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La guerra civil espanyola ha estat un tema d’estudi que podria semblar exhaurit, 
però en el qual queden encara moltes coses a dir, no solament en les seves 
interpretacions, sinó fins i tot en termes descriptius. El mateix pot dir-se, a més, del 
franquisme, que la historiografia ha tractat de manera esbiaixada, en molts casos, o 
passant-hi de puntetes, probablement a causa de les característiques de la transició 
a la democràcia, fruit d’un pacte entre els hereus del franquisme i les forces 
democràtiques. 

 
Les dues publicacions que comentem aborden una qüestió aparentment molt 

tècnica, l’organització de la defensa antiaèria a Barcelona, que es plasmà en la 
construcció en dos anys de més de 1.400 refugis subterranis, inclosa la utilització –
generalment regulada- d’instal·lacions existents, com alguns subterranis de cases 
existents o les estacions del metropolità.  

 
La temàtica dels refugis (i dels bombardeigs), que ha exigit una important tasca 

d’arxiu i d’història oral, revela molts aspectes interessants i poc coneguts de la vida 
quotidiana de Barcelona durant la guerra, una ciutat de reraguarda, que fou sotmesa 
a bombardeigs des de febrer de 1937 (amb un primer bombardeig des d’un creuer 
italià) fins als bombardeigs aeris previs a la seva capitulació a les tropes de Franco, 
el gener de 1939. Els atacs no foren una anècdota, ni en el seu nombre (prop de 
dos-cents), ni en la intensitat d’alguns d’ells, especialment intensos i acarnissats 
(com els de març de 1938), ni per la intencionalitat político-militar d’assotar la 
població civil per minar-ne la moral, al mateix temps que procuraven disminuir la 
capacitat tècnica i industrial de la ciutat, atacant el port i algunes fàbriques 
rellevants, com ara la fàbrica Elizalde, a Gràcia. 

 
El treball de Pujadó, que fou defensat com a tesi doctoral sota la direcció de 

Ricard Vinyes, ens descriu els antecedents de l’establiment d’una defensa antiaèria 
en els anys anteriors a l’esclat de la guerra, que no es concretaren fins a la 
materialització dels primers atacs. El govern de la República espanyola, la 
Generalitat de Catalunya i altres entitats, molt especialment d’Ajuntament de 
Barcelona, difongueren informació sobre la necessitat i característiques que 
pensaven que havien de tenir els refugis, tenint en compte que el bombardeig aeri 
era un tipus d’atac de conseqüències encara poc conegudes. 

 
Les institucions de Defensa Passiva que s’anaren formant, amb enginyers, 

arquitectes i altres tècnics, realitzaren diversos tipus de tasques, com, per exemple, 
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manuals de divulgació, propaganda sobre què fer davant els bombardeigs, 
coordinació de les alarmes, inspeccions de baixos de cases per veure’n l’adequació 
com a refugis, control de les obres, etc. Tot i la intervenció de les autoritats, la major 
part dels refugis sorgiren de l’auto-organització (tant de treball com d’aportacions de 
diners) dels mateixos veïns de Barcelona (en deien “tots som arquitectes”, en el 
sentit de ser constructors), ja que l’acció de les autoritats i els recursos 
pressupostaris estaven molt limitats per les circumstàncies de la guerra.  

 
D’aquesta manera, els refugis constituïren una realització de l’habilitat tècnica 

popular dels barcelonins i, en general, dels catalans, ja que moltes altres poblacions 
de Catalunya foren bombardejades i construïren, igualment, els seus refugis. En 
alguns casos, sembla que alguns refugiats de la resta d’Espanya col·laboraren de 
manera destacada, com ara, miners procedents d’Astúries. Els constructors dels 
refugis responien a un perfil humà peculiar: generalment foren homes grans i nens, 
donat que els homes de mitjana edat estaven incorporats al front de batalla. A més, 
les dones intervingueren de manera rellevant en el control i manteniment dels 
refugis construïts. La participació tan important d’infants en les tasques de 
construcció i de manteniment ha fet possible a l’autora i les persones que 
col·laboraren amb ella (principalment, Pilar Frutos i Soler) de complementar el treball 
d’arxiu amb una tasca molt interessant d’història oral, que es recull en el llibre, però 
també en el documental La ciutat foradada, produït per History Board i Altervideo, 
que rebé el premi Serra i Moret el 1997 i que fou emès finalment  el 1999 pel Canal 
33.  

