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CONCEPTES BÀSICS:

• Al juliol de 1936 es produeix un cop d’estat per part d’un sector de l’exèrcit contra el govern 

legítim de la Segona República espanyola.

• El poble s’alça en armes per defensar la República.

• La revolució espanyola de 1936-1939 és la única revolució popular de gran envergadura que  

ha tingut lloc en un país occidental modern. Va ser una revolució pluralista i pluripartidista i la 

revolució social, que es va viure durant la Guerra Civil espanyola, és la única en la història 

del món modern. Entre d’altres aspectes, cal destacar les col·lectivitzacions agràries i 

obreres i algunes lleis, molt avançades a la seva època, com la de l’avortament, etc.

• Espanya va quedar dividida en sectors revolucionaris i contrarrevolucionaris.

• Es van cometre crims horribles en els dos bàndols enfrontats i es calcula que al voltant de 

500.000 i 1.000.000 de persones hi van perdre la vida.

• Per la URSS, Alemanya i Itàlia, aquest conflicte va ser un terreny de proves de nous 

mètodes de guerra aèria i carros de combats. La ciutat de Guernica va ser la primera ciutat 
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en la història que va patir bombardejos aeris sobre població civil per part de les tropes 

enemigues.

• Amb la victòria dels militars sublevats, el general Francisco Franco s’autoanomena 

Caudillo de España por la Gracia de Dios.

• El règim franquista va cometre a Espanya entre 1939 i 1975 greus i múltiples violacions dels 

Drets Humans. A més d’una llarga llista de presoners polítics, brutalitat policial, tortures, 

violacions, abusos físics i psicològics, etc.

ELEMENTS MUSEOGRÀFICS REFERENCIALS:

1. Dibuixos de la guerra vista pels infants de l’any 1937, a l’interior de la reconstrucció 

d’una casa amb el sostre enfonsat.

2. Fotografies d’ Agustí Centelles, com per exemple, la dels nens saludant a l’estil 

falangista una pintada del rostre de Franco.

3. Placa metàl·lica amb el símbol de la Falange. Procedent d’una de les entrades de la 

ciutat. MHCG 8789.

4. Fitxa resguard del Plato Único. Girona 1939. Reproducció en facsímil.

5. Automòbil Seat Model 600. 1960. MHCG 9306.

6. Maqueta Pla Perpinyà. 1964. MHCG 8313.
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Des de la victòria del Front Popular a les eleccions del febrer de 1936 i la consegüent derrota de

les dretes, la situació va ser molt tensa. La divisió de la societat espanyola era ben palesa. Les

vagues generals, així com els actes de violència i assassinats eren bastant freqüents. La situa-

ció al camp també era bastant conflictiva, amb ocupació de terres i violència entre grups. Els par-

tits de dreta estaven descontents i atemptaven contra obrers i militants d’esquerra. Molts enfron-

taments eren entre els anarquistes i la resta de partits polítics i organitzacions sindicals. Sovint

també entre anarquistes i el Govern de la Generalitat. Aquesta tensió social i el clima de violèn-

cia ja feien preveure com a possible un aixecament militar. L’assassinat del diputat de la dreta

Calvo Sotelo, com a represàlia per la mort del tinent d’assalt, José Castillo, en mans d’uns falan-

gistes van decidir finalment als conspiradors a realitzar l’aixecament militar. Aquest va començar

el 17 de juliol amb la sublevació de l’Exèrcit al Marroc i el dia 18, el general Franco, va procla-

mar l’estat de guerra. A la ciutat de Girona, la població estava alerta. La Federació Local de

Sindicats va convocar la CNT i la UGT per acordar un pla d’actuació en cas de sublevació mili-

tar a la ciutat. Es va convocar la vaga general i es va constituir un “Front Antifeixista”, format

per militants d’ERC, el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), CNT-FAI, Federació Local de

