col·legi ja des de finals 

del segle XIX. A banda d’això, aquest projecte ha fet que, a més de veure el col·legi 

com un lloc d’estudi, el vegem com un lloc apassionant, que alberga una part molt 

destacada de la història de la Guerra Civil a Barcelona.  

Personalment, podem assegurar que, després d’aquest treball, cap de nosaltres tres no 

podrà travessar el pati sense pensar que sota del paviment, encara dormen les restes 

d’un refugi antiaeri de la Guerra Civil. 

Així doncs, el fet de participar en el concurs d’Eustory ens ha permès apropar-nos al 

patrimoni cultural que tenim més a prop: El de la nostra escola. També ens identifica 

amb una part important del patrimoni històric i cultural de Barcelona.  

És per això que, esperem que aquest treball contribueixi a estudiar la possibilitat de la 

futura obertura del refugi de la F-14, per tal que els futurs alumnes de l’escola puguin 

conèixer igual que ho hem fet nosaltres el gran patrimoni que amaga l’escola 

professional Salesiana de Sarrià. 
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9.Annexos  

ANNEX 1 (pag.16): Placa commemorativa de les víctimes dels salesians de la casa de 

Sarria 
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ANNEX 2 (pag.16): imatges dels salesians assassinats el 1936 

                         

Francisco Bandrés (Director) 
Detingut el 2 d’agost 

Josep Batalla (sacerdot) 
Detingut i assassinat el 4 d’agost 

Josep Rabassa (Coadjutor) 
Detingut i assassinat el 4 d’agost 

 

                         

Sergio Cid (Sacerdot) 
Detingut i executat en data 

desconeguda 

Gil Rodicio (Coadjutor) 
Detingut el 4 d’agost 

Zacarias Abadia (seminarista) 
Detingut i assassinat el 27 de juliol 

 

                                     

Jaime Ortiz (coadjutor) 
Detingut i assassinat el 27 de juliol 

 

Angel Ramos (coadjutor) 
Detingut i assassinat l’11 

d'octubre 
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ANNEX 3 (pag.18): Acta de la primera reunió de la CIG (6-10-1936) 

Acta n. 1 

Assistents: Josep Tarradellas (president), Ricard Jiménez de la Beraza, Eugeni Va-

llejo i Isla, Lluís Arizón i Mejía, Manuel Martí Pallarés, Joan Deulofeu i Arquer, Josep 

Quero Molares. A dos quarts de vuit del vespre del dia 6 d’octubre del 1936, es reuneix 

la Comissió de la Indústria de Guerra, amb assistència dels senyors que s’esmenten. És 

llegida i aprovada l’acta de la sessió anterior. 

El senyor Jiménez de la Beraza dóna compte a la Comissió de l’entrevista que jun-

tament amb el company García Oliver varen tenir amb el cònsol de Rússia, el dissabte 

passat, de la qual no va arribar a treure’n la impressió de què fes un oferiment concret 

quant a l’ajut d’aquell país en subministrament de material de guerra. Donà compte 

d’una oferta de carrabines Lebel feta a la Conselleria de Governació, que ell va des-

consellar per tractar-se d’un armament antiquat i a més ofert a un preu crescudíssim. 

El senyor Vallejo informa a la Comissió sobre la marxa de la fabricació de 

cartutxeria, a la qual en l’actualitat hi treballen sis tallers: Indústries Metàl·liques, 

Metalgraf Espanyola, Notario, Ferrer, Castelló i Metalgrafía. Diu que ahir s’entregaren 

ja 5.000 cartutxos i que després de corregir petits defectes que s’han observat en les 

proves efectuades, s’intensificarà la producció. Quant als projectils de canó, després 

d’una discussió en la qual prenen part diversos vocals respecte a la marxa de fabricació i 

proves, manifesta en Vallejo que s’arribarà a una producció diària de 1.000 projectils, 

quantitat que la Comissió estima suficient. El mateix company Vallejo dóna compte que 

en una visita que li féu el company Iglesias, juntament amb una comissió de Girona, li 

va manifestar que havien decidit l’adquisició d’una maquinària complerta per a la 

fabricació de cartutxeria, l’import de la qual, que puja un milió de francs, havien de fer 

efectiu en dos terminis de la meitat cada un; que ells pel seu compte havien recollit ja 

300.000 francs i demanaven a veure si la Generalitat podia facilitar-los amb caràcter de 

préstec o adquirint la maquinària pel seu compte, altres 300.000 francs per a poder fer 

efectiu el primer termini. Coincideixen tots els presents en la conveniència d’adquirir la 

màquina, que pot produir fins a 250.000 cartutxos diaris i s’acorda encomanar al 

company Vallejo que exposi aquest fet al president de la Comissió. 

