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INTRODUCCIÓ 

La Colònia obrera de Vallcarca començà a existir al mateix temps que a la vall 

s’iniciava la fàbrica de ciments. El lloc triat per Josep Fradera per instal·lar la fàbrica 

dedicada a l’elaboració del ciment, era un lloc privilegiat del Garraf, on a banda de 

disposar amb escreix d’una excel·lent matèria prima per obtenir ciment, tenia al costat 

la via del tren i el mar, dos elements cabdals que jugaren un paper molt important en el 

desenvolupament econòmic i industrial d’Espanya, cap el primer terç del segle XX, pel 

gran volum de mercaderies i de passatgers que podien desplaçar, tant el ferrocarril 

com els vaixells. 

En Fradera, va ser un industrial amb una gran visió de futur i es va afanyar a buscar 

els permisos adients per construir un “apartadero”, en deien, pel que fa a la via del 

tren, que passava pel costat on s’ubicava la indústria del ciment, per tal que els trens 

poguessin aturar-se. Tanmateix, es va construir un port on els vaixells carregaven la 

producció de ciments i calç hidràuliques i la duien arreu del món. Aquests vaixells, 

però, no tornaven buits, ho feien carregats del carbó necessari aleshores, com a força 

motriu, per fer anar les màquines.   



La població que hi havia al Garraf, però, no era del tot suficient per cobrir la mà d’obra 

que la fàbrica necessitava, i els obrers, una vegada havien complert la seva jornada 

laboral, havien de recórrer al voltant d’una desena de quilòmetres si la seva 

procedència era la vila de Sitges. Tanmateix, hi van haver molts que venien de més 

lluny.  

En els inicis de la fàbrica, els transports no s’havien desenvolupat com ara, i anar d’un 

lloc cap a un altre, tot i que fossin trajectes curts, oferia grans dificultats, doncs, s’havia 

de fer caminant o mitjançant vehicles de tracció animal, fet que influiria  a que la 

direcció de can Fradera, des de bon començament, iniciés la construcció de cases 

destinades a ser ocupades pels obrers que treballaven a la cimentera, formant-se així 

la Colònia obrera de Vallcarca. 

La Colònia no va estar exempta dels problemes econòmics i socials que afectaren a la 

resta de poblacions, abans de 1936, quan es duien a terme eleccions democràtiques. 

Una pràctica que va ser aturada pel vencedors de la contesa civil, el 1939, i no 

tornarien a fer-se fins a l’any 1977, quan la Colònia ja es trobava gairebé  

desmantellada.  

La Colònia formava part del municipi de Sitges, i els resultats electorals tenien les 

seves repercussions en el conjunt d’aquest  municipi, perquè no sempre hi havia un 

vot d’esquerres, com podria pensar-se, d’un lloc on la majoria de gent que hi vivia eren 

treballadors. A banda de la por i de les possibles “ajudes” que rebien els treballadors 

per votar als partits dretans, també és cert que dins de la classe obrera, a l’igual que 

ara, no tothom tenia, ni té, un ideari d’esquerres.  

La inauguració de la fàbrica va gaudir d’una gran festa que els periòdics de l’època es 

van fer ressò, i tothom veia a la fàbrica i la Colònia un futur esperançador, de progrés i 

de llocs de treball, en definitiva de vida. A mida que la fàbrica començà a produir més 

ciment, va anar augmentant la necessitant de més personal; més treballadors que 

s’incorporaven, no només a la vida laboral, sinó també a la vida de la Colònia. 

Alguns arribaren casats i amb algun fill, i allà els hi naixeren altres fills, d’altres venien 

solters i es casaven amb la xicota que ja tenien, o bé amb noies dels voltants i també 

tingueren fills, de manera que la Colònia de Vallcarca fou el poble de referència, el joc 

de pertinença d’una munió de generacions, on jugaren de petits, anaren a l’escola, 

varen fer la primera comunió, varen tenir el seu primer amor, i potser l’únic, varen ser 

nens i desprès adults, varen riure i ploraren. 

Als anys d’efervescència i de necessitat d’una gran quantitat de mà d’obra, arribaria el 

temps que seria a l’inrevés dels inicis; amb menys necessitat de mà d’obra, fusió 

d’empreses del mateix ram, estalvi per arreu, a tot això s’afegiria la millora dels 

transports, les noves tecnologies, etc. Com a conseqüència de tot plegat, havia 



desaparegut l’obligació de viure al costat de la fàbrica, per tant la Colònia ja no tenia 

cap raó d’ésser i es va anar facilitant que els treballadors marxessin.  

Si els inicis de la Colònia es basaren en un fet mercantil, el seu final també va ser fruit 

del mateix, i el mercantilisme, tot i ser necessari, entén molt poc dels sentiments de les 

persones, per no dir gens, més aviat pot arribar a destrossar-les. Per això és la nostra 

voluntat que aquesta part, que va des de 1936 fins a 1975, puguin aflorar tanmateix, 

els sentiments d’aquelles persones que van néixer, i van ser petits, i joves, i van arribar 

a ser grans, i es van quedar sense poble, i ara ja no podran anar amb els seus fills i 

nets a passejar ni mostrar els carrers del lloc on ells van néixer o arribaren de ben 

menuts.   

 

DEL COP D’ESTAT A LA GUERRA CIVIL 

El divendres 17 de juliol de 1936 a l’aquarterament de Melilla s’iniciava el cop d’estat 

militar contra el govern de la República que, seguit a l’endemà per les guarnicions de 

la Península controlades pels insurrectes, veuria la seva continuïtat com a guerra civil i 

una posterior transformació política, difícil de classificar per aquells que han intentat 

catalogar el règim franquista, com a resultant de tot plegat.   

Projectat en el seu origen com un cop enèrgic i ràpid, l’episodi de la guerra civil i les 

seves conseqüències, van marcar quaranta anys de la nostra història recent. No és 

d’estranyar que una experiència col·lectiva tant important hagi constituït un gran 

nombre d’investigacions i d’escrits, alguns no exempts de polèmiques. 

La gènesi històrica de la guerra civil es pot investigar des de diferents vessants. És 

precís, però, tenir present que entendre i exposar les causes llunyanes i properes, 

profundes i superficials de la guerra d’Espanya no és, ni ha sigut mai, una feina fàcil. 

Els camins que portaren a la confrontació civil, han estat descrits pels historiadors de 

diverses maneres, a vegades contradictòries. No és d’estranyar quan es tracta 

d’explicar un dels esdeveniments més decisius de la nostra història. Com antecedent 

cronològic més pròxim a les causes de la guerra civil hauríem d’entendre les dificultats 

que es desencadenaren a Espanya, el 1931, amb l’arribada del nou règim polític 

republicà, i en quina mesura, junt amb la República, feien aparició nous problemes o 

s’enfrontaven d’una altra manera els vells. 

Alguns autors han considerat la crisi dels anys trenta com el punt de partida a 

qualsevol intent d’explicació de la guerra civil, una guerra considerada tardana dins de 

l’Espanya contemporània. Entenen que va ser el desenllaç irreconciliable i violent d’un 

decenni crític de la història del primer terç del segle XX. La crisi espanyola, però, no es 

pot veure avui més que dins del context de la commoció que afectà a tota l’Europa del 

nostre entorn i del món occidental, és més, el conflicte s’hauria de situar dins d’unes 



coordenades més amplies que sobrepassen els anys trenta, per situar-nos a la crisi del 

món entre les dues guerres, una crisi que transcorre entre els anys 1914 i 1945, o sigui 

des del desencadenament de la gran guerra i el nou món que apareix darrera la 

derrota del feixisme.  

La segona República, doncs, respon al desenllaç d’una situació, dins de les 

coordenades internes de la vida espanyola. Espanya no va remuntar el punt d’inflexió 

implantant unes formes socials amb capacitat de substituir les que es trobaven en crisi. 

A la República es van entrecreuar problemes endèmics, amb els intents de noves 

solucions. Els vells problemes foren el desencadenant de la crisi i les noves solucions 

els van agreujar encara més. La guerra civil deriva, doncs, d’una banda de la manca 

de solució a un conflicte complex que la societat espanyola duia des de feia alguns 

decennis; tanmateix, el gruix de les relacions socials, els poders econòmics i 

ideològics, heretats del passat, es trobaven ben vius i no havien canviat gens ni mica, 

amb el pas d’un règim a un altre. 

És difícil de creure que el conflicte deriva solament de la situació creada el 16 de 

febrer de 1936, amb el triomf del Front Popular, la guerra civil no es pot explicar sense 

la mateixa trajectòria de la República de preguerra. Hi ha un altre fet que és obvi. El 

juliol de 1936, s’inicià un conflicte intern que ràpidament va agafar un caire 

internacional. Així, la guerra civil espanyola va ser el lloc on discutir les alternatives 

d’un nou ordre social, una disjuntiva que també hi era molt present en altres espais 

europeus del moment, potser que això va ser motiu del gran ressò mundial del 

conflicte espanyol. L’altra guerra que li va succeir, la guerra mundial iniciada el 1939, 

no faria altra cosa que debatre aquest mateix ordre de qüestions, junt al de 

l’hegemonia nacional a escala mundial. 

Després de 1918 les societats de l’Europa occidental van patir una profunda crisi, 

degut a l’esgotament tant de l’ordre intern com de l’ordre internacional. Les tres 

opcions que es presentaven com possibles als Estats europeus dels anys trenta eren: 

un reformisme democràtic radical amb l’expansió dels partits de masses, l’ampliació 

del sufragi universal i l’ascens de la petita burgesia, com va ser el cas de l’Alemanya 

de Weimar, la França del anys vint i primers trenta i la Gran Bretanya posterior a 1926. 

L’altra elecció seria el feixisme, que va esdevenir com un nou ordre en substitució del 

vell. I la tercera opció és l’exemple de la Rússia soviètica, que introdueix la possibilitat 

d’una societat modelada pel socialisme o comunisme, que significà un nou ordre 

proletari davant de l’ordre burgès de les altres dues. 

