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Els tancs de la Fàbrica Z

Imatge 1. El personal de l’empresa Maquinària Moderna l’hivern 1936 – 1937, just davant del taller al carrer 
Doctor Torras i Bages de Sant Sadurní. L’estructura exterior de l’immoble s’ha conservat exactament igual en els 
darrers setanta anys. Foto del fons de l’autor

Imatge 3. Un dels tractors Benach fabricat a Maquinària Moderna  destinat a obres públiques de Granada. El 
conductor era Josep Riambau Sogas i a la fotografia veiem també el seu germà Carles, assegut sobre la cadena de 
tracció. Foto del fons de l’autor

A partir de l’agost de 1936, es va aprofitar   
l’utillatge, els tècnics i els operaris d’una  
fàbrica de tractors sadurninenca  per a 
construir  vehicles militars

També s’hi blindaven camions Chevrolet 
i s’hi reparaven tancs de  fabricació 
soviètica que el govern de la República 
havia adquirit per a l’Exèrcit Popular

Les eines i  peces de recanvi que no s’havien 
evacuat de cal Benach  van ser desvalisades  
per alguns  treballadors de l’empresa  la nit 
anterior a l’entrada dels nacionals

(Continua a la pàgina següent)

Imatge 2. Cartell publicitari editat 
per la Generalitat republicana per 
promoure la construcció de tancs. 
Imatge del fons de l’autor

Memòria de la Guerra Civil

Carles Querol i Rovira
carlesquerol.com

Entre l’agost de 1936 
i el 10 de gener de 
1939, el taller de cal 
Benach de Sant Sadurní, 
col·lectivitzat pels seus 
treballadors de la CNT 
i la FAI  durant les 
primeres setmanes de la 
revolució,  va viure una 
interessant experiència,  
entre el voluntarisme 
i el possibilisme. S’hi 
construïren tancs, carros 
d’assalt i tractors eruga 
per a l’arrossegament 
de peces d’artilleria i 
d’avions, es van blindar 
camions  i es van adaptar 
i reparar tancs soviètics. 

A la primera meitat de la dècada 
dels trenta del segle passat, l’em-
presa Maquinaria Moderna para 
Construcciones y Obras Públicas, 
SAE de Sant Sadurní, gaudia de 
reconegut prestigi en la fabrica-
ció de tractors eruga. Disposava 
d’un gran taller mecànic ubicat 
al carrer Doctor Torras i Bages, 
al capdavall del de Marc Mir.  
Estava  equipat amb dues 
fornals, dos grans martinets, 
cisalles, torns i fressadores, 
màquines radials i de foradar, 
i tota mena d’utillatge de darrera 
generació. Comptava amb tèc-
nics i operaris  molt qualificats 
que atenien les directrius dels 
propietaris de l’empresa, la famí-
lia Busquets, amb els enginyers 
Benach i Torrents al capdavant. 
I s’enorgullia d’atendre, entre 
d’altres,  les comandes  que els 
governs republicans  espanyols  
de torn li encomanaven  per  al 
subministrament de maquinària 
per a obres públiques, en parti-
cular tractors  llevaneu. 

     L’origen d’aquesta empresa 
es remunta a la dècada anterior, 
quan la família Busquets va ini-
ciar la fabricació de segadores 
mecàniques motoritzades. Després 
de l’alçament militar del 18 de 
juliol contra la República demo-
cràtica, els treballadors de cal 
Benach  afiliats a la CNT i a la 
FAI encoratjats pel Comitè de 
Milícies Antifeixistes de la Vila, 
van decidir col·lectivitzar l’em-
presa, i es va plantejar d’imme-
diat la possibilitat d’adequar la 
seva producció a les necessitats 
de material de guerra que recla-
mava  el govern de la Generalitat. 
Eugeni Vallejo, el responsable 
executiu de la Comissió de 
la Indústria de la Guerra  de 
la Generalitat de Catalunya 
(CIGGC), va visitar personal-
ment l’empresa les primeres 
setmanes de la revolució. 