Dóna compte també el company Vallejo de la visita que féu el senyor Prieto a la 

Hispano-Suiza, de la qual en va treure una impressió immillorable. El company 

Vallejo li va parlar de l’ajut que necessitem de Madrid i de les dificultats que troba 

Safunto respecte a les matèries primes que no rep de Madrid, contestant-li el 

ministre de la República que és necessari realitzar una acció comuna i anar units, 

que Madrid facilitarà tot allò que es necessiti a Catalunya, però que per la nostra 

banda també és precís que donem facilitats a Madrid. Afegeix el company Vallejo, 

que a través de la seva conversa amb el ministre, va treure la impressió que 

Madrid va a la desbandada i que es refia de Catalunya d’una manera desesperada, 

que no tenen res i que se’ls ha apoderat el pànic. En el curs de la seva conversa 



54 
 

amb el senyor Prieto, va dir que a Madrid van a crear la Comissió d’Armaments i 

Municions, que es posarà d’acord amb la Comissió de la Indústria de Guerra, per 

a resoldre tots els problemes que la construcció de material de guerra planteja; per 

a la qual cosa va oferir, així mateix, el senyor Prieto tot l’ajut econòmic que calgui, 

a la qual cosa va replicar el company Vallejo que si se’ns facilita la matèria prima 

es pot quadruplicar la producció de la indústria catalana. El senyor Prieto va dir que 

calia enviar-los trilita i va prometre facilitar-nos canons antiaeris i una quantitat de 

pólvora de la qual sembla els ha d’arribar. En vista de les manifestacions del senyor 

Prieto, la Comissió acorda donar les màximes facilitats a Madrid esperant-ne però, la 

reciprocitat; per la qual cosa la Comissió comença per disposar que sigui lliurat a Los 

Alcázares el ferrosilici que en principi havia decidit reservar-se donada l’escassetat que 

n’hi ha. Diversos vocals de la Comissió, davant de l’escassetat de noves de les gestions 

que està realitzant a París el senyor Salsas, senyalen la conveniència de què aquest 

retorni a Barcelona, on la seva presència fóra de més utilitat. El senyor Arizón diu que 

fóra convenient que la Comissió tingués coneixement exacte de totes les persones que 

són a l’estranger fent gestions per a l’adquisició de material, per tal d’intervenir-hi, puix 

fins a la data no s’ha arribat a cap resultat pràctic. Després de coincidir amb el senyor 

Arizón tots els altres membres de la Comissió, s’acorda encarregar d’aquesta gestió 

prop del senyor president al senyor Quero. 

El company Vallejo dóna compte a la Comissió que hi ha 20.800 bombes de mà 

descarregades i que la fàbrica està paralitzada a causa dels diversos accidents que han 

ocorregut, per la qual cosa senyala la conveniència de cercar un nou local per a la 

càrrega de bombes. Intervenen diversos vocals i s’acorda deixar en suspens aquesta fa-

bricació fins que es conegui el resultat de les proves definitives. En virtut del Decret de 

la Conselleria de Defensa que disposa la constitució d’un Grup d’Unitats de 

Fortificacions i Obres, que es constituirà en dipositari del material de fortificació, la 

Comissió acorda fer-li entrega de tot aquest material, tot continuant a càrrec de la 

Comissió la construcció d’aquest material. Plantejada la conveniència de continuar o no 

la construcció de barracons, s’encarrega al senyor Jiménez de la Beraza que ho pregunti 

al Comitè de Guerra. El company Vallejo diu que va reunir els comitès de totes les 

fàbriques siderometal·lúrgiques que treballen per guerra i els va demanar les llistes de 

tot el personal, que obren. 