Existeix una certa analogia històrica amb alguns dels països europeus en quant a 

formes socioeconòmiques del món agrari, un moviment obrer desenvolupant-se amb 



un proletariat modern encara minoritari, unes petites burgesies dèbils, que en el cas 

espanyol, però, té la particularitat del desenllaç en una guerra civil.  

A Espanya el reformisme s’inicià a les mateixes dates de començaments del segle XX, 

i de la mateixa manera la revolució té lloc al moviment obrer des de 1917, i es divideix 

de la mateixa manera que ho fa a d’altres indrets europeus. S’intenta salvar la crisi, 

primer amb la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 i 1929. La segona estratègia 

és la que propugnen les emergents burgesies urbanes, un projecte que es dirigeix cap 

a la democràcia parlamentaria mitjançant la liquidació de la monarquia del rei Alfons 

XIII i la implantació de la República. En tercer lloc la revolució. 

Aleshores, per què si la crisi espanyola va intentar adoptar solucions, té el desenllaç 

d’aixecament i guerra civil? Potser que cap de les estratègies aconsegueix el suficient 

poder, ni per imposar-se com a solució, ni per eliminar eficaçment i a temps a les 

altres, de la confrontació ideològica i política. L’específic de l’Espanya d’entre guerres 

és que no hi va haver cap bloc social amb la suficient força, per imposar una nova 

hegemonia per mitjans de principis polítics, destruint i superant l’ordre social de la vella 

Espanya de la Restauració. Com el conflicte no troba una solució nascuda d’una nova 

dominació social y una nova supremacia política, s’arriba a la seva resolució per la 

força. Molt aviat es va veure que l’aixecament militar per substituir provisionalment la 

República havia pres un viatge sense retorn. 

Tant el Govern de la República com els militars insurrectes pensaven que la sort del 

país es clouria en pocs dies. Els conspiradors de cap manera havien previst el 

desencadenament d’un enfrontament civil. El pla consistia en declarar l’estat de guerra 

i lliurar el govern de l’Estat a un cap militar; en aquells tres dies de juliol de 1936, el 

que va quedar clar, però, va ser que el pronunciament no havia pas triomfat, i tampoc 

havia aconseguit imposar-se el govern de la República. Tot i que van ser molts els que 

van intentar la neutralitat, finalment es va haver d’elegir entre un dels dos bàndols. 

Espanya va restar dividida en dos i el resultat de la revolta militar fou molt desigual. El 

territori lleial a la República fou de superior extensió que el rebel, però fins la setmana 

següent no va quedar establert l’aixecament. La rebel·lió a la marina va tenir la seva 

pròpia dinàmica. La separació entre l’élite professional i la marineria fou decisiva, 

quedant la flota fidel a la República. Els mariners es va aixecar contra els oficials i els 

van desposseir del comandament. Aquesta circumstancia, però, tindria el cost d’una 

gran ineficàcia i una quasi nul·la contribució de la flota republicana a la guerra. 

Tanmateix, la societat va restar dividida en dos, però quan parlem de la població del 

bàndol “nacional” o republicà, hom no pot oblidar que no es pot parlar de la identitat 

social dels bàndols sense la consideració rigorosa del fet, que aquests no van poder 

ser elegits per la població, sinó que aquesta es va trobar que podia no estar al bàndol 



que volia, fet que va ajudar a la repressió, d’una banda i d’altra, perquè es va crear 

una situació on, fins i tot, les famílies van quedar dividides.  

Així, els republicans, sindicalistes i membres de diferents associacions cíviques, que 

es van trobar al territori ocupat pels rebels, que no creien haver fet res dolent i no van 

fugir, serien perseguits i en moltes ocasions morts. I el mateix passava a la zona 

republicana, que aquells ciutadans que pertanyien a partits de dretes, encara que no 

fossin feixistes, els religiosos, capellans, bisbes i catòlics en general, que tampoc 

pensaven que feien cap dolenteria, van ser mots o bé van haver de fugir.  

Es pot considerar que la meitat de l’exèrcit participava de la insurrecció, però la resta 

d’aquest, la majoria de la flota, la força aèria i una bona part dels Guàrdies d’Assalt i 

de la Guàrdia Civil, hi eren al costat del govern republicà, el qual semblà que va estar 

mancat de capacitat o no va saber prou, tot i que era difícil, d’afrontar eficaçment els 

esdeveniments.         

 

LA SITUACIÓ A CATALUNYA 

Davant la convocatòria d’eleccions el febrer de 1936, a Catalunya es va formar el Front 

d’Esquerres, integrat per Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Unió 

Socialista de Catalunya, el Partit Obrer d’Unificació Marxista (P.O.U.M), la Unió de 

Rabassaires i altres partits menors, que van tenir la seva correspondència amb el 

Front Popular espanyol, integrat per partits de centre - esquerra i obrers. 

Les reivindicacions fonamentals del Front d’Esquerres fou: la recuperació de 

l’autonomia i de les llibertats democràtiques, que afectaven tant al Govern de la 

Generalitat com els Ajuntaments que van patir represàlies el 1934; l’entrada en vigor 

de la llei de contractes de cultiu, amb el retorn a les seves terres dels camperols 

expulsats durant l’anomenat Bienni Negre, i l’amnistia i readmissió dels obrers 

acomiadats per motius polítics. Aquestes reivindicacions, fonamentalment l’amnistia, 

propiciaren un canvi en l’actitud del sindicat anarquista de la C.N.T, que aleshores no 

va fer una campanya abstencionista.   

Els partits dretans també s’agruparen en l’anomenat Front Català d’Ordre, integrat per 

la Lliga Catalana i altres formacions polítiques conservadores. 

La victòria electoral de les esquerres va propiciar conseqüències immediates per 

Catalunya: el govern de la Generalitat, empresonat el 1934 amb el triomf de la dreta, 

va quedar en llibertat, el president Lluís Companys fou objecte d’una apoteòsica 

rebuda, en la qual va pronunciar les seves famoses paraules: “Tornarem a sofrir, 

tornarem a lluitar, tornarem a vèncer...” L’Estatut d’Autonomia va tornar a entrar en 

vigor i es recuperaren les institucions autonòmiques. 



Les tensions i violències no van mancar, com l’assassinat de Miquel Badia, cap dels 

serveis d’ordre públic de la Generalitat, que, juntament amb el seu germà Josep, foren 

víctimes d’un atemptat anarquista el 28 d’abril de 1936. La situació a Catalunya, tot i 

no trobar-se exempta de problemes diferia, però, de la resta d’Espanya en aquests 

primers mesos de 1936, doncs, la voluntat de mantenir una moderació general, la 

manifestaren tant les esquerres en el poder, que evitaren qualsevol mesura de 

venjança, com les dretes, que mostraren la seva disposició a col·laborar de manera 

constructiva en el desenvolupament de l’autonomia. 

Malauradament, l’evolució dels esdeveniments en altres zones peninsulars faria 

impossible que l’enteniment entre les forces polítiques dugués bons fruits a Catalunya 

que, com la resta d’Espanya, es va veure abocada a una guerra i a una revolució que 

frustraren les expectatives autonòmiques. 

A Barcelona els militars es pronunciaren el 19 de juliol. Convençuts de que ningú els hi 

faria front i no trobarien resistència, com havia succeït el 6 d’octubre de 1934, els 

conspiradors organitzaren diverses columnes que sortint de les casernes, situades a 

les afores, es dirigien al centre de la ciutat per tal d’ocupar els diferents edificis oficials. 

Aquestes columnes es van adonar que no era un passeig victoriós, doncs, van trobar-

se amb la enèrgica resistència de les forces d’ordre públic, controlades per la 

Generalitat, que van actuar amb una gran diligència i energia. Tanmateix, a aquesta 

derrota dels militars van contribuir i molt, la decidida resposta de les masses obreres i 

la fidelitat de la Guàrdia Civil al govern legítim de la Generalitat. 

El general Goded, que era un dels colpistes i s’havia desplaçat des de les illes  Balears 

per encapçalar la revolta, no va tenir cap altra alternativa que la rendició. La derrota de 

la revolta militar a Catalunya va suposar el desencadenament d’un moviment 

revolucionari. Les masses obreres i populars, dirigides fonamentalment pels 

anarquistes, van aconseguir les armes dels militars que es rendien, a la vegada que 

les anaven a buscar assaltant les casernes. Davant aquesta situació de revolta, el 

govern de la Generalitat es veié desbordat donada l’empenta que agafava la revolució 

popular, que fou creant una situació de doble poder: el nominal de la Generalitat i el 

real que era exercit pel Comitè Central de les Milícies Antifeixistes, format per 

representants dels sindicats, i de partits obrers.  

Conscient dels problemes que podia representar aquesta situació, el President Lluís 

Companys, va cridar al palau de la Generalitat als revolucionaris que eren, en aquell 

moment, els amos dels carrers. Companys els va felicitar per la victòria i va intentar 

recuperar el control, donat el prestigi que tenia, i en aquella reunió es va legalitzar el 

Comitè Central de les Milícies com l’únic poder efectiu de Catalunya. 



En els primers dies de la revolta, i fins que es van anar organitzant els diferents 

comitès de govern a les viles i pobles de tot Catalunya, es viurien moments molt 

dramàtics, doncs, els milicians armats i sense control es dedicaren a perseguir a tots 

aquells que consideraven elements feixistes: sacerdots i religiosos, persones de filiació  

dretana, burgesos, empresaris..., tots eren perseguits, empresonats i molt sovint 

assassinats, per les patrulles d’incontrolats. Amb massa freqüència, i en nom d’una 

suposada acció revolucionaria, es durien a terme venjances personals, extorsions i 

abusos de tota mena. Esglésies i convents foren incendiats i ocupats, es va procedir a 

requisar els edificis i habitatges que eren propietat de burgesos que havien estat 

assassinats o bé havien fugit. 