      En tot aquest procés hi 
van jugar un paper destacat els 

militants comunistes del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 
( PSUC ), Pere Esteve Llopart, 
Ernest Roca Guilera i  Valentí 
Zaragoza Verges; i  el membre 
anarquista de la Confederació 
Nacional del Treball (CNT) 
local, Josep Belloví Jamás  , 
tots els quals, en aquells pri-
mers  moments, actuaven  al 
Comitè de Milícies i van influir 
des d’allí els integrants del comitè 
de l’empresa col·lectivitzada. Josep 
Dols Gibert, membre fundador 
de la CNT local , Josep Belloví 
i Valentí Zaragoza ,  formaven 
part d’aquest òrgan de control 
de la fàbrica. 

L’enginyer Benach va con-
viure inicialment amb la nova 
administració, més forçat per 
les circumstàncies que no pas  
per la identificació ideològica 
amb la causa republicana , 
però  va desaparèixer sobtada 
i misteriosament  al cap d’uns 
mesos.

En els mesos de més activitat, 
la Fàbrica Z treballava a tres torns: 
de les cinc de la matinada a la 
una del migdia, de la una a les 
nou de la nit, i de les 9 a les 5 
de la matinada següent.

El 10 de gener de 1939, quan 
l’Exèrcit Popular ja es retirava 
en la gran desbandada originada 

arran de l’esfondrament del front 
de l’Ebre, s’ordenà l’evacuació 
de la maquinària del taller i el 
seu trasllat a una fàbrica de la 
població gironina de Bescanó. 
Els camions carregats amb les 
màquines van anar sortint fins el 
21 de gener, vigília de l’ocupació 
de Sant Sadurní per les tropes 
franquistes. Alguns  operaris  
atemorits  van emprendre la 
retirada pel seu compte, d’altres 
en van incorporar al front,  i un 
tercer grup se n’anà a Bescanó 
on pensaven que es podria tor-
nar a instal·lar el taller. No hi 
van ser a temps, ja que el 26 de 
gener l’exèrcit professional  de 

Franco va arribar a Barcelona, 
el 4 de febrer a Girona , i entre 
el 6 i el 9 d’aquest mateix mes  
a la frontera francesa. 

Però no tots van marxar. 
La nit del 21 al 22 de gener, 
hores abans de la caiguda de 
Sant Sadurní en poder dels 
feixistes, alguns treballadors 
de la Fàbrica Z que no temien 
pel seu futur van desvalisar 
les eines i les peces de recanvi 
que no s’havien evacuat. Més 
d’un taller sadurninenc de 
postguerra va gaudir així d’un 
material molt escàs en aquelles 
circumstàncies.

      
L’activitat industrial 

a cal Benach durant la 
guerra

La producció de l’empresa 
Maquinària Moderna, conver-
tida el 1937 en la Fàbrica Z, 
es va centrar inicialment en 
l’adaptació dels tractors eruga 
en vehicles aptes per a la guerra. 
Més endavant, les instal·lacions, 
la maquinària i l’utillatge, l’ex-
periència  i el personal es van 
aprofitar per a altres activitats 
totes elles relacionades amb 
la indústria bèl·lica. Les vuit  
àrees de producció es podrien 
classificar com segueix: 

1. CONSTRUCCIÓ DE 
TRACTORS ERUGA PER A 
OBRES PÚBLIQUES

La producció del taller 
abans de la guerra se centrava 
primordialment en la cons-
trucció de tractors eruga per a 
obres públiques, especialment 
màquines per a treure neu. 
Tots els motors utilitzats eren 
de la marca Hispano Suiza, de 
60 cavalls i s’engegaven amb 
una maneta giratòria. Es van 
continuar fabricant durat la 
guerra. (Imatges 3,4 i 5) 
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Imatge 4. Tractor Benach adaptat per treure neu. Foto del fons de l’autor

SANT SADURNÍ (1936-1939)

2. TRACTORS ERUGA PER A 
L’ARROSSEGAMENT DE PECES 
D’ARTILLERIA

Vehicle molt versàtil que s’uti-
litzava per al trasllat de canons. 
En produir-se la col·lectivització 
s’estava enllestint una tramesa 
per a l’exèrcit turc que ja no es 
va subministrar. (Imatge 16) 