  

En el fragment destacat en negreta, Eugenio Vallejo, un dels responsables de la CIG i futur director de 

la F-14, informa d’una conversa mantinguda amb el Ministre de Defensa, el socialista Indalecio Prieto. 

En aquesta conversa, Vallejo reclama al ministre que el govern faci arribar les matèries primeres 

necessàries pel funcionament de les indústries de Guerra. Al seu torn, el ministre demana de Catalunya 

la màxima col·laboració. Vallejo exposa la seva desconfiança en la capacitat del govern de la República 

de complir amb el compromís de subministrar aquestes matèries primeres. 

Es constata doncs, que la mútua desconfiança entre el govern de la República i el de la Generalitat en 

l’àmbit de les indústries de guerra va estar present des dels inicis de la CIG. 
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ANNEX 4 (pag.20): Acta de creació de la CIG (6-08-1936) 
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ANNEX 5 (pag.24): Visita d’Azaña a les indústries  de Guerra a la premsa (29-01-

1937) 

 

Portada del diari republicà Última Hora del 29 de gener de 1937 on s’informa de la visita del 

president de la República a les indústries de guerra a Barcelona 
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ANNEX 6 (pag.24): Visita d’Azaña a les indústries  de Guerra (29-01-1937) 

 

 

 

  

El president de la República, Manuel Azaña sortint del parlament de Catalunya. En segon 

terme, el president de la Generalitat, Lluis Companys.  

FONT: Arxiu Nacional de Catalunya 

Manuel Azaña i Lluis Companys passen revista a diversos carros de combat producte de les indústries de guerra  

FONT: Arxiu Nacional de Catalunya 
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ANNEX 7 (pag.25): Article de Josep Tarradellas defensant-se de les acusacions contra 

les indústries de guerra, publicat al diari La Humanitat (14-04-1937) 

 
En èpoques normals es comprensible –i fins a cert punt encara– que els partits polítics procurin 

ampliar les seves organitzacions recorrent a la propaganda dels seus ideals i promovent campanyes que 

tendeixin a desacreditar els seus adversaris davant l’opinió pública. Si aquestes tàctiques són dintre el 

normal joc polític, relativament comprensibles, és inadmissible, pertorbador i menyspreable, aprofitar-se 

en temps de guerra del silenci obligat d’uns per combatre’ls. D’un quant temps ençà ha augmentat 

considerablement l’estol dels desvagats que es dediquen a bescantar les indústries de guerra creades a 

Catalunya. Aquestes censures són gairebé sempre inspirades per l’enveja i el despit. El dia que puguem 

fer el balanç de les actuacions realitzades pels homes que han tingut càrrecs de Govern a Catalunya des 

del 19 de juliol fins ara, ens trobarem amb resultats molt curiosos i alliçonadors. Veurem com aquells que 

usen constantment com a única arma i única activitat la censura sistemàtica de tota obra constructiva 

realitzada pels altres s’han quedat sempre embolcallats dintre la seva crítica i dintre la teoria, mentre en 

els càrrecs de responsabilitat que els han estat confiats la seva obra moltes vegades només ha produït el 

caos i el desordre. Ahir mateix en el diari Treball vaig llegir un article que parla també de les indústries de 

guerra. Desgraciadament estem acostumats a llegir comentaris i escoltar mítings i conferències que 

serveixen perquè els articulistes i oradors demostrin una ignorància absoluta de les matèria de què 

gosen parlar. Mai, encara, però, no havia llegit un article com el que he esmentat. En ell, per tal de 

defensar la posició política determinada d’un partit, es diuen i afirmen les més arbitràries falsedats i els 

comentaris més capriciosos amb una despreocupació sorprenent. Davant les continuades rectificacions 

de què són objecte, ¿no podrien emmudir d’una vegada aquests que mai no han fet res sinó la crítica de 

les obres dels altres? ¿No els semblaria més útil en lloc de parlar de les coses que no coneixen, ni 

entenen, ni comprenen, que s’esforcessin a realitzar una obra en els llocs dels quals són responsables? Si 

fos possible demanaria que no juguessin amb el tema de les indústries de guerra. Els que formem part de 

la Comissió n’accepten totes les crítiques, i aquells que vulguin fer-ne ja tenen un camí ben digne i lícit, si 

es serveixen dels seus representants dintre el Govern de la Generalitat. És allà on han de discutir-se 320  

aquests assumptes i no al carrer davant de l’opinió pública, no tota ella formada per companys de causa. 