 
El llibre de Pujadó aborda molts aspectes de la vida política i social de Barcelona 

durant la guerra, però voldríem destacar-ne algun element relacionat amb la tècnica. 
Per exemple, constatar que, un cop més, la població catalana respongué 
mobilitzant-se contra l’adversitat, en un moment on, per diverses causes, els seus 
dirigents polítics i socials estaven superats. Aquesta mobilització demostrà, a més, 
el pes relatiu dels menestrals, artesans i obrers en la població catalana que els 
donava els recursos tècnics necessaris per emprendre, en aquest cas, la 
construcció de refugis amb les instal·lacions corresponents (il·luminació, canalització 
de les aigües, instal·lacions higièniques, etc.). En segon lloc, en el treball de Pujadó 
es presenta la contribució d’un dels enginyers de la defensa passiva de Barcelona, 
Ramon Perera, que, en sortir d’Espanya el 1939, anà a Anglaterra, ajudat pels 
serveis secrets britànics que coneixien la seva tasca a Barcelona. Allà intervingué 
en l’organització de la defensa contra els bombardeigs que sofrí Londres a partir de 
1940. La dona de Perera s’havia quedat a Barcelona i hi fou detinguda. Els mateixos 
serveis britànics l’ajudaren a fugir el febrer de 1945. Abans de morir el 1981, 
l’enginyer Perera, per indicació de la seva dona, va redactar unes memòries sobre la 
seva acció en la defensa passiva de Barcelona que diposità al monestir de 
Montserrat, junt amb la documentació que guardava. Pujadó reprodueix com a 
apèndix una part de les notes autobiogràfiques de Perera. 

 
Pel que fa la segona publicació, es tracta d’un opuscle magníficament il·lustrat, 

que és, en principi, una guia de visita d’un refugi prou ben conservat, que tenia el 
número 307, situat al carrer Nou de la Rambla. Aquesta guia, tanmateix, acaba 
essent una presentació de com transcorregué la guerra civil a Barcelona, centrant-
se en la construcció de refugis antiaeris, particularitzant en els de Sants i el del 
carrer Nou.  
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Hem de tenir en compte que el llibre de Pujadó i el documental mencionats 

aparegueren en mig d’una nova mobilització ciutadana per preservar els refugis 
existents, com a patrimoni de la història de Catalunya i com a testimonis d’una 
època tan dramàtica. La mobilització es produí en refugis existents en el subsòl de 
places públiques, que foren parcialment destruïts –i finalment, parcialment 
preservats- amb la construcció d’aparcaments subterranis. En barris populars, com 
Gràcia o el Poble Sec, les cases no tenien subterranis ni permetien fer-ne; per 
consegüent, els refugis es construïren en carrers o places, com ara la plaça de la 
Revolució de Setembre, a Gràcia. Les autoritats municipals de Barcelona han 
acabat reaccionant i aquesta segona publicació que comentem, així com la 
possibilitat de visites guiades al refugi del carrer Nou, en són un exemple. 

 
Els tres capítols de la publicació sobre el refugi 307 a càrrec de cada un dels 

autors tracten, respectivament, sobre la vida a Barcelona durant la guerra civil, fent 
èmfasi en els bombardeigs que va patir (prop de 200 entre febrer de 1937 i gener de 
1939); sobre l’organització de la defensa passiva i la construcció dels refugis 
antiaeris a la ciutat; i, finalment, un estudi sobre el refugi, el seu projecte, 
construcció, instal·lacions que s’hi inclogueren, finançament que fou emprat, ús que 
se’n feu, durant i després la guerra civil. 