La Generalitat intentà posar fre a aquest desgavell, a la vegada que feia tot el possible 

per salvar la vida de polítics de dretes i de sacerdots i religiosos, facilitant-los la sortida 

del país. Tanmateix, es va oposar a la destrucció sistemàtica d’esglésies, arxius, 

biblioteques i monuments artístics. 

 

LA SITUACIÓ A VALLCARCA I A SITGES 

En el moment convuls de la revolta, el 18 de juliol de 1936, D. José Fradera, patia una 

greu malaltia i es trobava descansant a la residència que la família Fradera tenia a 

Camprodon, la seva dona, D.ª Carolina, es trobava a la torre de Terramar a Sitges, 

doncs, el seu fill petit, el metge, l’havia recomanat banys de mar. Veient, però, que la 

situació es podia complicar més del que ja ho estava, va fer cridar la llanxa  del pràctic 

del port de Vallcarca “La Morisca”, que es va apropar a la platja tot el que va poder. A 

la barca hi anava l’administratiu Juan Manuel Molina, que després fou mort pel Comitè 

de Milícies de Sitges. L’estat de la mar, però, va impedir l’evacuació de la família 

Fradera per aquest mitjà hi va haver de fugir en cotxe a través de Catalunya per arribar 

a Camprodon i passar la frontera. Segons ens explicà D. Santiago Fradera, algú els va 

avisar de que corrien perill i el millor que podien fer era fugir.  

Tanmateix, en aquests primers dies el vaixell Landfort, propietat de l’empresa Fradera, 

es trobava a Sevilla carregat de ciment procedent de Vallcarca. Aleshores, els 

insurrectes que dominaven la ciutat, van decidir bloquejar l’entrada del riu Guadalquivir 

amb el Landford, fondejant-lo travessat. Intentaren treure’l al fons per tal d’enfonsar-lo, 

i que altres vaixells no poguessin navegar. La maniobra no els hi va sortir com volien i 

en comptes de quedar el Landfort travessat en el riu, la mateixa corrent, el va encarar 

en direcció a Sevilla.          

A Sitges hi ha tranquil·litat aparent. Hi ha rumors de que és molt greu el que està 

passant a Barcelona, sembla que el govern de la Generalitat ha quedat desplaçat, 

perquè el control de les lluites el porten el més extremistes, principalment els afiliats a 



la F.A.I i la C.N.T. No hi arriba la premsa perquè els trens tampoc funcionen i la radio 

dóna informacions contradictòries.  

Hi ha alarma general, perquè ningú sap ben bé que està passant, i el que es 

veu són els extremistes armats que s’han fet els amos de la vila i van regirant cases, 

recollint armes, sobretot de caça, requisen els autos i camions, així com la benzina 

pels mateixos. I el pitjor de tot, comencen a detenir gent que els hi sembla sospitosa. 

El 21 de juliol a la tarda els incontrolats inicien un recorregut per l’església parroquial i 

les demés ermites com el Vinyet, la Trinitat, el oratori de Vallcarca, etc., i es dediquen 

a fer tota classe de profanacions, amunteguen els objectes sagrats i els calen foc a 

fora dels recintes. La gent té por del que està succeint, no surt al carrer i tampoc 

saben, encara que s’ho poden imaginar, el que està passant als pobles veïns. La 

manca d’informació esdevé angoixant, a la vegada que no s’entenen aquestes 

destruccions de les imatges i d’elements arquitectònics de gran vàlua, només perquè 

representa l’estament religiós. 

A Vallcarca també hi ha confusió, s’ha creat un comitè de milicians que és qui s’ha fet 

càrrec de la fàbrica. Els encarregats uns han estat detinguts i d’altres han fugit. Alguns 

pocs, els van dir que havien de continuar treballant del que feien. Tanmateix, hi va 

haver qui, sent encarregat, el farien treballar de peó i després apareixeria mort. 

Sitges sempre havia estat una vila d’estiueig, motiu pel qual al juliol hi havia  

estrangers a la vila. Un vaixell anglès, un destroier, davant del Terramar recollia en un 

bot als súbdits britànics i francesos que es trobaven estiuejant en el moment d’esclatar 

el conflicte. 

A Sitges igual que a Barcelona i la resta de poblacions, es van constituir Comitès, uns 

Comitès que de bon començament no semblaven posar ordre al buit de poder existent, 

més aviat era el contrari, es dedicaven a perseguir a tots aquells que a ells els hi 

semblava que eren contraris a la revolució. El dia 24 de juliol, escriu Julià, que 

continuen les barricades amb sacs de sorra al Cap de la Vila. No circulen els trens. Hi 

ha detencions de industrials i gent d’ordre que veuen amb consternació tot el desgavell 

que hi ha a la vila. 

Els integrants dels Comitès s’erigien com a poder absolut i tenien la potestat 

d’empresonar i condemnar a mort a qui els hi semblava. Ha vegades les acusacions 

no tenien massa consistència. Sembla que el Comitè de Vallcarca era l’encarregat de 

la denuncia, aleshores els denunciats, els feien anar a Sitges amb la promesa de que 

no els hi passaria res, després però els trobaven amb un tret o varis al cap. Això els hi 

va passar als mestres de Vallcarca Antoni Canals i Josep Ferret; també als 

encarregats: Vicenç Grau, Joan Molina, Jesús Guillamón, Pere Gómez, Josep 

Cassadó, Enric Arnau, Antoni Canyellas.      



 

EL PODER DELS GRUPS ARMATS 

Va ser comú a tota l’Espanya republicana, el poder que van adquirir els grups armats. 

Quelcom que la premsa estrangera de l’època, va qualificar de “terror anarquista” i 

“terror roig”. El mateix dia de la revolta els obrers armats, durien a terme una sagnant 

depuració. La mort de ningú, per causes ideològiques, no té cap sentit ni justificació, 

però s’havien donat les condicions per a l’explosió, preparada per mesos d’excitació i 

violència quotidianes. Una vegada iniciat l’esclat d’aquesta violència, semblava que els 

dos bàndols, no veien cap altra alternativa que la victòria o la mort, i el camí per 

aconseguir la victòria no era cap altre que la mort del contrari. 

A la zona republicana, pràcticament, no hi havia forces de manteniment de l’ordre, ni 

cos de policia. La vaga era general i els treballadors estaven al carrer amb les armes a 

la mà. En els primers moments, només els militars disposaven d’armes, però una 

vegada els milicians i treballadors van entrar a les casernes, van distribuir armes per 

tots aquells que ho volien.   

En aquestes circumstàncies no és d’estranyar els excessos que es van produir, doncs, 

era l’arma que portava cadascú, la que conferia el poder de decisió de fer i desfer, i 

decidir sobre qui havia de viure i qui havia de morir. Per això tampoc és estrany que 

aquests primers moments, foren propicis a les venjances personals, als actes de 

vandalisme revestits de revolució, al pillatge i el simple assassinat de persones. 

En quant a les detencions i execucions de sacerdots i religiosos, hi ha qui creu que la 

violència contra l’Església Catòlica és quelcom més profund que la simple reacció 

revolucionària del primers dies de lluita. És cert que algunes esglésies foren 

saquejades per simples lladres, però, d’altres ocasions, els tresors van servir pel 

finançament de les primeres activitats. Com per exemple la incautació de joies del 

palau episcopal de Vic, que van fer els milicians de Girona, valorades en setze milions 

de pessetes i que van trametre al Comitè Central. 

En realitat amb el fet d’afusellar als sacerdots i religiosos i cremant les esglésies, els 

revolucionaris no buscaven solament destruir als seus enemics i als símbols del seu 

poder, sinó que volien extirpar definitivament tot allò que encarnava l’obscurantisme i 

l’opressió.   

Tot i que tradicionalment s’ha imputat sempre als anarquistes la majoria dels excessos 

contra les esglésies, va ser precisament un d’ells, Joan Peiró, el que a l’òrgan 

“Llibertat”, va denunciar els crims comesos, atrinxerant-se darrera del moviment 

revolucionari i escudant-se darrera de la impunitat creada per l’ambient i demanava 

terminar amb la dansa macabra de totes les nits, i amb aquells que només maten per 



matar. A la comarca un altre anarquista, Ricard Mestres, va impedir la destrucció del 

retaule de l’església de Santa Maria de la Geltrú, a Vilanova.  

Tanmateix, alguns estrangers restaven molt estranyats de l’espectacle que veien a 

començaments del mes d’agost, doncs, tot just traspassar la frontera pirenaica, eren 

detinguts per homes armats que eren obrers, milicians vestits amb la seva roba 

ordinària, no militar, però armats amb fusells o revòlvers, els quals duien al braç la 

insígnia de la seva funció o del poder que representaven. Ells decidien a qui deixaven 

o no de traspassar la frontera, o bé consultaven al comitè, que era un grup d’homes 

que es reunien al poble i exercia tot el poder. Aquests grups de milicians, eren a tots 

els pobles, viles i ciutats, i eren els que autoritzaven l’entrada i sortida dels mateixos.     

Els comitès s’encarregaven de les funcions municipals habituals, formaven les milícies 

locals, els hi proporcionaven armes, allotjament i l’alimentació necessària, per mitjans 

dels recursos que treien a partir d’un impost a tots els ciutadans. També 

s’encarregaven de fer les requises dels bens i immobles de les persones benestants, 

per fer-les servir com a seu. 

Els comitès podien tenir diferents noms a cada lloc però la funció era la mateixa, i la 

composició política depenia de la correlació de forces d’esquerra de cada indret i a 

Sitges els que tenien més representants eren la C. N. T. i el P.O.U.M.     

 

EL RETORN AL TREBALL 

La vaga general va durar una colla de dies, una vegada, però, van quedar delimitats 

els dos bàndols, es va haver d’organitzar la vida diària amb l’afegit del conflicte. 