Tenim prou sentit de responsabilitat per a comprendre que una resposta nostra detallada, una rèplica 

documental, podria perjudicar allò que els crítics gratuïts es vanen de defensar. Per això, el nostre 

patriotisme es resisteix a respondre i a comentar tal com voldríem les crítiques aventureres. Quin guany 

per a la nostra dignitat si no s’utilitzessin més pretextos semblants per a fer política! Jo sé que les meves 

paraules tindran poc valor per a alguns d’aquests curiosos aficionats a les coses de guerra, però he 

volgut aprofitar l’oportunitat que aquell lamentable escrit em brinda per a dir públicament que si es vol 

crear un ambient de guerra i si hem de portar a la pràctica un pla per a aconseguir la victòria, cal pensar 

que només podrem realitzar-lo obrant amb lleialtat i actuant amb sinceritat, lluny de provocar situacions 

d’avantatge. En definitiva crec que aquell que no actua així és incapaç d’executar cap pla constructiu i 

molt menys d’obtenir cap victòria. 

Josep Tarradellas 
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ANNEX 8 (pag.28): fragments de la carta de Lluis Companys a Indalecio Prieto (13-12-

1937) 

“ten la seguridad que en la cuestión de la industria de guerra, como en tantas otras cuestiones que a 

Cataluña se le han planteado, he sufrido tanto, me he contenido tantas veces, he callado tanto al ver que 

se hacía todo lo posible para ir asfixiando el esfuerzo por nosotros realizado utilizando todos los medios 

para obstaculizar nuestra obra y me ha causado tanta pena al ver como a partir del mes de junio 

disminuía cada vez más la producción que hoy salgo de mi silencio y me permito exponerte en esta forma 

escueta [sic] cual es la obra que en parte ha realizado Cataluña. Cataluña ha tenido durante estos meses 

problemas tan graves como el de la industria de guerra, pero sería un error imperdonable que unos y 

otros nos empeñásemos todavía en discutir posiciones y actitudes pretéritas. Yo creo que ha llegado el 

momento de que todos hagamos un esfuerzo para superarnos…. 

[…] “Nosotros siempre mantuvimos la gran ilusión de creer que los esfuerzos de Cataluña serían 

comprendidos y que el Gobierno de la República, alejada de cuestiones políticas o de un criterio 

centralista ineficaz que muchas veces le ha demostrado su incompetencia, daría facilidades a Cataluña, 

para coordinar su industria con las necesidades de la guerra. […] Esta actitud nuestra fue contestada 

con una negativa, negativa que el recordarla la lamentamos doblemente, porque nuestro ofrecimiento era 

sincero, era leal…” 

“quizás el fracaso de una íntima colaboración en las industrias de guerra se debe a pugnas, recelos o 

concepciones de autoridad y mando […] Por encima de estas luchas de unos y otro […] es necesario que 

hagamos un esfuerzo supremo para terminar con toda esta diversidad de cosas”. 

“…lo que importa ahora es ir adelante y para ello no ha de faltar la colaboraci n sin reservas en lo que 

estimas necesario de la Generalidad de Cataluña y personalmente de tu viejo amigo que te quiere y 

considera.” 

 

Podeu consultar el document sencer a l’enllaç següent: http://www.memoria.cat/lluis-companys-

avila/13121937-copia-de-l%E2%80%99extensa-carta-del-president-lluis-companys-al-ministre-de-

defensa-indalecio-prie  

  