3. TRACTORS ERUGA 
PER A L’ARROSSEGAMENT 
D’AVIONS

Dissenyat inicialment també 
per al trasllat de peces d’artilleria, 
es va adaptar al servei d’arrosse-
gament d’avions als aeròdroms 
republicans. Per això es van 
substituir les baules de ferro de 
les cadenes per unes  altres de 
cautxú que no malmetien les 
pistes d’aterratge i enlairament 
dels avions. (Imatge 17) 

 4. TANCS BLINDATS 
La construcció de tancs va ser 

la producció més emblemàtica de 
cal Benach. Anaven equipats amb 
una metralladora de fabricació 
espanyola  de la marca Hotchkiss, 
de 7 mm. (Imatges 14 i 15) 

5. CARROS D’ASSALT 
BLINDATS

Aquesta modalitat de carro 
d’assalt blindat  no va prospe-
rar i sembla que només se’n 
va fabricar un prototip. Es va 
enviar per ferrocarril per a la seva 
homologació i aquesta va resultar 
desfavorable. (Imatge 18) 

6. BLINDATGE DE CAMIONS 
CHEVROLET

Va ser l’activitat més important 
de cal Benach durant la guerra 
civil. A banda i banda del car-
rer Marc Mir s’amuntegaven les 
planxes d’acer que servien per al 
blindatge dels camions Chevrolet, 
fabricats als Estats Units. 

7. REPARACIÓ DE TANCS 
SOVIÈTICS

Amb el front estabilitzat a 
l’Ebre, es va determinar que el 
taller de reparacions dels models 
dels  tancs soviètics  T 26 B fos 
també la Fàbrica Z, per la seva 
ubicació a la reraguarda i molt 
ben comunicada per carretera 
i ferrocarril. Les avaries més 
freqüents eren el trencament 
de les baules de les cadenes de 
tracció. Quan, a la tardor de 
1938, els alumnes de l’Escola de 
Capacitació de pilots republicans 
de Lavern van visitar d’incògnit 
la fàbrica  van comprovar que hi 
havia algunes unitats  d’aquests 
tancs en reparació. 

8. PROVES PER A SUBSTITUIR 
ELS MOTORS DEL TANCS 
SOVIÈTICS 

La refrigeració dels motors 
dels tancs soviètics adquirits pel 
govern de la República  s’havia 
dissenyat inicialment  pensant 
en les condicions tèrmiques  
del país d’origen, però posats 
en territori espanyol,  era del 
tot insuficient. A cal Benach es 
va experimentar  la substitució 

Imatge 5. Un altre tractor fabricat a cal Benach destinat a obres públiques de Madrid. Foto del fons de l’autor

Imatge 6. El martinet petit de cal Benach, proveït d’un motor elèctric de 30 cavalls, s’accionava amb un pedal. Al costat esquerre, el forn per a 
l’escalfament dels metalls. L’operari era Antoni Canals i el seu ajudant, Ramon Llop. Imatge inèdita del fons fotogràfic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas  
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Imatge 8. L’operari  Caballé  i el seu ajudant posant reblons amb la màquina de reblar que s’accionava amb un 
compressor. Foto inèdita del fons de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge  7. El martinet gran accionat per un motor de 100 cavalls. 
Quan colpejava el ferro calent dringaven les vidrieres i les vitrines 
dels menjadors de totes les cases properes, i també les de la rectoria 
parroquial. L’enclusa pesava quaranta tones. Imatge inèdita del fons 
fotogràfic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge 11. Cisalla  de la marca PELS, de fabricació alemanya. Portava un 
motor de 30 cavalls i tallava planxes d’un gruix màxim de 15 mm.  Imatge  
inèdita del fons fotogràfic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge 9. La secció de fressadores on es fabricaven les baules de ferro per a les cadenes de tracció dels tractors 
eruga. Foto inèdita del fons de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge 10. Canvi de marxes i embragatge de direcció dels tractors, fabricat íntegrament a cal Benach. Imatge 
inèdita del fons fotogràfic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge 12. Un operari no identificat llimant un dels forats del xassís dels  tancs. Foto inèdita del fons de l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas  Macià
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dels motors originals  refrigerats 
amb aire,  per motors  Hércules  
de fabricació americana refrigerats 
amb aigua, però les proves no 
van prosperar.   