Catalunya va quedar a la reraguarda, doncs, el front més proper es trobava a l’Aragó. 

S’organitzaren columnes de milicians per anar cap al front, i a vegades no estava 

massa clar si defensaven la República, o bé volien que triomfés la revolució.  

Algunes empreses començaren a treballar, reconvertint la seva producció en material 

necessari per la guerra. La majoria dels empresaris havien mort o fugit i les fàbriques 

funcionaven col·lectivitzades amb un comitè al capdavant o bé com a cooperatives.   

El dia 2 d’agost a la tarda es va celebrar a la seu del Prado una assemblea d’obrers, 

que van decidir la tornada al treball en un parell de dies, amb la condició d’admetre tan 

sols a aquells que presentessin el carnet de la Unió General de Treballadors, posant el 

vet d’admissió a Vallcarca als obrers que els hi va semblar, entre ells a Joan Julià, que 

era comptable a la fàbrica i a la cooperativa. En aquella assemblea es van ordenar les 

diferents operacions de la indústria del ciment, amb el control exclusiu del comitè 

revolucionari. Una nova assemblea d’obrers només de Vallcarca també va impedir que 

Joan Julià pogués reincorporar-se tan al seu despatx de la fàbrica, com al de la 

cooperativa.    



El hotel Terramar va ser requisat com hospital de sang i també per la recuperació dels 

ferits al front. Tot el mes d’agost continuà la troballa de cadàvers a les carreteres dels 

voltants: de les costes, de la Trinitat, etc. Alguns dels morts eren coneguts i es podien 

identificar, d’altres eren desconeguts, doncs a vegades les execucions no eren fetes 

pel comitè del mateix poble.     

Els revolucionaris van intentar continuar la producció de ciment, que a més a més, va 

ser considerat material de guerra, per això seria blanc dels avions enemics. Tot i no 

arribar al cent per cent, van aconseguir mantenir la fàbrica en funcionament durant el 

temps que va durar el conflicte.  

 

LA VIDA QUOTIDIANA I LA GUERRA   

Cap el mes d’octubre els mobles i roba de les cases particulars de Sitges eren 

distribuïdes a famílies obreres, que en ocasions provocaven aldarulls, fins al punt de 

que els serveis d’ordre es veien obligats a fer dispars a l’aire. L’arribada de cadàvers 

de gent de fora al cementiri era una constant, però el pitjor de tot era que les autoritats 

prohibiren d’apropar-se i molt menys treure’ls fotografies per poder identificar-los. 

Tanmateix, les monges que tenien cura de l’hospital de Sitges les van enviar a casa 

seva, humiliant-les a l’estació, al fer-les despullar per regirar-les. 

Es repartien vals a les famílies, segons els membres que eren, per adquirir els 

aliments, dels quals no hi havia abundància i no sempre es podia adquirir el que es 

volia. Es celebraven unions matrimonials amb caràcter civil, res de religiós, i les noves 

parelles rebien casa, mobles i roba. Uns matrimonis, però, que després no serien 

reconeguts. Tanmateix, els diumenges es celebraven actes festius i lúdics a benefici  

dels antifeixistes i també pels ferits que es recuperaven a la vila.  

En aquests mes d’octubre, la premsa publicà un decret de la Generalitat per la 

dissolució de tota mena de comitès, ordenant a la vegada una nova constitució dels 

ajuntaments, corresponent a Sitges 22 regidors. Tot i el decret, els comitès 

continuaven funcionant fent incautacions de bens i mobles, així com la recaptació 

d’impostos de guerra. S’intentava que els nens tornessin a les escoles i davant 

notícies del front d’Aragó que havien mort set milicians de Sitges, alguns van voler 

venjar les morts, matant el mateix nombre de persones que no tenien res a veure. 

Aquesta venjança absurda, no prosperà perquè altres membres del comitè, amb una 

mica de seny, ho van impedir. Els mítings i actes polítics eren una constant, on 

parlaven els principals líders, com Comorera, Andreu Nin i d’altres, tant a Barcelona 

com a la mateixa vila.    

Cap als primers dies de novembre el nou ajuntament s’havia constituït amb sis 

membres de la CNT; 4 del PSUC, 4 d’ERC, 4 del POUM, 4 d’ESTAT CATALA. No 



obstant els intents d’organitzar la societat eren poc afalagadors; el conflicte anava 

cada vegada a més, i la República es veié abocada a organitzar una economia de 

guerra, amb una pujada dels preus al consum, a la vegada que mancaven alguns 

productes bàsics.  

El 19 de novembre morí a Madrid l’anarquista Buenaventura Durruti, en circumstàncies 

poc clares que van fer pensar en un assassinat polític. L’enterrament es va celebrar el 

22 de novembre a Barcelona, amb una gran afluència de públic de tot arreu.            

A Vallcarca no havia la requisa d’edificis, degut a que totes les cases eren ocupades 

pels obrers de la fàbrica, però, alguns d’ells es van establir a l’antiga casa d’Agustí 

Coll. Tanmateix, entre els obrers de Vallcarca, existien discrepàncies degut a que la 

majoria pertanyien a l’UGT i quan va començar el conflicte es van passar a la CNT. 

Aquest canvi, però, a molts no els acabava de satisfer i la majoria volia tornar a l’antic 

sindicat, aquestes disputes eren freqüents, fins al punt d’arribar a demanar suport 

armat als respectius partits de Barcelona, que per mitjans de la seva intervenció, van 

evitar una lluita que podia resultar molt perillosa. Tal vegada per evitar aquests 

enfrontaments, la Generalitat va designar un representant a la fàbrica de ciments.  

Al començament del conflicte, els nois no anaven a escola, aleshores era una mena de 

distracció el fet d’anar a parlar amb els soldats que hi havia a les bateries que havien 

col·locat per defensar la zona, a més a voltes els hi donaven d’esmorzar. Altres 

vegades veien com al port de Vallcarca arribaven vaixells amb material de guerra que 

amagaven als túnels, per desprès endur-se’l cap a Barcelona.  

Les festes ja no tenien el caràcter religiós d’abans i no es feia cap tipus d’ofici a cap de 

les esglésies, aquelles festes més assenyalades, com Tots Sants, la Immaculada, etc., 

els creients es veien obligats a celebrar-les d’amagat, si podien ho feien en família 

sense fer gaire soroll, per la por de que algú els hi pogués denunciar. El Nadal de 

1936, el primer que es celebrava en aquestes noves circumstàncies, va resultar molt 

trist per algunes persones que, no podien estar en família com en altres ocasions, 

tampoc no hi havia torrons i altres menjars típics d’aquestes dates. Els milicians del 

POUM recollien els carrers demanant pel dia del combatent, era un altre concepte del 

Nadal. 

L’any 1936 va acabar donant pas a un altre any, on la vida quotidiana, per aquells que 

avui diem societat civil, no era gens fàcil, l’escassetat constant de queviures de 

primera necessitat i, fins i tot la mancança d’aliments com ara el pa, provocava el 

desencís constant de la població. Les autoritats, però, prohibien de fer cua per 

aconseguir pa, fet que de vegades provocava altercats i feia que moltes famílies es 

quedessin sense poder satisfer aquesta necessitat alimentària. Per pal·liar els 

embolics de les cues, es va establir una cartilla familiar per comprar aliments i així, en 



aquesta nova situació, les festivitats transcorrien sense gaire alegria. Tanmateix, 

alguns funcionaris públics es veieren destituïts del seu lloc de treball i d’altres, es 

trobaren amb una rebaixa del sou, que en cara feia més difícil el poder subsistir.   

A nivell polític, els partits que governaven a la Generalitat, no anaven tots 

alhora, hi havia masses estires i arronses i això provocà importants desgavells. Cap a 

finals de gener de 1937, a nivell local, ja es parlava de que un decret de la Generalitat, 

excloïa del govern municipal els regidors del POUM i d’Estat Català. Es convocà una 

assemblea de partits locals per tal de que el POUM i Estat Català continuessin a 

l’ajuntament de Sitges i es designà una comissió amb la finalitat d’anar a parlar amb la 

Generalitat per demanar la continuïtat de la presència dels representants d’aquests 

partits al consistori, en contra del que s’havia decretat. Això demostra les 

incoherències que hi havia a la banda republicana. La Generalitat, però, no va revocar 

el seu acord i aquest partits es veieren obligats a deixar la representació.  

L’any 1937 però va demostrar que la lluita entre els dos bàndols era més aferrissada 

del que es podia esperar a l’inici del conflicte. Als reclutes els preparaven simulant 

batalles, que poc tenien a veure amb la crua realitat, quan es trobaven al front de lluita. 

A l’hotel Terramar arribaven, per la seva recuperació, cada vegada més ferits del front.  

Tanmateix, aquest any duria una nova experiència, la dels bombardeigs. A Sitges es 

preparava a la població, amb proves fent sonar unes sirenes i tallant el 

subministrament elèctric, perquè les incursions aèries dels avions italians, al servei 

dels insurrectes, començà a sovintejar cada vegada més, sent constants les baixes de 

civils i l’esfondrament d’edificis, sobretot a Barcelona, per aquest motiu. Aquests fets, 

però, es repetirien també a les poblacions dels Garraf, Sitges, Vilanova i la Geltrú i 

també a Vallcarca. No oblidem que a Vallcarca hi havia una important fàbrica de 

ciment, material que com ja hem dit, era considerat material de guerra. 

 

ELS FETS DE MAIG DE 1937 

La Generalitat anava recuperant posicions posant fi a la dualitat  de poders. Els 

anarquistes s’incorporarien també al govern de la República i Federica Montseny fou la 

primera dona amb un càrrec en el govern d’Espanya, fent-se càrrec del ministeri de  

sanitat a finals de 1936. 