Aquesta carta de Lluis Companys corrobora les difícils relacions del govern de la Generalitat amb el 

govern de la República, presidit aleshores per Juan Negrín, amb el suport dels comunistes. El trasllat del 

govern a Barcelona i la mala sintonia personal entre Negrín i Companys 

 

http://www.memoria.cat/lluis-companys-avila/13121937-copia-de-l%E2%80%99extensa-carta-del-president-lluis-companys-al-ministre-de-defensa-indalecio-prie
http://www.memoria.cat/lluis-companys-avila/13121937-copia-de-l%E2%80%99extensa-carta-del-president-lluis-companys-al-ministre-de-defensa-indalecio-prie
http://www.memoria.cat/lluis-companys-avila/13121937-copia-de-l%E2%80%99extensa-carta-del-president-lluis-companys-al-ministre-de-defensa-indalecio-prie
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ANNEX 9 (pag.32): Visita del general Miaja a les indústries  de Guerra (14-02 1938) 

 

 

 

  

Fragment de l’acta de govern de la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer de 1938 on s’informa de la 

visita del general Miaja a les indústries de Guerra catalanes.  

FONT: Arxiu Nacional de Catalunya. 

Tarradellas mostra un fusell “naranjero” al general Miaja, sota 

l’atenta mirada de qui va ser un dels directors de la F-14, 

l’enginyer Teodor Colomina. FONT: Arxiu Montserrat Tarradellas 
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ANNEX 10 (pag.34): La fi de la CIG (11-08-1938) 

EL DECRET DE LES INDÚSTRIES DE GUERRA  

 

«Artículo primero.—A partir de la publicación del presente decreto en ¡a «Gaceta de la 

República», todas las fábricas y talleres productores de armas, municiones, pólvoras, 

explosivos y artificios de guerra que todavía no se han incorporado a la órbita de acción 

y dirección de la Subsecretaría de Armamento, bien pertenezcan ya en actualidad a 

organismos centrales, ya a. organismos de la región autónoma, y, asimismo, aquellas 

que habiendo sido instaladas por iniciativa particular de unidades militares funcionan 

con independencia, pasarán a formar parte de la expresada Subsecretaría, a cuyo efecto 

el titular de ésta o persona en quien delegue, se hará cargo de los citados talleres y 

fábricas. 

 

Artículo segundo.—A los efectos de este decreto, se entenderá que están comprendidos 

en él todos los talleres y fábricas, tanto los que en la actualidad están funcionando, 

como los que se encuentran en construcción y montaje. Asimismo se entenderá que el 

concepto de fábrica o taller comprende los edificios, maquinaria, planos y todos los 

demás efectos indispensables o necesarios para el normal desenvolvimiento de la 

producción. 

 
 
 

CARTA DE DIMISSIÓ DE JAUME AGUADÉ  
 

«Barcelona, 11 de agosto de 1938. —  

Excelentísimo señor don Juan Negrín. — Presidente del Consejo de Ministros,  

— Mi querido presidente y amigo: Como he anunciado al Consejo de ministros, he 

puesto a la consideración de mi Partido los decretos acordados hoy. Esquerra 

Republicana de Catalunya, que siempre ha prestado su entusiasta concurso a la 

República y no ha regateado sacrificio alguno para la guerra, lamenta que la acentuación 

de una política, que reiteradamente ha manifestado estimar perjudicial a los ideales que 

defendemos, no le permita mantener su representación en un Gobierno que apruebe y 

aplique estos decretos. Disciplinado a los mandatos de quienes represento le comunico 

mi dimisión de ministro de Trabajo y Asistencia Social. 

Con gran sentimiento se lo participo. No por el cargo que con más o menos fortuna, pero 

siempre con la mejor voluntad, he ejercido durante este tiempo, sino por dejar de estar con 

ustedes, aunque siempre me encontrarán a su lado en todo lo que pueda ser beneficioso para 

la República, y nuestros ideales comunes.  

— Su devoto amigo,  

Jaime Aguadé. 

Decret de l’11 d’agost de 1938 mitjançant el qual les indústries de guerra catalanes 

passaven  a dependre de la subsecretaria de Armamento del Ministerio de Defensa 

FONT: La Vanguardia 21-08-1938 Pàgina 4 

Carta de dimissió del Ministre de Treball i Assistència Social Jaume Aguadé (ERC).  

FONT: La Vanguardia 21-08-1938 Pàgina 4 
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ANNEX 11 (pag.42): La F-14: Plànols del refugi  

 

 

 

 

En aquest plànol, s’indica la posició del refugi respecte a algunes de les dependències 

actuals de l’escola 