 
Aquesta publicació, a més de la riquesa de les il·lustracions i d’aportar-nos una 

nova visió de la Barcelona de la guerra civil –en el cas del capítol de la Judit Pujadó, 
es tracta d’un resum del seu anterior llibre, aplicat al districte de la ciutat, atacant el 
port i algunes fàbriques rellevants, com ara la fàbrica Elizalde, a Gràcia. 

 
El treball de Pujadó, que fou defensat com a tesi doctoral sota la direcció de 

Ricard Vinyes, ens descriu els antecedents de l’establiment d’una defensa antiaèria 
en els anys anteriors a l’esclat de la guerra, que no es concretaren fins a la 
materialització dels primers atacs. El govern de la República espanyola, la 
Generalitat de Catalunya i altres entitats, molt especialment d’Ajuntament de 
Barcelona, difongueren informació sobre la necessitat i característiques que 
pensaven que havien de tenir els refugis, tenint en compte que el bombardeig aeri 
era un tipus d’atac de conseqüències encara poc conegudes. 

 
Les institucions de Defensa Passiva que s’anaren formant, amb enginyers, 

arquitectes i altres tècnics, realitzaren diversos tipus de tasques, com, per exemple, 
manuals de divulgació, propaganda sobre què fer davant els bombardeigs, 
coordinació de les alarmes, inspeccions de baixos de cases per veure’n l’adequació 
com a refugis, control de les obres, etc. Tot i la intervenció de les autoritats, la major 
part dels refugis sorgiren de l’auto-organització (tant de treball com d’aportacions de 
diners) dels mateixos veïns de Barcelona (en deien “tots som arquitectes”, en el 
sentit de ser constructors), ja que l’acció de les autoritats i els recursos 
pressupostaris estaven molt limitats per les circumstàncies de la guerra.  

 
D’aquesta manera, els refugis constituïren una realització de l’habilitat tècnica 

popular dels barcelonins i, en general, dels catalans, ja que moltes altres poblacions 
de Catalunya foren bombardejades i construïren, igualment, els seus refugis. En 
alguns casos, sembla que alguns refugiats de la resta d’Espanya col·laboraren de 
manera destacada, com ara, miners procedents d’Astúries. Els constructors dels 
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refugis responien a un perfil humà peculiar: generalment foren homes grans i nens, 
donat que els homes de mitjana edat estaven incorporats al front de batalla. A més, 
les dones intervingueren de manera rellevant en el control i manteniment dels 
refugis construïts. La participació tan important d’infants en les tasques de 
construcció i de manteniment ha fet possible a l’autora i les persones que 
col·laboraren amb ella (principalment, Pilar Frutos i Soler) de complementar el treball 
d’arxiu amb una tasca molt interessant d’història oral, que es recull en el llibre, però 
també en el documental La ciutat foradada, produït per History Board i Altervideo, 
que rebé el premi Serra i Moret el 1997 i que fou emès finalment  el 1999 pel Canal 
33.  

El llibre de Pujadó aborda molts aspectes de la vida política i social de Barcelona 
durant la guerra, però voldríem destacar-ne algun element relacionat amb la tècnica. 
Per exemple, constatar que, un cop més, la població catalana respongué 
mobilitzant-se contra l’adversitat, en un moment on, per diverses causes, els seus 
dirigents polítics i socials estaven superats. Aquesta mobilització demostrà, a més, 
el pes relatiu dels menestrals, artesans i obrers en la població catalana que els 
donava els recursos tècnics necessaris per emprendre, en aquest cas, la 
construcció de refugis amb les instal·lacions corresponents (il·luminació, canalització 
de les aigües, instal·lacions higièniques, etc.). En segon lloc, en el treball de Pujadó 
es presenta la contribució d’un dels enginyers de la defensa passiva de Barcelona, 
Ramon Perera, que, en sortir d’Espanya el 1939, anà a Anglaterra, ajudat pels 
serveis secrets britànics que coneixien la seva tasca a Barcelona. Allà intervingué 
en l’organització de la defensa contra els bombardeigs que sofrí Londres a partir de 
1940. La dona de Perera s’havia quedat a Barcelona i hi fou detinguda. Els mateixos 
serveis britànics l’ajudaren a fugir el febrer de 1945. Abans de morir el 1981, 
l’enginyer Perera, per indicació de la seva dona, va redactar unes memòries sobre la 
seva acció en la defensa passiva de Barcelona que diposità al monestir de 
Montserrat, junt amb la documentació que guardava. Pujadó reprodueix com a 
apèndix una part de les notes autobiogràfiques de Perera. 