Sindicats, Partit Sindicalista, Partit Republicà d’Esquerres, Unió Socialista de Catalunya i UGT,

amb la missió de desarmar els soldats. Els militars de Girona tenien l’ordre de proclamar l’estat

de guerra, quan ho fessin els militars rebels a Barcelona. Tot va començar la matinada del 19 de

juliol. Els militars van sortir al carrer i van ocupar els llocs estratègics, van tancar locals de par-

tits polítics i sindicats i van destituir les autoritats dependents de la Generalitat. Però davant la

rendició dels militars sublevats a Barcelona i la capitulació del general Goded, els militars revol-

tats es van retirar cap a les casernes. Alguns van ser afusellats, d’altres es van escapar per tra-

vessar la frontera i la resta van ser condemnats a penes de presó. La rendició del general Goded

va significar el fracàs de l’alçament militar a Catalunya. Després de la sublevació, amb el poder

en mans dels partits i organitzacions obreres es va iniciar un procés de revolució social. Molts

incontrolats van realitzar diversos actes vandàlics a alguns establiments de Girona, enmig d’un

clima de violència revolucionària, també es van saquejar i incendiar diversos convents i esglé-

sies. Gràcies a l’intervenció d’alguns ciutadans (alguns eren militants del POUM, ERC o de la

FAI) es van salvar importants obres del patrimoni cultural de la ciutat. També van ajudar a frenar

la violència destructora d’alguns energúmens els membres de l’Ajuntament i la Generalitat. Arran

d’aquesta onada de violència, molts religiosos i monges van fugir o es van amagar. Cent noran-

ta-cinc clergues van ser assassinats, així com setanta-quatre religiosos i tres seminaristes.
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L’Església va ser considerada culpable de moltes desgràcies i va ser perseguida. Per això, pot-

ser, es va adherir a la causa rebel. Les altres víctimes d’aquesta onada de violència van ser els

militars. El 24 de juliol, el Front Antifeixista va organitzar un acte per mirar de calmar els grups

d’exaltats. En aquests temps confusos van abundar les detencions il·legals de ciutadans consi-

derats feixistes i diverses execucions per part del Tribunal de Girona. Les patrulles anaven a

buscar sospitosos a casa seva i els portaven a la presó, molts cops els treien d’allà per matar-

los. També es va decidir el desarmament del Comitè d’Orriols, un dels més violents de

Catalunya, que va atemorir els pobles del voltant per l’extremada violència de les seves actua-

cions.

Des del 20 de juliol, el poder el va tenir el poble armat i la CNT era la formació majoritària.

Després de negociacions amb la Generalitat, es va formar el Comitè Central de Milícies

Antifeixistes, format pels partits del Front Popular i les organitzacions sindicals i va esdevenir el

centre de poder a Catalunya, després de l’entrada dels anarquistes en el Govern de la

Generalitat, com és el cas de García Oliver o Federica Montseny (que va fer, entre d’altres

coses, un projecte de llei sobre l’avortament, ja al 1937). El Comitè defensava la República i la

Revolució Social. Es va dividir en diverses seccions, de diferents vessants, com milícies, propa-

ganda, guerra, sanitat, transports, patrulles de control... També es va ocupar del reclutament de

voluntaris per les milícies populars, per enviar-les al front d’ Aragó i d’organitzar el nou ordre

revolucionari. El comissari de propaganda, Jaume Miravitlles, va anunciar que es formessin a

cada poble, amb una relativa majoria de la CNT, els comitès antifeixistes, amb les respectives

milícies. Aquests comitès depenien del Comitè Central de Milícies Antifeixistes i van exercir una

dura repressió en les diferents localitats. En les primeres setmanes de la Revolució hi van haver

actes de venjança, assassinats, saquejos i pillatge, sobretot contra militants de la Falange

Espanyola i de la CEDA, religiosos i persones considerades feixistes. Encara que, en nombro-

ses ocasions, els actes de violència van ser castigats i en molts pobles, els comitès estaven

regits per gent molt assenyada i no es van viure episodis violents. El comitè local havia de fer-

se càrrec de l’ordre públic, el proveïment d’aliments, l’expedició de milicians al front, etc. Era la

màxima autoritat local i cada un actuava de forma independent als altres, en règim d’autarquia.

Per decidir els plans d’actuació es formaven assemblees del Comitè Antifeixista de Girona i

Comarques. En el pla econòmic, s’havia de procedir a la confiscació d’indústries abandonades

i a la col·lectivització de les que tinguessin més de cent treballadors, i establir-hi un rigorós con-
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trol tècnic i administratiu. Així com, a les col·lectivitzacions agràries. També calia imposar el coo-

perativisme en els grans comerços, i la intervenció en els establiments bancaris i delegacions

d’Hisenda. 