A l’Arxiu Montserrat Tarradellas 
Macià, de Poblet, on es conserva 
bona part de la informació sobre 
la indústria de guerra a Catalunya, 
només es pot acreditar que els 
primers mesos es va encarregar un 
centenar de tancs a Maquinaria 
Moderna. Algunes de les peces 
per a la seva construcció  es  sub-
contractaven a la Cooperativa 
de Ferrers i Forja (es tractava 
probablement de l’empresa 
Roca i Guix) ubicada en una 
població indeterminada. Durant 
el 1937 es van presentar proble-
mes tècnics insalvables, sense 
especificar, que van comportar 
que l’empresa  es traspassés a la  
CIGGC creada pel decret del 7 
d’agost de 1936,  amb la nova  
denominació de Fàbrica Z. Estava 
presidida aleshores pel conseller 
Josep Tarradellas, anomenat per  
Lluís Companys. 

Aquesta comissió controlava 
una quinzena de fàbriques  
d’armament escampades per 
la geografia catalana: cinc a  la 
ciutat de Barcelona, dues  a Olot,  
i d’altres a Badalona, Queralbs, 
Torelló, L’Hospitalet de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Palau-Sacosta, Gualba i Súria,  
i produïen  bombes, pistoles, 
mosquetons, cartutxos, granades, 
caretes antigàs, pólvora i altres 
productes químics.  

El segon semestre de 1937, 
tot el personal de la Fàbrica Z 
es va convertir en funcionari de 
la Generalitat, rebien a diari el 
subministrament  de pa com si 
estiguessin mobilitzats i la seva 
nòmina l’abonava el govern 
català. Els àpats es servien a la 
Fonda Xic Maxina  amb càrrec als 
pressupostos del govern català.  
Un dels tècnics més qualificats 
de l’empresa, el sadurninenc 
Jaume Casanovas Casanovas, 
va ser nomenat comandant i 
se li va lliurar l’acreditació i 
la pistola reglamentària. Se’n 
va desfer, de l’una i de l’altra,  
abans de travessar la frontera 
camí de l’exili. 

La mesura del traspàs va ser 
impulsada pel Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC)  en 
connivència amb la Subsecretaría 
de Armamento y Municiones 
del Ministerio de Defensa. Una 
vegada lliurades les cent uni-
tats, els comandaments de la 
Brigada de Tanques del Estado 
Mayor del Ejército Popular van 
determinar que no reunien prou 
condicions i garanties per a la 
seva homologació, les van refusar 
i les van derivar a les funcions 
secundàries d’arrossegament  de 
peces d’artilleria. 

Segur que les característiques 
tècniques dels tancs s’havien 
determinat inicialment amb la 
CIGGC, que les hauria homologat 
(és impensable que s’haguessin 
embarcat en una producció tan 
important sense haver-les con-
cretat exhaustivament ), però  
quan els van revisar els tècnics 
de la brigada de tancs de l’Exèrcit 
Popular no els van considerar 

adients. Donada la precarietat 
d’armament pesat de l’exèrcit 
republicà, es fa difícil d’entendre 
que es rebutgessin tots aquells 
tancs sense més ni més; molt 
probablement tenien raó en què 
no oferien prou garanties a l’hora 
d’entrar en combat. 

L’argúcia del traspàs pretenia, 
en el seu origen, que la destina-
ció dels tancs no la decidís el 
govern de la Generalitat, segons 
les necessitats dels fronts de guerra 
de l’entorn de Catalunya, sinó 
els comandaments de l’Exèrcit 
Popular de la República, la majo-
ria d’ells membres del Partido 
Comunista Español (PCE) i amb 
una perspectiva més global de la 
situació bèl·lica a Espanya.