Els intents de la Generalitat de recuperar la seva autoritat provocarien una greu crisi 

que se inicià el 3 de maig de 1937. Els anomenats “fets de maig” enfrontaren a 

militants anarquistes i del POUM amb les forces d’ordre públic de la Generalitat, 

ajudades per les milícies del PSUC. Els enfrontaments s’iniciaren quan la Generalitat, 

decidida a limitar el poder polític anarquista, intentà l’ocupació de l’edifici de la 



Telefònica de Barcelona, que estava controlat per la CNT-FAI i des del qual interferien 

les comunicacions oficials. 

Aquesta iniciativa de la Generalitat provocaria la resposta immediata de la CNT, que 

es faria forta declarant la vaga general i defensà les seves posicions amb les armes, 

una actuació que comptà amb el recolzament del POUM. De fet s’enfrontaven dues 

posicions antagòniques que ja es van manifestar des del mateix moment d’iniciar-se el 

conflicte. D’una banda, la Generalitat, els partits republicans i el PSUC donaven 

prioritat a l’esforç per guanyar la guerra, deixant per més endavant l’adopció de 

mesures revolucionaries, per això el seu propòsit era oposar-se als militars insurrectes 

i evitar per tots els mitjans, que la classe mitja donés l’esquena a la República i donés 

el seu suport als militars. D’altra banda, tant la CNT com el POUM, tenien 

coincidències en els seus plantejaments, per ells guanyar la guerra i fer la revolució 

eren el mateix, per tant dues exigències irrenunciables i a la vegada relacionades. 

Quatre dies de lluites aferrissades pels carrers de Barcelona, comportaren 300 morts 

segons unes fonts, i 500 segons altres, més d’un miler de ferits i la derrota de la CNT-

FAI i del POUM. Els dirigents anarquistes Federica Montseny i Josep García Oliver, 

ministres del govern republicà, es desplaçaren a Barcelona per mitjançar en el 

conflicte, que acabà el 7 de maig, quan el govern de la República envià des de 

València 5.000 guàrdies d’assalt perquè es fessin càrrec de l’ordre públic. Els fets de 

maig tingueren una gran transcendència en el desenvolupament de la guerra civil a 

Catalunya. D’una banda, el govern de la Generalitat va perdre el control de l’ordre 

públic que passà al govern central i la CNT inicià una clara davallada. Per l’altra, el 

PSUC esdevingué la força política hegemònica, mentre que el POUM fou inculpat 

d’haver provocat els fets, acabà essent declarat il·legal i el seu màxim dirigent, Andreu 

Nin, fou detingut i assassinat en circumstàncies poc clares. 

Els enfrontaments entre els grups de l’esquerra en el bàndol republicà tingué una clara 

conseqüència negativa per al govern de la Generalitat, al perdre poder polític a la 

vegada que minvaren les seves competències d’autogovern, passant aquestes al 

govern republicà. Aquests esdeveniments però, no només van afectar a Catalunya, 

també el govern republicà es veié tocat, doncs, propiciaren la caiguda del govern 

republicà en mans del socialista Largo Caballero. Donat que la pèrdua de la influència 

política de la CNT, la van guanyar els comunistes, el seu poder quedà ben de manifest  

quan el comunista Joan Negrín substituí a Largo Caballero. 

A Catalunya, la CNT abandonà el govern de la Generalitat i el PSUC experimentà un 

espectacular augment en el nombre de militants i servint-se de l’augment del seu 

poder polític, desencadenà una violenta repressió contra el POUM, acusant als seus 

militants de col·laborar amb els franquistes, practicant processos indignes contra 



alguns dels seus principals dirigents. Aquests judicis no van ser fàcils d’oblidar i alhora 

tindrien també unes connotacions negatives, fins i tot, a la lluita clandestina durant el 

franquisme. 

Tanmateix, els successos de maig tingueren les seves repercussions a Sitges, on els 

anarquistes i els militants del POUM, van desarmar als socialistes, als de ERC i Estat 

Català, i voltaven per la vila amb armes llargues i construint barricades en el 

encreuament de les carreteres de Vilanova i Ribes. Els fets de maig també tingueren 

les seves repercussions, tant a la composició de l’ajuntament com a la direcció de la 

fàbrica de Vallcarca, on desapareixerien els principals directius del POUM i els 

socialistes no volien tenir res a veure amb els extremistes que el mes de maig els van 

desarmar. 

Cap al mes de juliol es van absentar del llocs de responsabilitat que tenien, per por a 

les represàlies, els germans Feo, el Largo, el Cubano i altres responsables del terror 

desencadenat a la vila i els feien responsables d’alguns assassinats. Es practicaren 

detencions dels dirigents més destacats. A Vallcarca va acabar imposant-se el sindicat 

UGT i van detenir a Caballero, Pino i altres del primer comitè revolucionari.  

El POUM va ser declarat il·legal i suspès el setmanari que duia el nom de FRONT 

OBRER, editat a Sitges per aquest partit al carrer Parellades número 11, on es trobava 

la redacció i administració. A la secció de Testimonis d’aquesta pàgina web reproduïm 

alguns escrits on aquesta formació política donava el seu punt de vista, referent a la 

situació que es vivia a causa del conflicte iniciat el 18 de juliol (Llegir més sobre el 

tema ).                     

 



ELS BOMBARDEIGS DE VALLCARCA 

A més de la manca d’aliments i els seus preus elevats, els morts per la repressió i 

tantes coses com estaven passant, la població va haver de patir el perill de les bombes 

que eren llançades sobre les fàbriques, però també queien a les cases i edificis. Cap el 

1937 sovintejaven notícies de les incursions dels avions feixistes a Barcelona: sobre la 

fàbrica Anònima Cros, al Poble Sec, a la Barceloneta, a l’aeroport de Sabadell, una 

central elèctrica de Santa Coloma, etc. que a més de causar destrosses en els 

habitatges, cada dia produïa més morts i ferits d’entre la població civil.  

L’intent d’ocupar Mallorca per part de les tropes fidels a la República, comandades pel 

capità Bayo, es va saldar amb una derrota republicana. Això faria  que els avions 

feixistes, amb base a l’illa, poguessin anar per tot el llevant mediterrani, fent incursions 

a les principals capitals, ciutats i pobles, lleials a la República. Per pal·liar l’efecte de 

les bombes sobre la població i els béns que eren objectiu dels avions, com ara les 

fàbriques, s’havien establert una sèrie de bateries antiaèries. 

A Vallcarca una de les bateries estava instal·lada a la masia de Vallcarca, anomenada 

popularment com cal “Tio Cisco”. Als naturales, a sota del marge que formaven els 

carrers de Barcelona i Carolines, es van habilitar uns refugis perquè els habitants de la 

Colònia es poguessin protegir de les bombes. Els avions que més van bombardejar a 

Vallcarca, eren el saboies italians, doncs, tant els italians com els alemanys, van 

aportar importants efectius d’homes i armes a l’exèrcit de Franco. 

A mitjans del mes de juny de 1937, va fer explosió una bomba d’un hidroavió que 

estava amarrat al port de Vallcarca, el resultat va ser la desfeta de l’aparell i alguns 

ferits. D’això van ser testimonis alguns vailets que no tenien altra cosa que fer que 

donar tombs pels voltants de la Colònia, entre ells hi havia Daniel Garmón, que encara 

no tenien edat per treballar, i passaven el temps descobrint les novetats i, fins i tot, el 

que hi havia d’aventura, dins del conflicte bèl·lic per uns nois preadolescents.  

Però quan la població de Vallcarca va saber de veritat el que era un bombardeig fou el 

30 de agost, quan al capvespre van fer aparició dos avions procedents de les Balears, 

que fent passada pel terme de Sitges, deixarien caure la seva mortífera carrega per 

diferents llocs, i en arribar al port de Vallcarca donaren per finalitzat el seu objectiu. Tot 

i que en aquesta ocasió no hi va haver cap desgràcia personal, l’alarma i la por entre 

la població fou molt gran, quedant molt clar que a qualsevol moment podien tornar. 

Així ho van fer el dia 29 de novembre d’aquest 1937, data en la que tindria lloc el 

primer bombardeig seriós. Cap a les nou del matí es va aturar el treball a les fàbriques, 

doncs, les bombes havien tocat de ple l’estació elèctrica, fent malbé els 

transformadors. Tanmateix, van fer blanc a la bateria antiaèria, resultant diversos ferits 

greus i altres més lleus. A l’endemà va morir un dels ferits d’aquest bombardeig. 



A la situació de manca d’aliments s’ha d’afegir l’angúnia que suposa el perill de les 

bombes. Alarmes constants i soroll del motor dels avions. El 17 d’agost de 1938 de 

nou cauran bombes a la Colònia de Vallcarca i el seu port, causant tres morts i ferits 

de diversa consideració. El dia 19 d’agost, de matinada tornen els avions i produeixen 

més ferits, a més d’un incendi al bosc de can Amell. El dia 20 del mateix mes al port de 

Vallcarca es enfonsat un vaixell i el dia 23 de nou les bombes cauen sobre la Colònia.  

Els dies 8 i 9 de setembre la població de Vallcarca, un altre cop es castigada per les 

bombes. El dia 8 d’octubre, va ser la única vegada que es va bombardejar Vallcarca 

durant aquest mes.  

Tanmateix, la contínua passada de les esquadrilles d’avions produïa una gran 

inquietud i angúnia entre la població, que no podia determinar quan i on deixarien 

caure la càrrega que duien. Aquell dia, durant la tarda, el vespre i de matinada, els 

avions passaren pel cel de Sitges, metrallant la via del tren als túnels de Vallcarca, 

replets de material de guerra, fent malbé l’hospital de Sant Joan Baptista de Sitges a la 

seva part central. Amb tot no hi va haver víctimes mortals. 