El Comitè de Girona va haver de prendre mesures per acabar amb el pillatge, com l’afusellament

dels individus als que es trobin objectes procedents de robatori. També va haver de dictar tot una

sèrie de normes per organitzar la vida econòmica i social a la ciutat, com la imposició d’un racio-

nament de la benzina o la taxació de preus dels diferents productes alimentaris. Així com, diver-

ses expropiacions de locals i el control de la col·lectivització de les empreses, locals, fàbriques,

comerços i edificis de Girona. Les esglésies i convents es van destinar a usos socials i com a

cases de refugiats, menjadors infantils, casernes, hospitals, presons, garatges, magatzems, etc.

A més, alguns partits polítics i sindicals van confiscar alguns locals i edificis, per instal·lar-hi la

seva seu. Molts diaris també van ser confiscats i van canviar de nom o van ser clausurats. Amb

l’esclat de la guerra van sorgir nous diaris, com Front, l’òrgan oficial del PSUC i de la UGT;

l’Espurna, portaveu del POUM a les comarques gironines, i Gerona-CNT, portaveu del partit. Els

comitès que es van formar a moltes empreses van haver d’organitzar el treball i substituir la feina

dels directius. La ocupació de les fàbriques va ser més un fet espontani i fruit de la situació del

moment, que una acció planificada pels mateixos anarquistes. Entre les empreses de Girona

col·lectivitzades hi va haver la Dalmau Carles Pla SA, la Societat Anònima Grober o els

Transports col·lectivitzats de Girona. També hi va haver algunes empreses amb comitè obrer de

control, com la Casa Jaume Farró Vilanova d’espardenyes o la Casa Adroher Germans.

Al començament, la vida de la Girona de la rereguarda transcorria amb normalitat, el front que-

dava molt lluny i la gent continuava anant a ballar, als cafès, al cinema, al teatre i als partits de

futbol. Però cap a finals de desembre i a començaments de gener de 1937, van començar a

escassejar molts articles de primera necessitat (carn, patates, oli, blat) i es va començar a pas-

sar gana i fred. A Girona, els ciutadans es van queixar per la manca de pa constantment. Per

impedir l’especulació, ja que el mercat negre i l’estraperlo eren fets freqüents, el Departament

de Proveïments de la Generalitat va establir el racionament de queviures i especificava les quan-

titats racionades per persona i dia. Els proveïments no arribaven bé a la ciutat, els preus van

pujar considerablement i van arribar a ser molt cars. Els sindicats agrícoles no van poder con-

trolar tota la producció del camp i als pagesos no els va interessar vendre els seus productes,

ja que preferien canviar-los per d’altres o per determinats serveis. La mortalitat va augmentar en
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un 80% i va augmentar el risc de contraure malalties com el tifus i la tuberculosi. L’Ajuntament

de Girona va organitzar menjadors municipals on es donava de menjar gratuïtament a molta

gent, sobretot als nens. A més van arribar a la ciutat molts refugiats de diferents llocs de

l’Espanya ocupada i a mesura que els exèrcits franquistes anaven avançant, anava augmentant

el nombre de refugiats. 

El maig de 1937 hi va haver greus enfrontaments entre la CNT i el POUM, per una banda, i el

PSUC, ERC i la Generalitat, per l’altra, a causa dels diferents conceptes d’entendre la guerra i

la revolució. Aquest fets van provocar, durant una setmana, barricades, tiroteigs i prop de dos-

cents morts. Després d’això, el POUM va ser culpat pel PCE i pel PSUC com a provocador dels

disturbis i va ser considerada una organització feixista que calia dissoldre i perseguir. Pocs dies

després, el Govern va decretar la dissolució del POUM i el Comitè Executiu detingut. La CNT va

perdre la seva hegemonia i el Govern de la Generalitat, el control de l’ordre públic, se’n va fer

càrrec el Govern de la República. Aquests fets de maig, a Girona, van portar la clausura del local

i la clandestinitat del POUM i una crisi a l’ Ajuntament. A finals de 1938, al problema de la fam,

s’hi va afegir el de les restriccions energètiques, ja que les centrals elèctriques dels Pirineus

estaven ocupades per les tropes franquistes. El front de la guerra va arribar a terres catalanes i

els bombardejos sobre població civil de la rereguarda van ser constants. Durant la Guerra Civil

es van bombardejar pobles i ciutats de Catalunya. Va ser la primera  vegada en la història que

es bombardejava la població civil de la rereguarda enemiga. Alemanya i Itàlia van donar suport