No va ser aquesta l’única trifulga 
entre el govern de la Generalitat 
i els comandaments comunistes 
de l’Exèrcit Popular a causa dels 
tancs. Entre les quatre i les vuit 
del vespre del 5 de març de 1937, 
un destacament militar  moto-
ritzat degudament acreditat va 
carregar dotze  tancs soviètics que 
havien estat reparats a la fàbrica 
Z de Sant Sadurní els quals es 
trobaven  en un dels magatzems 
barcelonins de material de guerra 
de la Generalitat. L’ordre de tras-
llat anava signada per Eugenio 
Vallejo,el màxim responsable de 
la indústria de guerra del govern 
de Catalunya.  

Lògicament, els responsables 
del magatzem van atendre la 
comanda, però alguna cosa els 
devia alertar i van començar a 
sospitar que hi havia una  irre-
gularitat en aquella transacció. 
Quan el comboi ja havia marxat 
amb els dotze tancs, l’encarregat 
del magatzem va demanar als 
qui comandaven l’operació que 
s’identifiquessin. Lluny de fer-
ho, van pujar immediatament 
al seu vehicle i van fugir a tota 
velocitat. L’encarregat optà per 
seguir-los fins que van entrar a 
la caserna Voroshilov, al barri 
de Sarrià, on pocs minuts abans 
s’hi havien introduït els tancs. 
Aquesta caserna barcelonina havia 
adoptat el nom del revolucio-
nari soviètic Kliment Efremovic 
Voroshilov (1881 – 1969) després 
de l’alçament militar.

S’informà de l’incident a 
Eugenio Vallejo, el qual, efecti-
vament, va confirmar que algú 
havia falsejat la seva signatura. 
S’ordenà que les patrulles de 
control encerclessin la caserna 
i impedissin que ningú en 
pogués sortir. El propi Vallejo 
s’hi traslladà i s’entrevistà amb 
el tinent coronel que la coman-
dava. Aquest ho negà tot, afirmant 
que no tenia coneixement de 
l’entrada de cap tanc a l’interior 
de la caserna. Vallejo demanà la 
presència de Josep Tarradellas, 
conseller primer del govern de 
la Generalitat. Ambdós, Vallejo 
i Tarradellas,  van comminar el 
tinent coronel a aclarir què se’n 
havia fet dels dotze tancs. Inútil, 
la màxima autoritat d’aquella 
caserna afirmava amb contun-
dència que tot allò no era més 
que una fabulació sense cap 
fonament. 

 No va canviar la versió fins 
que el  Conseller de treball de la 

Imatge 13. Proves d’impermeabilitat dels xassís al riu Anoia. Foto del fons de l’autor

Imatge 14. Vista espectacular d’un dels tancs fabricats a Sant Sadurní. Foto del fons de l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas Macià

Imatge 15. Prototip d’un tanc sadurninenc amb ròtula giratòria per a la metralladora Hotchkiss de 7 mm. Imatge  
del fons fotogràfic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià
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1. ALBORNÀ, Jacint
2. ALSINA (I)
3. ALSINA (II)
4. AVANTE JORNET, Jaume
5. ÁVILA AMPOSTA, Josep
6. BALLESTEROS, Josep
7. BARGALLÓ SONET, Alfons
8. BASSEGODA  BALAGUER, Jaume
9. BELLOVÍ JAMÀS, Josep
10. BONO, Josep 
11. BORRÀS, Casimir   
12. BUNDÓ
13. BUSQUETS, Mariano
14. CABALLÉ, Ramon 
15. CABALLÉ SOLÉ, Pere
16. CABALLÉ, Serafí
17. CANALS, Antoni
18. CANYELLES
19. CARBÓ, Amadeu
20. CASANOVAS CASANOVAS, Jaume 
21. CASES BORRÀS, Josep
22. CASTELLVÍ, Ramon
23. CATASÚS MASANA, Pere 
24. DE LEÓN, Agustí
25. DELRIU MARTÍ, Josep
26. DOLS  GIBERT, Josep 
27. DOMÈNECH
28. FENOLLOSA LLORENS, Lluís
29. FONT
30. FORNS VENTURA, Joan
31. FRENCH GALIMANY, Miquel
32. GAVALDÀ
33. GILI, Josep
34. GIRONA (I)
35. GIRONA (II) 
36. GIRONA, Joan
37. GIRONA, Ramiro

