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El llibre TOTS ELS NOMS. Víctimes de la Guerra Civil al Penedès és el resultat d’una 

recerca col·lectiva iniciada fa vint-i-cinc anys sota el patrocini i la direcció del Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya, i que posteriorment s’ha englobat dins el 

Projecte de recerca i divulgació històrica Tots els Noms (El Penedès, 1931-1979) i que 

actualment compta, també, amb la col·laboració de la Direcció General de la Memòria 

Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 

Generalitat de Catalunya i del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. 

En aquest llibre s’ofereixen les dades dels 2.246 penedesencs i penedesenques 

mortes a causa directa de la Guerra Civil, i de les 850 persones de fora del Penedès 

mortes durant entre el 18 de juliol de 1936 i l’1 d’abril de 1939 a les nostres 

comarques. En total foren 3.096 persones del i al Penedès les que perderen la vida 

durant la Guerra Civil, una xifra considerable en relació als 93.760 habitants que 

llavors tenien les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Recollir i 

sistematitzar aquest gran volum d’informació no ha estat una feina fàcil, i ha estat 

possible gràcies a la tasca de recerca feta per diverses persones, per les informacions 

que han proporcionat moltes altres, i per les facilitats que se’ns han ofert per a la 

consulta dels arxius locals, comarcals, nacionals i estatals. Els col·laboradors en la 

recollida de dades es relacionen per cada municipi.  

Amb la publicació dels resultats d’aquesta recerca col·lectiva es vol contribuir a restituir 

la memòria i la dignitat d’aquells persones que varen morir a causa de l’acció directa 

de la guerra (al front, per bombardeig, per accidents) o de la violència revolucionària 

(1936) i contrarevolucionària (1939-1943). D’aquí que el títol del llibre sigui el de Tots 

els Noms, justament el mateix que porta el projecte recerca i divulgació històrica sobre 

el Penedès entre 1931 i 1979 impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs.  

El llibre està dividit en dues parts. A la primera es realitza una anàlisi de les diverses 

tipologies de víctimes i de les seves característiques, i en la segona s’ofereixen, 

municipi a municipi i per comarques (seguint la composició actualment vigent) els 

llistats personals  de les víctimes mortals de la Guerra Civil del i al Penedès. Tants sols 

hi ha una excepció, es tracta de Sant Vicenç de Calders, que el 1936 era un municipi 

independent i per aquest motiu s’ofereixen les seves dades de forma separada de les 

del Vendrell, al qual està integrat actualment. Finalment, assenyalar que hem posat la 

denominació que tenia el municipi durant la Guerra Civil, junt a l’actual, i que els 

municipis estan agrupats segons les comarques actuals i no pas les de 1936. 