a Franco i Rússia a la República, això va servir per convertir la Guerra Civil espanyola en un

banc de proves per la Segona Guerra Mundial. Davant aquests bombardeigs, molts governs

estrangers van condemnar-los públicament, inclòs el Vaticà. La ciutat de Barcelona va ser la més

bombardejada de Catalunya. La ciutat de Girona, tot i no tenir objectius militars d’ impor-

tància, va ser bombardejada en diverses ocasions. Els bombardeigs van tenir una gran

importància en la rereguarda catalana pel seu efecte desmoralitzador. Els que els patien eren

gent que passava gana i fred. Els homes morien al front i la població estava veritablement ate-

rrida.

Els exèrcits franquistes van derrotar les tropes republicanes en el front d’ Aragó i en la batalla de

l’Ebre (aquesta va deixar esgotada la capacitat de resistència de l’Exèrcit republicà). L’ofensiva

final sobre Catalunya estava cada cop més a prop. El dia 26 de gener l’Exèrcit de Franco va

entrar a Barcelona. L’1 d’agost de 1939 les noves autoritats del Govern de Franco ja estaven
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constituïdes. Després de les celebracions per la ocupació militar, que també fou una conquesta

ideològica i cultural, va començar la repressió contra les manifestacions nacionals catalanes i

contra els partits polítics, sindicats, cooperatives i periòdics. Es va aplicar la Llei de

Responsabilitats Polítiques, amb caràcter retroactiu. Van haver-hi milers d’afusellaments, no va

haver-hi ni justícia, ni perdó. Llavors, va començar un èxode massiu de la població, que va tra-

vessar la frontera enmig d’un espectacle lamentable. La major part dels refugiats, sobretot els

soldats republicans, van haver de quedar-se en camps de concentració sota pèssimes condi-

cions i tractats amb molta duresa: Argeles, el Barcarès, Sant Cebrià de Rosselló, etc. Molts dels

que van aconseguir sortir dels camps es van haver de tornar a exiliar perquè França va ser ocu-

pada per les tropes nazis, molts d’altres van lluitar amb els maquis i la Resistència i d’altres van

ser empresonats en els camps de concentració i d’extermini nazis. A Catalunya hi van haver per-

secucions contra els que no havien fugit, judicis, empresonaments, depuracions, execucions...

La repressió franquista era una repressió legalitzada i amb un clar esperit de revenja, així, la

població de Catalunya va haver de patir una de les repressions més dures de la seva història.

EL FRANQUISME

La victòria militar de les tropes franquistes va donar lloc a una dictadura, que es va basar en la

força de l’Exèrcit, l’hegemonia de les classes dominants i l’Església. Girona es va convertir en el

centre de la repressió contra la societat obrera i republicana dirigida pels militars. L’Exèrcit era

la columna vertebral del règim. La lluita diària per la supervivència va esdevenir el principal tret

identificatiu d’una societat dirigida per un sistema polític amb voluntat totalitària i una vocació for-

tament espanyolista. De la mateixa manera que a l’Alemanya nazi i a l’Itàlia feixista, el franquis-

me va abolir qualsevol signe de llibertat democràtica. A la ciutat de Girona hi trobem una vinte-

na d’ajusticiats, la majoria procedents del medi rural, on l’actuació dels grups revolucionaris i els

desigs de revenja van assolir un grau de força més elevat. La presó provincial es va instal·lar,

primer, al Seminari i el febrer del 1942 va ser traslladada al convent de les monges clarisses de

Salt. També va existir una presó especial de dones en el convent de les Adoratrius fins al 1943.

Per les dones, el franquisme va tenir un fort impacte repressiu, perquè les va tornar a tancar dins

les quatre parets de casa.

Una peça clau en la política franquista va ser el governador civil. El personal gestor de

l’Ajuntament i de la Diputació eren antics components dels partits monàrquics, la Lliga, els car-

lins, etc. La única organització política permesa era la Falange Española Tradicionalista (FET) i
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les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Aquest partit únic estava format exclusiva-

ment per homes. Les dones van ser enquadrades a la Sección Femenina; i els joves, al Frente

de Juventudes. El paper de l’Església també va ser rellevant. El bisbe Josep Cartañà era el

representant del nacionalcatolicisme a Girona. La moral era rígida i repressiva. La vida quotidia-

na de Girona (i també de la resta de l’estat) estava marcada per l’autarquia. Els sindicats verti-

cals controlaven els treballadors i van impedir el ressorgiment del moviment obrer. Van empren-

dre, també, obres de caire assistencial, cultural i recreatiu, un exemple van ser les “cases bara-

tes”, com les del Grup Sant Narcís, inaugurades el 1952.