38. GIRONA, Salvador
39. GUILERA, Salvador
40. JULIÀ 
41. LLOP SALES, Ramon
42. LLOP SALES, Antoni
43. LLORET, Ramon 
44. LÓPEZ, Aureli
45. MARIMÓN 
46. MARTÍ
47. MÉNDEZ
48. MIR SOLÉ, Josep
49. MIR, Joan
50. MUNNÉ
51. PAPASEIT, Antoni
52. PARELLADA, Antoni
53. PARELLADA, Enric
54. PARERA RIBA, Josep 
55. PARERA, Pere
56. PASCUAL, Antoni
57. PASCUAL, Joan
58. PERA, Joan  
59. PIQUERAS
60. PUBILL, Pere
61. PUIGNAU POCH, Pere
62. QUER, Sigfrid  
63. RAVENTÓS
64. RAVENTÓS, Francesc
65. RIAMBAU SOGAS, Carles
66. RIAMBAU SOGAS, Josep
67. RIDORSA, Joaquim
68. ROMEU, Joan
69. ROVIRA RÀFOLS, Josep
70. SALA ESPLUGAS, Marcel
71. SALVAT, Antoni
72. SARABIA PAREDES, Miguel
73. TENA, Manuel
74. URPÍ
75. ZARAGOZA  VERGES, Valentí

Personal  de la Fàbrica Z

Font. Llista incompleta elaborada per l’autor a partir d’entrevistes personals amb alguns dels 
que hi figuren, ja que encara  no s’ha pogut localitzar la documentació de l’empresa. Es tracta 
per tant de memòria oral, per la qual cosa alguns noms i cognoms podrien ser incorrectes 
o que  corresponguessin en realitat al motiu o malnom com es coneixien els personatges, o 
que hi hagi alguna confusió. Per tot això, l’autor agrairà qualsevol informació, aclariment o 
rectificació al respecte.  També interessa conèixer els noms de les dones que hi van treballar  
eventualment fent tasques auxiliars. Enviar les dades a carlesquerol@carlesquerol.com 
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Generalitat, Valdés, i el camarada 
Almendros, secretari del Comitè 
Militar del PSUC, es van incorpo-
rar a l’interrogatori. Aleshores el 
tinent coronel va admetre que, 
efectivament, cinc d’aquells 
tancs es trobaven  a l’interior de 
la caserna, però que dels altres 
set no en sabia res. Tarradellas, 
Vallejo, Valdés i Almendros van 
pressionar-lo fins que, finalment, 
va admetre que hi eren tots dotze, 
però va manifestar que ell havia 
actuat seguint les ordres de l’alt 
comandament de la Divisió Carles 
Marx, integrada per membres del 
PSUC i de la UGT i destacada 
aleshores al front d’Aragó.

      Al tinent coronel se li va 
obrir un expedient disciplinari 
i els tancs es van retornar al 
magatzem de Sarrià. 

      Pel juliol de 1938, per-
duda ja tota la rellevància de la 
Generalitat en la política de la 
República, el govern de l’Estat 
va expropiar a l’executiu català 
tot el sector de les indústries de 
guerra autòctones, provocant una 
greu crisis institucional.

La confusió dels serveis 
d’espionatge franquistes

A mitjans de gener de 1939, 
la Sección 2 de Información i la 3 
de Operaciones del Estado Mayor 
del Aire de l’exèrcit franquista 
van elaborar uns informes sobre 
les instal·lacions militars republi-
canes operatives a Catalunya. A 
Sant Sadurní se’n van identificar 
dues: la Fàbrica Z i el taller de 
reparacions d’avions i de vehi-
cles ubicat a les caves de can 
Codorníu. 