Cal fer menció que entre alguns veïns de Vallcarca hi ha la creença de que eren els 

Fradera, els que intentaven bombardejar la fàbrica però les bombes queien a la 

Colònia. Aquest rumor popular és poc creïble, degut a que cap d’ells era pilot d’aviació.    

 

LA DESFETA FINAL: LA DERROTA i L’EXILI 

El Govern de la República, en els moments agònics de la derrota, reclutà a Catalunya 

als nois de 18 anys, l’anomenada “quinta del biberó”, i als homes de més de 40 anys. 

És sabut pel treball de Robert Teixido Pascual, que dels seixanta-tres quintos de 

Sitges, tretze eren de Vallcarca.  

Aquests nous reclutes no els hi van poder donar armes, ni tan sols espardenyes. Tot el 

que van fer aquest soldats d’última hora fou caminar i caminar cap al nord, en una 

retirada espantosa, sense menjar, sense esperança, acompanyats per les restes de 

l’exèrcit derrotat a la Batalla de l’Ebre. 

Antoni Rovira Virgili escriu en Els darrers dies de la Catalunya republicana”:  

“Refaig mentalment les etapes de l’ofensiva franquista contra Catalunya. El 
curs de les operacions confirma del tot la impressió pessimista. L’exèrcit de 
l’Est, comandat pel coronel Perea, que ocupava el front des de davant de 
Lleida fins a la ratlla de França, s’havia aguantat força bé durant les primeres 
fases de l’ofensiva, i havia perdut molt poc de terreny en els sectors on va 
ésser atacat, o sia el cap de pont de Balaguer i el Montsec. Però 
l’enderrocament del front republicà en el tros final del baix Segre i després a 
l’Ebre, on hi havia l’exèrcit comandat pel coronel Modesto, deixava en 
descobert el flanc esquerre de l’altre exèrcit, que s’ha vist obligat a retrocedir. 
Les unitats de l’Est, bo i retrocedint, formen encara una línia. Les unitats de 
l’exèrcit de l’Ebre ja no formen línia ni res. Tot el coratge de la gent nostra no 



pot variar l’aspecte de la batalla, en la qual l’enemic té, no sols una enorme 
superioritat numèrica de les tropes. La de material, però, és molt més 
accentuada. Contra un avió republicà, tres avions feixistes; contra una 
metralladora, cinc; contra un canó, deu. Ho veig bé: la batalla quedà decidida a 
favor de l’enemic el dia que aquest, trencat ja el front dels republicans, 
aconseguí desallotjar-los de les Borges Blanques i d’Artesa de Segre, que eren 
els seus primers objectius”.  
 

Arribats a 1939, les tropes franquistes anaven pujant cap amunt, després d’haver 

traspassat la barrera que representava el riu Ebre, on es va desenvolupar una cruenta 

batalla, amb gran pèrdua de vides i ferits de tots dos bàndols. El mes de gener ja es 

veia la desfeta de l’exèrcit republicà i l’ofensiva franquista no s’aturà, ans al contrari, 

cap el 15 d’aquest mes l’alarma entre la població era gran, doncs les notícies que 

arribaven eren que els militars feixistes s’havien apoderat de les províncies de Lleida 

amb Tàrrega, Tarragona amb Tortosa i les poblacions de Montblanc, Valls, Reus y 

Tarragona. 

El 18 de gener de 1939 torna haver noves explosions a la carretera de las costes, 

sobre Vallcarca i sobre Garraf. Als voltants de les cinc de la tarda sobre el cel de 

Sitges tindria lloc un combat aeri, entre avions dels dos bàndols, quedant tocat un 

aparell republicà. 

Es comença a evacuar els refugiats, les colònies infantils que s’havien establert i 

moltes famílies residents a Sitges. L’hospital va ser desallotjat i els malalts i ferits 

reubicats en altres llocs. A la matinada entre el 19 i 20 de gener es van repetir intenses 

explosions de bombes, durant la nit i tot el dia, cap a les onze de la nit del dia 20 

continuaven les detonacions i el mateix va passar el dia següent, amb un resultat de 

diversos morts i ferits de consideració.  

L’ofensiva era molt dura, la gent no sabia que fer, uns optaren per marxar amb les 

poques pertinences que podien arrossegar, doncs, a més de les bombes, corria el 

rumor de que els republicans calarien foc a les fàbriques i algunes cases, abans 

d’anar-se’n. La majoria, però, quedava a casa esperant l’imminent arribada dels 

militars franquistes a Sitges que es produiria el 22 de gener. Els soldats republicans, 

els components del consistori i altres autoritats locals, sí que van marxar.  

L’hivern del 38-39 va ser especialment fred i tràgic pels republicans espanyols. A la 

frontera, la mateixa en la que el Govern d’esquerres francès retenia les armes russes 

per la por a l’Alemanya nazi, es va obligar als soldats republicans a deposar les 

poques armes que duien, i a dirigir-se als camps d’acollida on els francesos els van 

confinar. Feia tant de fred i les condicions eren tant precàries, que els republicans es 

van veure en la necessitat de cavar petites foses per tal de protegir-se del vent gelat 

que bufava. 



A França els republicans espanyols, tant soldats com civils, no van tenir una bona 

rebuda. Els van acollir en autèntics camps de presoners al ras, a la mateixa platja, 

vigilats per uns senegalesos gegantins. Els que van poder sobreviure a aquella 

denigrant situació, no van superar mai la depressió que els va suposar la llarga estada 

en Argelès, doncs, a aquesta platja els republicans espanyols van viure alguns dels 

moments més negres, just després de la caiguda de Barcelona a mans de l’exèrcit 

franquista. 

A prop també es troba el poble de Colliure, on, junt amb la seva mare, va arribar el 

poeta Antonio Machado, i allà va ser enterrat al poc temps. Molts d’aquests exiliats, un 

cop iniciada la segona guerra mundial, van morir lluitant amb la resistència i també a 

l’altra barbàrie que foren els camps nazis.  

El record dels republicans espanyols que van ser retinguts com a presoners de guerra 

en la platja de la població d’Argelès fou silenciat durant molts anys pels francesos. No 

obstant, l’admirable esforç d’alguns d’ells ha permès no només aixecar un discret 

monument a la seva memòria, sinó també crear una organització que es dedica a 

conservar i ampliar els records i els testimonis.   

Bonaventura Julià escriu que: “Se da por seguro que el ejército de Franco ha ocupado 

Igualada, Villafranca y Villanueva, desde cuya localidad ha emprendido la marcha para 

ocupar Sitges. El aspecto de la villa es desolador, sin apenas transeúntes y con la 

mayoría de las casas cerradas a la calle... A las 2 horas 15 minutos entró en Sitges el 

ejército de Franco, pasando por frente de casa algunos pelotones de militares con la 

bandera de España, siendo aclamado por el vecindario con grande entusiasmo, 

fraternizando soldados y paisanos, libre la villa de los milicianos de la República. La 

columna de los militares, al mando de Yagüe, prosiguió su marcha por las costas 

hacía Barcelona, en combinación con otras columnas para sitiarla en estrecho cerco”. 

 

ELS MORTS A VALLCARCA 

A l’apèndix del llibre de “Diari de Guerra i postguerra” de Bonaventura Julià, figuren 

com a morts en bombardeig a Vallcarca els noms de: Joaquim Torner Franc (29-9-

1937), Francesc Ferrater Ciurana (17-8-1938), Anicet Gimeno García (17-8-1938), 

potser moririen més com a conseqüència de les ferides, però potser no van quedar 

registrades com a morts a causa de les bombes.  

Referent a les persones de Vallcarca que van ser assassinades a l’inici del conflicte hi 

ha els noms següents: Enric Arnau Tallada (4-9-1936), Antoni Canals Porta, mestre de 

Vallcarca (16-8-1936), Antoni Canyelles Almirall (28-8-1936), Josep Cassadó Altadill 

(5-9-1936), Josep Ferret Arnán, mestre de Vallcarca (1-9-1936), Pere Gómez Martínez 

(?-11-1936), Vicenç Grau Guimerà (29-9-1936), Jesús Guillamón Tornero (28-10-



1936), Josep Mais Orobitg, mestre de Vallcarca (?-?-1936), Juan Molina de Aveñano 

(?-8- 1936). Quan el 1942, L’ECO DE SITGES, tornà a editar-se com a “prensa del 

Movimiento” sota la tutela de FET y de las JONS, va dedicar part del seu espai a 

ressaltar la figura dels que havien estat morts en els primers mesos d’iniciar-se la 

guerra (enllaç). Però no hi ha cap referència als empresonats, morts que també hi van 

haver, i els que van ser jutjats en consells de guerra sumaríssim i afusellats d’immediat 

per aquells que se’n deien llibertadors.                   

 

FINAL DE LA GUERRA: EL NOU RÈGIM  

El diumenge 22 de gener de 1939 van fer la seva entrada a Sitges les tropes 

franquistes, que amb el general Yagüe al capdavant es dirigien cap a Barcelona per 

les costes de Garraf. Un cop arriben les tropes franquistes a la comarca i a Sitges, en 

el seu camí fins a Barcelona i la frontera, el primer que es fa és una missa de 

campanya al Cap de la Vila, tot i que no serà fins l’u d’abril quan s’emetrà l’últim part 

de guerra, un delegat de l’autoritat militar constitueix una Comissió Gestora, amb 

caràcter interí, com a òrgan de govern municipal presidida per Cartró. Aquest mateix 

dia al bosc de Mas Pascualí, van trobar sis carrabiners morts, dels quals només un va 

ser identificat, amb signes evidents d’haver estat ajusticiats. 

La principal preocupació dels nous responsables municipals és normalitzar el 

racionament de pa i altres articles de primera necessitat. També volen restablir el 

servei de la llum elèctrica, tallat a causa de que els cables s’havien fet malbé a una 

gran part de la comarca del Garraf i altres indrets de Catalunya. 