La llengua catalana va ser prohibida en la vida pública i només es tolerava de portes en dins. A

l’escola pública, després de la depuració de mestres, hi havia greus dèficits materials i didàctics.

Calia formar patriotes i devots, així es va trencar la comunicació amb la cultura europea d’arrel

liberal, que havia caracteritzat l’etapa republicana. L’oposició estava marcada per la dura repres-

sió i empresonament dels afiliats als diferents grups polítics d’esquerra. Les esperances de

resistir a la dictadura es van esfondrar del tot amb el reconeixement internacional del franquis-

me, com un aliat per a la política dels Estats Units d’Amèrica (EUA) del temps de la Guerra

Freda. Als anys cinquanta van haver-hi acords de cooperació amb els EUA, l’entrada a

l’Organització de Nacions Unides, etc., per tant, de la incorporació de l’Estat espanyol al món

occidental. Aquests anys són de transició, entre la dura postguerra i el desenvolupament dels

anys seixanta. La Girona d’aquests anys va ser una ciutat trista, apagada, endarrerida i de les

més grises que hi havia. La via del desenvolupament va arribar de la mà del pla d’estabilització,

a l’estiu del 1959, amb l’ajuda financera i tècnica dels EUA.

A l’inici dels feliços seixanta, Girona va viure una transformació espectacular, base la ciutat

actual. Era l’època del turisme, del canvi de costums, del consumisme. Hi havia un afany per

construir la Gran Gerona, així es va aconseguir el vell somni d’annexió dels municipis de l’en-

torn a la capital provincial: Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta, que es van con-

vertir en barris de Girona en un primer moment. La segona part de l’operació d’annexió volia

incloure Salt, Sarrià de Ter, part de Sant Gregori (Domeny, Sant Ponç i Taialà) i de Celrà

(Campdorà). Però els quatre municipis afectats s’hi van negar rotundament. Durant aquesta

època també van tenir lloc les reformes urbanístiques que han donat forma a la Girona actual,

com la plataforma sobre l’Onyar (Plaça Catalunya, 1967), l’enderrocament de les antigues caser-
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nes, els ponts del carrer del Carme i el llarg viaducte elevat del ferrocarril (la nova estació es va

inaugurar el 1973), etc. Els anys seixanta van ser també de recuperació cultural. Es va fundar la

llibreria de Les Voltes (1963), que va contribuir a la promoció i la regularització del llibre català i

de la Nova Cançó, l’aparició de la revista Presència i sobretot, la restauració dels estudis univer-

sitaris el 1969 i la posterior creació del Col·legi Universitari de Girona, vinculat a la Universitat

Autònoma de Barcelona i que va ser el primer pas per la futura universitat. 

Els primers signes de benestar van anar acompanyats de canvis de mentalitat. Els diferents

electrodomèstics es van introduir, en general, a gairebé totes les llars. Les entitats financeres i

oficines bancàries van començar a proliferar. Es va generalitzar l’ús de l’automòbil, cosa que va

provocar una ampliació dels horitzons del lleure i les vacances. El ressò dels moviments cultu-

rals juvenils van contribuir a l’aparició de la contracultura juvenil, amb formes de vida i d’enten-

dre el món totalment radicals. Els valors de la cultura catòlica tradicional van ser substituïts pels

valors de la modernitat, el consum, la tolerància sexual..., un nou estil de vida. Girona gaudia

d’un bon nivell de renda per càpita, però l’alt cost de la vida i el greu problema de l’habitatge va

fer que persistissin problemes com les bosses de pobresa, insuficiències socials, misèria i mar-

ginació.

L’oposició política va renéixer als anys seixanta i van aparèixer nous protagonistes: els sindicats

i els obrers, així com també els estudiants. 

El nacionalcatolicisme va entrar en crisi amb la celebració del Concili Vaticà II. La diòcesi de

Girona va ser conflictiva i molts capellans van ser acusats de separatistes o extremistes. 

El 20 de novembre de 1975 el dictador va morir al llit d’un hospital de Madrid.
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