Les informacions les hi havien 
facilitat els serveis d’espionatge 
propis  i els quintacolumnistas, o 
civils simpatitzants amb la causa 
feixista  residents en territori 
republicà. A l’hora de fixar els 
objectius de l’ocupació, ambdues 
instal·lacions es van incloure a la 
llista emesa a Mato el 18 de gener 
per l’Estado Mayor. En conse-
qüència, els comandaments de la 
quarta i de la cinquena División 
de Navarra que van ocupar la Vila 
quatre dies després en coneixien 
la seva existència, però algú va 
cometre un error a l’hora d’in-
dicar la localització precisa de  
la fàbrica de tancs. Tant en el 
text descriptiu de l’objectiu 
com en un croquis adjunt, es 
va assenyalar  que estava situada 
a can Codorníu i no al carrer 
Torras i Bages, a l’interior de la 
població. També era inexacte 
que en aquelles dates els tallers 
fossin operatius ja que, com  s’ha 
indicat, a partir del 10 de gener 
s’inicià el desmantellament de 
la fàbrica de tancs, ignorant-se 
si es va fer el mateix al taller de 
can Codorníu, tot i  que, molt 
probablement, també va ser 
desmuntat. Els tancs soviètics  
avariats T 26 B que no s’havien 
pogut reparar ni evacuar a temps 
de la Fàbrica Z van caure en poder 
dels franquistes.

El reportatge 
fotogràfic de la 
Fàbrica Z
A l’Arxiu del monestir de 
Poblet es troba identificada 
i catalogada una col·lecció 
completa de fotografies de 
la Fàbrica Z que es van cap-
tar durant la guerra per part 
d’un fotògraf professional no 
identificat. Aquestes imatges 
se les van emportar a l’exili 
el president Josep Tarradellas 
i van ser enterrades pel seus 
pares dins uns bidons metàl·lics 
en una finca de Saint-Martin-
le-Beau quan les tropes nazis 
van ocupar França.

Van retornar a Catalunya 
després que Tarradellas fos reco-
negut com  president de la 
Generalitat durant el període 
de govern d’Adolfo Suárez. 
El 1981, Tarradellas va cedir 
tot el seu fons documental al 
monestir de Poblet, on s’hi va 
construir un nou immoble per 
ubicar-hi l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas Macià, en honor 
a la filla del president. El seu 
fons fotogràfic compta amb un 
total de 33.844 imatges. 

 A més d’aquest reportatge 
de la Fàbrica Z,  també n’hi ha 
un altre d’inèdit de temàtica 
sadurninenca que correspon 
a l’enterrament a l’exili del 
president del Parlament de 
Catalunya, Joan Casanovas 
i Maristany. Fa unes setma-
nes, l’autor d’aquest reportatge 
va fer donació d’una sèrie de 
fotografies de la Fàbrica Z a 
l’arxiu de Poblet per tal d’en-
riquir encara més el fons foto-
gràfic sobre aquesta empresa 
sadurninenca que es conserva 
al monestir.  

Imatge 16. L’operari Josep Mir conduint un tractor eruga per a l’arrossegament de peces d’artilleria. Imatge inèdita del fons fotogràfic  de l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas Macià

SANT SADURNÍ (1936-1939)

ALT PENEDÈS     39



8 de febrer del 2008 ALT PENEDÈS      41

(Ve de la pàgina anterior)

Una experiència entre 
el voluntarisme i el prag-
matisme 

Aquesta va ser una inici-
ativa industrial moguda pel 
voluntarisme de construir 
tancs i vehicles blindats per 
tal d’intentar aturar l’exèr-
cit de Franco, amb els seus 
potents aliats de l’Alemanya 
nazi i de la Itàlia feixista, que 
es va veure condicionada per 
la manca de recursos i de 
materials adequats, per les 
picabaralles internes entre 
la Generalitat i el govern de 
l’Estat, i per  les dificultats 
d’establir una logística que 
permetés el subministrament 
de peces de recanvi per als 
vehicles destinats i avariats 
als fronts de guerra. 

Un exemple del volun-
tarisme a causa de la manca 
de materials adequats el tro-
bem en la fórmula que es va 
aplicar per pal·liar la manca 
de subministrament de xapa 
blindada que va obligar als 
tècnics de la fàbrica Z a 
recórrer a una solució força 
enginyosa. 