El nou règim, encapçalat pel general Franco, es va caracteritzar per ser una dictadura 

militar i autoritària que afectà a tota Espanya, però a Catalunya va tenir unes 

característiques pròpies, doncs, el nou règim es va destacar per un decidit i violent 

anticatalanisme. De tal manera que el parlar català desaparegué de la vida pública, 

quedant relegat a la més estricta intimitat de la llar. La senyera quedà rigorosament 

prohibida a qualsevol circumstància. Els monuments de significació democràtica o 

catalana van ser retirats i totes les lleis que havia establert la República van ser 

abolides.  

La repressió envers els republicans que no es van exiliar fou brutal, ampliant-se 

abastament els camps de concentració i les presons, on els detinguts es trobaven en 

condicions inhumanes, amuntegats, plens de brutícia i mancats de tots els drets. Unes 

condicions que ajudaven a la propagació de malalties, com la tuberculosi, i per 

aquesta causa molts presoners van trobar la mort.  

Tanmateix, la jerarquia eclesiàstica va contribuir i molt a la consolidació del règim, no 

dubtant de posar-se al costat dels insurrectes, qualificant la guerra civil com a creuada 



i prestant la seva aferrissada col·laboració a nivell ideològic, mitjançant l’educació, que 

pràcticament va quedar a les seves mans.  

Tot i el llarg període de temps que durà el franquisme, hom pot dir que va patir una 

metamorfosi, que sense arribar a perdre el seu caràcter dictatorial, va anar adoptant 

unes reformes, sobretot econòmiques, segons s’anaven succeint els esdeveniments 

internacionals. Les imatges d’aquests primers anys del franquisme passen, d’una part, 

pel silenci sobre la repressió i l’exili, sobre les execucions i registres, i d’altra tot el que 

feia referència als cupons, les restriccions elèctriques, les cues, el mercat negre, 

l’estraperlo, els llargs horaris de treball, les processons, els rosaris i les misses, és una 

imatge més aviat de por, de molta por, i de fam. Són també imatges del color negre del 

dol, dels uniformes de camisa blau fosc i boina vermella, d’uniformes militars i de 

sotanes, que oferien una estructura vertical del poder imperant, tant el civil com el 

militar i el religiós. 

La manca dels productes de primera necessitat, com ara el pa, l’oli, la sucre, la farina o 

les llegums, faria que les noves autoritats adoptessin el sistema de “racionamiento”, i 

aquests productes s’adquirien per mitjans de cupons assignats a cada família, segons 

el nombre de components. La fam i la manca d’aliments com el pa, van marcar de tal 

manera a unes generacions que, molts anys desprès quan ja no hi havia escassetat, 

difícilment es llençava un tros de pa per petit que fos. L’escassetat d’aliments va dur al 

tràfec soterrat de les “cartilles” i a una acceleració incontrolada del mercat negre. Els 

que tenien vinculacions amb els pobles de l’interior, que eren productors dels aliments 

que mancaven a les ciutats, se les enginyaven per fer-hi intercanvis sortejant tota 

classe de controls. 

En aquells moments, per fer desplaçaments d’un lloc a un altre, era preceptiu disposar 

d’un salconduit, que autoritzava els moviments de les persones. Aquest permís, però, 

era limitat de temps i especificava el lloc on s’anava i per què, de manera que amb un 

permís per anar a Barcelona, no es podia anar a Tarragona i quan caducava era 

necessari treure un altre. A vegades el permís només era d’un dia i també podia ser 

d’una setmana. Això sí, cada vegada que es demanava un permís d’aquests s’havia 

de pagar una quantitat de diners que podia ser d’una pesseta o similar; una quantitat 

que tot i que ara ens pugui semblar ridícula, en aquell moment representava molt de 

diner. No cal dir que en aquestes circumstàncies el suborn era normal.  

Alguns s’enriquirien amb el negoci de l’estraperlo, altres només ho feien a petita escala 

per poder sobreviure. Aquests de petita escala, que gairebé sempre era practicat per 

les dones, eren els qui sortien més mal parats perquè sovint els hi requisaven la 

mercaderia que duien, i també els hi posaven multes com li va passar a Joaquim 

García Membrano, obrer de Vallcarca, multat amb la quantitat de mil pessetes per la 



fiscalia de taxes de Tarragona, per transportar sense guia dotze quilos d’oli. Una 

quantitat que en aquell temps era tot un capital.  

Era bastant habitual que per sortejar els controls, es fessin trajectes a peu, utilitzant 

camins i evitant la carretera principal. Era normal anar a peu des de Sitges a Sant Pere 

de Ribes, per exemple. Quan anaven en tren, abans d’arribar al lloc de destí, algú de 

la família estava esperant i des de la finestra del tren es llençava la mercaderia perquè 

fos recollida. Aleshores, també havia el perill de que l’esforç quedés en no res perquè 

es podia perdre o trencar.                             

Val a dir que molts càrrecs del franquisme, a nivell d’ajuntaments, diputacions i 

procuradors a les Corts, foren ocupats per catalans que també pensaven que l’entrada 

de les tropes franquistes era un alliberament i la República havia representat un 

parèntesi a més d’un desgavell, de manera que no van dubtar en adherir-se 

incondicionalment al nou règim.   

  
LA REPRESSIÓ DELS VENCEDORS 

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han 

alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril 

de 1939, Año de la Victoria. El Generalísimo Franco”. Un cop pronunciat aquest 

“parte”, que feia palès que la guerra s’havia acabat, de nou els ciutadans viurien, en 

els primers anys del règim i fins que aquest va acabar amb la mort del dictador el 

1975, nous episodis de detencions sense garanties, interrogatoris, condemnes a mort, 

presó, pèrdua del lloc de treball... tanmateix, tornarien les venjances, que en forma de 

denúncia anònima, hom podia ser detingut per col·laboració amb els rojos, encara que 

no fos veritat i mentre s’aclaria la situació o fins i tot mentre sortia el judici, depenent 

de la gravetat de les denúncies, passar un temps a la presó.  

Aquesta situació amb el temps es va anar suavitzant, alguns van tenir la sort de veure 

commutada la pena de mort, i al cap d’uns anys, també depenent del grau d’implicació, 

alguns presos serien amnistiats. Amb tot el règim de Franco, es va caracteritzar per 

mantenir una forta repressió fins al final, doncs, un dels pilars en que se sustentava el 

règim, era la repressió de qualsevol signe d’oposició.  

Les represàlies no van estar exemptes ni a Sitges, ni a Vallcarca. A la Colònia se sap 

de dues dones, que fruit de denúncies, les hi van rapar el cap i les van passejar pels 

carrers. A una la van acusar de que el seu germà havia trencat una creu que hi havia a 

l’església, l’altra de simpatitzar amb els rojos. No se sap si va ser per aquests fets i 

altres de similars, el cas és que el “jefe” de Falange seria destituït del seu càrrec.   

Tanmateix, Alfons Jornet i Sedó, marit de la llevadora, Balbina Sentis, que ajudava a 

parir tant a les dones de Sitges com a les de Vallcarca, seria condemnat a mort. La 



Balbina va remoure cel i terra i, fins i tot, viatjaria a Burgos, per aconseguir l’indult del 

seu marit. L’indult el va arribar a aconseguir, però l’Alfons Jornet moriria, com altres, 

malalt a la presó a començaments de 1942. 

Les detencions continuaven i el mes de març de 1940 es van practicar una sèrie de 

detencions, alguns “confessaven” que havien mort algú a l’inici de la revolta, altres els 

desaven anar, però amb la condició de que havien de tornar a declarar. Per aquestes 

dates divuit persones, entre Vallcarca i Sitges, son detingudes per desafectos al règim 

i acusats d’haver comès delictes al iniciar-se la guerra. 

Com ja hem dit eren temps molt difícils per tot, i una manera de suavitzar les dificultats 

era buscar, com popularment es deia, un padrí, algú que donés bones referències, i 

això s’utilitzava tant per rebaixar condemnes o sortir de la presó, com de cara a assolir 

un treball. Sens dubte a qui es podia recórrer, era a aquelles persones que tenien el 

poder, com ara: el Jefe Local del Movimiento, que quasi bé sempre era algú de la 

Falange, i també els capellans eren qui més podien intercedir. Val a dir que de bon 

començament, no tot va ser benevolència, però, a poc a poc, els que no tenien delictes 

de sang i només els havia sortit uns anys d’estar a la presó, aquests anys es van 

escurçar. 

Hem de dir que els Fradera, un cop van tornar a la fàbrica, van intercedir per alguns 

dels seus treballadors, tornant aquests ha treballar altre cop a la fàbrica de ciment. 

Tanmateix, algun represaliat d’altres llocs d’Espanya que havien estat a la presó, al 

sortir al carrer es trobaven amb la dificultat de trobar feina, perquè ningú els hi volia 

contractar en els seus llocs d’origen, aleshores no tenien cap altre remei que anar-se’n 

del seus pobles i a Vallcarca si que van trobar feina, llavors a la Colònia van poder 

refer de nou la seva vida.    

   

LA FÀBRICA I LA COLÒNIA A LA POSTGUERRA   

No cal dir que la guerra civil significà un gran daltabaix per Espanya. Amb una enorme 

pèrdua de vides humanes, que alguns historiadors xifren en un milió de morts, a la que 

hauria de sumar-se el gran contingent d’exiliats i presoners. El descens demogràfic era 

patent i la població, als inicis dels anys quaranta, es trobava molt per sota de la xifra a 

la que hauria arribat amb un creixement en condicions normals. Tanmateix, la població 

activa trigaria anys en recuperar el seu nivell anterior a 1936.  