 
Pel que fa la segona publicació, es tracta d’un opuscle magníficament il·lustrat, 

que és, en principi, una guia de visita d’un refugi prou ben conservat, que tenia el 
número 307, situat al carrer Nou de la Rambla. Aquesta guia, tanmateix, acaba 
essent una presentació de com transcorregué la guerra civil a Barcelona, centrant-
se en la construcció de refugis antiaeris, particularitzant en els de Sants i el del 
carrer Nou.  

 
Hem de tenir en compte que el llibre de Pujadó i el documental mencionats 

aparegueren en mig d’una nova mobilització ciutadana per preservar els refugis 
existents, com a patrimoni de la història de Catalunya i com a testimonis d’una 
època tan dramàtica. La mobilització es produí en refugis existents en el subsòl de 
places públiques, que foren parcialment destruïts –i finalment, parcialment 
preservats– amb la construcció d’aparcaments subterranis. En barris populars, com 
Gràcia o el Poble Sec, les cases no tenien subterranis ni permetien fer-ne; per 
consegüent, els refugis es construïren en carrers o places, com ara la plaça de la 
Revolució de Setembre, a Gràcia. Les autoritats municipals de Barcelona han 
acabat reaccionant i aquesta segona publicació que comentem, així com la 
possibilitat de visites guiades al refugi del carrer Nou, en són un exemple. 
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Els tres capítols de la publicació sobre el refugi 307 a càrrec de cada un dels 
autors tracten, respectivament, sobre la vida a Barcelona durant la guerra civil, ent 
èmfasi en els bombardeigs que va patir (com hem dit, prop de 200 entre febrer de 
1937 i gener de 1939); sobre l’organització de la defensa passiva i la construcció 
dels refugis antiaeris a la ciutat; i, finalment, un estudi sobre el refugi, el seu 
projecte, construcció, instal·lacions que s’hi inclogueren, finançament que fou 
emprat, ús que se’n feu, durant i després la guerra civil. 

 
Aquesta publicació, a més de la riquesa de les il·lustracions i d’aportar-nos una 

nova visió de la Barcelona de la guerra civil –en el cas del capítol de la Judit Pujadó, 
es tracta d’un resum del seu anterior llibre, aplicat al districte de Sants-Montjüic–, 
inclou una descripció de la història del refugi, a càrrec de Valerie Bowles, la persona 
que ha tingut un paper destacat en la recuperació del refugi. Hi explica no solament 
les històries que tingueren lloc durant la guerra, sinó també la seva història 
posterior. Bowles creu que el refugi del carrer Nou es beneficià del fet de la forta 
implantació del sindicat de la construcció de la CNT en el Poble Sec. Després de 
l’ocupació de Barcelona, els franquistes es plantejaren el manteniment del sistema 
de refugis (potser preveient nous atacs a Barcelona). Després, quedà abandonat i 
els més de 200 metres de galeria han servit de lloc de jocs dels infants, de vivenda 
(barraca) en l’època d’arribada massiva d’immigrants, usat com a lloc per cultivar 
bolets industrialment i, finalment, parcialment utilitzat com a magatzem per una 
fàbrica de vidre. Quan aquesta fou enderrocada fa pocs anys, el refugi emergí de 
nou. 
No cal dir que queden molts aspectes tècnics a comentar sobre la Guerra civil 
espanyola. En el cas de Catalunya, explicar com es transformà la producció 
industrial al servei de la guerra, per exemple, és encara un repte. L’estudi dels 
refugis omple, però, un d’aquests buits i, a més, ens ofereix uns elements culturals i 
antropològics d’un valor incalculable. 