Van entaforar llana d’ovella 
extreta dels matalassos entre 
dues planxes disposades en 
paral·lel, de tal forma que 
quan un projectil enemic 
perforava la xapa exterior 
s’hi enredava degut al seu 
moviment giratori i quedava 
bloquejat abans de travessar la 
planxa interior. Però resultava 
evident que el sobrepès que se’n 
derivava a causa de la doble 
xapa afectava les prestacions 
del motor i que la solució 
adoptada, tot i ser original,  
era força patètica. Tampoc 
era cap cosa de l’altre món 
l’armament que portava: la 
metralladora de projectils de 
7 mm no representava una 
gran amenaça si es comparava 
amb el canó dels tancs de 
fabricació soviètica T 26 B. 

De les picabaralles internes 
entre el govern de Catalunya 
i el de l’Estat  a causa de les 
indústries de guerra ja ens 
n’hem fet ressò. Finalment, no 
es van consolidar uns canals 
que facilitessin les comandes 
i la corresponent tramesa de 
peces de recanvi, fet que va 
immobilitzar molts dels vehi-
cles que es van fabricar a cal 
Benach a les poques setmanes 
d’entrar en acció. 

L’arribada de més de 500 
tancs soviètics T 26 B (alguns 
historiadors xifren en un miler 
els que es van subministrar 
al govern de la República), 
més ben dissenyats i amb 
més capacitat de foc (anaven 
equipats amb un canó de 45 
mm i tres metralladores de 
7,81 mm), va arraconar la 
resta d’unitats autòctones. 
Però tampoc en aquest cas 
es va preveure una logística 
que permetés poder disposar 
de les peces de recanvi neces-
sàries, fet que va obligar a fer 
reparacions d’estar per casa, 
sense massa garanties.

La sèrie de reportatges fotogràfics 
de la Guerra Civil publicada a el 3d8

1.ROBERT CAPA
Reportatge  fotogràfic del 15 de gener de 1939 a la carretera de Tarragona 
a Barcelona. 
3d8, 25 d’agost  i 29 de desembre de 2006

2. HENRY BUCKLEY
Reportatges fotogràfics inèdits a diferents indrets i fronts de 
Catalunya.
3d8, 24 d’agost de 2007

3. FONS VINCENT DOHERTY
Reportatge inèdit del setge de l’Alcázar Toledo d’autor desconegut. 
Setembre de 1936.
3d8, 30 de novembre de 2007

4. BOMBARDEIG DE SANT SADURNÍ
Fotos dels pilots i dels avions nazis  de la Legió Cóndor que el 22 de 
gener de 1939 van bombardejar Sant Sadurní.
3d8, 7 de desembre de 2007 

5. FÀBRICA DE TANCS I BLINDATGE DE CAMIONS A SANT SADURNÍ
Reportatge de l’empresa sadurninenca que  a partir de 1936 es va dedicar 
a construir tancs i blindar camions  per a l’exèrcit republicà. 
3d8,  divendres 8 de febrer de 2008

Imatge 17. El jove sadurninenc Joan Forns Ventura dalt d’un tractor  eruga per a l’arrossegament d’avions als aeròdroms republicans, fabricat 
íntegrament a Sant Sadurní. Les baules de les cadenes eren de cautxú per no malmetre les pistes. Foto del fons de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià

Imatge 18. Prototip de carro d’assalt dalt un vagó de tren a l’estació de 
Sant Sadurní. Els dos personatges que porten americana  que veiem 
asseguts al centre de la fotografia són Josep  Dols Gibert i Joan Girona. 
Les sigles FAI corresponen a Federació Anarquista Ibèrica. Foto del fons 
de l’autor

Imatge 19. El president de la República, Manuel Azaña, acompanyat pel president de la Generalitat, Lluís Companys, atenen les explicacions d’Eugenio 
Vallejo, el màxim responsable de la indústria de guerra del govern de Catalunya, durant una exhibició de material bèl·lic en una de les fàbriques de la 
Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat, ubicada a Sarrià (Barcelona). Al fons, amb barret, sobresurt el conseller Josep Tarradellas. 29 de 
gener de 1937. Foto del fons de l’autor
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