Tot just van fer l’entrada a Sitges, les tropes de Franco, els germans Joan i Josep 

Fradera, acompanyats del seu cunyat, Joan Giménez, es van dirigir a Vallcarca per tal 

de fer-se càrrec novament de la fàbrica. Aleshores, el seu pare i fundador de 

l’empresa, Josep Fradera i Camps, patia una greu i irreversible malaltia, que com a 

conseqüència moria a Barcelona, al domicili de la seva filla Maria, el 12 d’octubre de 



1939. Per fer-se de nou amb la propietat van haver de presentar, a les autoritats 

competents, els títols de les accions. Una documentació que acreditava a la família 

Fradera com a propietaris de la firma “Cementos Fradera, S. A.”.   

Hem de dir que no tots els empresaris i industrials van tenir la mateixa sort. Hi van 

haver els que no van tenir temps de fugir i van ser morts, si no havia hereus directes 

que poguessin acreditar la propietat, l’empresa passava a mans de l’Estat i 

posteriorment, podia anar a parar a un nou empresari, per descomptat afecte al règim. 

Tanmateix, hi va haver els empresaris que optaren per l’exili, portant-se allò que van 

poder i després no van tornar. Aquestes possessions també canviarien de mà. Com a 

conseqüència de tot plegat, una nova saga d’empresaris sorgiria, de la nit al dia, en el 

panorama industrial de la postguerra espanyola.     

Un cop fetes les preceptives diligències, els germans Fradera amb els directius de la 

firma, com Francisco Riera, van començar amb la responsabilitat de posar la fàbrica 

en marxa i decidí els obrers que serien confirmats en el seu lloc de treball. Gairebé van 

ser la majoria dels que van continuar treballant a la fàbrica durant els anys de la guerra 

i no s’havien significat políticament. No va passar el mateix amb els joves que no 

tenien edat d’anar al front i, el 1937, van començar a treballar a la fàbrica de ciment, 

aquests van ser acomiadats i quan van ser cridats de nou a treballar, a l’any 1940, 

llavors van considerar que entraven a la fàbrica en aquell moment i els anys anteriors, 

a efecte d’antiguitat, no tingueren validesa.  

El 24 de març de 1939 els Fradera, en aquesta ocasió foren els germans Joan i 

Carles, junt amb el rector Sr. Godayol, fan una visita a l’alcalde en funcions, per 

comunicar-li la decisió que havien pres de celebrar una festa a Vallcarca en 

homenatge als obrers morts, posant el seu nom als carrers de la Colònia. La festa va 

tenir lloc el 10 d’abril, coincidint amb el dilluns de Pasqua, amb una missa a l’aire lliure 

on, a més a més, no van mancar els discursos, en aquesta ocasió de Joan Julià, 

retornant al seu lloc de treball, Enric Valls i l’alcalde Isidoro Cartró, amb benedicció de 

la fàbrica, el port i els nous habitatges. Finalitzant l’acte, com ja era habitual de la firma 

Fradera, oferint un petit refrigeri a les autoritats.  

Cal destacar, però, que la idea de posar el nom dels obrers morts als carrers de la 

Colònia, no va prosperar i quan va ser l’hora de canviar els números de les cases, com 

es coneixien abans de 1936, per noms als carrers van ser elegits els de Trinidad, 

Carolinas, Sant Josep, Sitges, Barcelona, etc. No sabem ben bé, quina va ser la raó 

del canvi de criteri. El que si van fer les autoritats de la Colònia, va ser construir un 

petit monument als caiguts, en forma de creu, com es feia a tots els pobles i allà van 

posar el nom de les persones de Vallcarca que van ser mortes. 

 



CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA GUERRA 

La guerra va significar un tall profund en el procés econòmic, ampliant la distància que 

ja existia entre Espanya i la resta dels països europeus, a més l’economia espanyola 

viuria, a la dècada dels quaranta, uns anys d’estancament post bèl·lic. El model de 

l’organització econòmica del primer franquisme es va caracteritzar en primer lloc, dels 

principis autàrquics de la Itàlia feixista, amb un fort component militar; segon, per 

l’intervencionisme de l’Estat a totes les esferes de l’economia, degut a l’hermetisme 

exterior, que era motivat per la guerra mundial, en un primer moment, i tot seguit per 

l’aïllament internacional a que es va veure sotmets el règim.  

D’una política econòmica basada a l’autarquia no es podia esperar més que un 

retraïment encara més gran de l’economia espanyola, però amb la situació hostil amb 

que es trobava el règim, difícilment podia fer una altra cosa. Tot i que l’autarquia no 

representava cap novetat per l’economia, degut a les barreres aranzelàries. Sí fou una 

peculiaritat l’ampliació de l’intervencionisme burocràtic de l’Estat, que el règim 

franquista practicà d’una manera exagerada a la seva primera època, tant va ser així 

que l’Estat era l’encarregat de marcar els preus de tots els productes. Encara que no 

ho sembli, també marcava els preus a les empreses no estatals, com ara “Cementos 

Fradera. S. A” , dient a quin preu s’havia de vendre el ciment, preus que a vegades 

podien ésser per sota del cost de producció. Tanmateix, les empreses, i la població en 

general, es veien amb la dificultat de la manca d’electricitat i d’algunes matèries 

primeres, quelcom que feia minvar la productivitat de les fàbriques. 

Uns dels motius que expliquen el retard de la reconstrucció econòmica desprès de la 

guerra civil, es troba a l’escassetat d’energia i el conseqüent racionament que va 

afectà a les fons energètiques. Les restriccions de carbó i petroli foren molt importants, 

fins a la dècada dels cinquanta. L’aïllament exterior i la política intervencionista van fer 

augmentar i força, els problemes d’un sistema energètic que ja es trobava amb greus 

deficiències estructurals. Una insuficient oferta de petroli, electricitat i carbó, 

agreujaven la situació ja de penúria que es vivia.  

El carbó ha estat la principal font d’energia fins a la dècada dels cinquanta. El grau 

d’abastament es podia considerar acceptable, no obstant, després de la guerra civil, la 

demanda anava augmentant degut a l’impuls oficial a la industria pesada, i la 

producció nacional no podia compensar a tots els sectors productius. Així, tot i que la 

mineria del carbó va viure una etapa de creixement, la producció no podia respondre a 

les demandes de la societat, i es donaren situacions de manca de carbó en alguns 

sectors. 

Aquest desajust entre l’oferta i la demanda, es va intentar regular mitjançant una 

comissió, creada el 1941, encarregada de distribuir les quotes de carbó per un sistema 



de parts entre els diferents consumidors. La conseqüència immediata va ser el 

desviament de gran quantitat de carbó cap el mercat negre, on s’augmentaven molt 

considerablement els beneficis. 

D’altra banda no es pot oblidar els dos condicionants que limitaven l’extracció del 

carbó, d’una banda els mitjans de producció amb els que comptava la minera eren 

obsolets i deficients, d’altra la manca de mitjans mecànics pel transport del mineral des 

de la mina a la xarxa ferroviària. 

L’empresa Fradera disposava dels vaixells Luis de los Cobos, Landfort i d’altres, per 

transportar el ciment, aleshores sortien de la fàbrica carregats de ciment i tornaven 

carregats de carbó, per tal d’aconseguir l’energia necessària i no haver d’aturar la 

producció.    

En quant al petroli, la dependència espanyola era total. Franco va mantenir les 

exportacions de mineral de Wolframio a Alemanya, com a pagament del deute per 

l’ajut que va tenir a la guerra, aleshores les potències aliades van tallar el 

subministrament de matèries primeres i sobretot, el petroli. El règim es va trobar entre 

la dependència absoluta del cru i els deutes pendents amb Alemanya, llavors va optar 

per la política de reduir el consum de petroli substituint-lo per un altre producte, tot i 

que fos més car. 

En aquest cas fou el gasogen, un gas molt pobre obtingut a partir del carbó i utilitzat 

com a combustible dels automòbils. El cost de transformació era molt elevat i molt 

reduïda la seva eficàcia en els motors. La indústria del gasogen fou declarada d’interès 

general el 1940. L’escassetat de petroli, que va tocar fons el 1942, va repercutir 

directament al sector dels transports, donada la dependència dels automòbils, vaixells i 

avions. La conseqüència d’aquesta situació fou l’encariment dels serveis i l’explicació 

d’una de les causes d’inflació de l’època. A mida que anava augmentant la demanda hi 

havia el problema de l’escassetat de l’oferta i també de divises per adquirir petroli a 

l’exterior, problema que es va anar solucionant a la dècada dels cinquanta.    

El nou règim, copiant i adaptant l’ideari del nacionalsocialisme de l’Alemanya de Hitler i 

l’Itàlia de Mussolini, va ficar dins del mateix sindicat, la CNS (Central Nacional de 

Sindicatos) als patrons i als obrers. Unificant així els interessos contraposats d’uns i 

altres, a la vegada que impedia que els obrers tinguessin els seus propis sindicats, 

prohibint els que hi havia abans de 1936 i apropiant-se de tot el seu patrimoni, donava 

per fet l’abolició de la lluita de classes. Això no era pas veritat i els obrers van quedar 

clarament indefensos.      

De la mateixa manera que l’Estat establia els preus dels articles, també ho feia en 

relació als sous que s’havien de cobrar. Un sous que més aviat eren baixos. Com el 

règim feia tot el possible per guanyar popularitat, va decretar que els patrons havien 



d’oferir un dinar de germanor als seus treballadors, per commemorar la data del 18 de 

juliol. 

El 1940 i concretament el 28 de juliol, l’empresa Cementos Fradera, S. A., va oferir als 

seus treballadors de Vallcarca, uns 600, el dinar decretat pel govern. Per aquesta data 

altres fàbriques i tallers del municipi de Sitges ja havien ofert el dinar. Les empreses 

tenien l’obligació d’oferir aquest dinar als voltants d’aquesta data, i els treballadors es 

veien amb l’obligació d’anar-hi, perquè del contrari, uns i altres podien ser acusats 

d’enemics del règim i bastants dificultats hi havia com per afegir-ne encara més. Amb 

el temps el dinar es substituí per una quantitat de diners o paga extraordinària.    

 


