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La utopia blindada

El camió blindat construït a Vilafranca rodejat de milicians. Sobre la carcassa es pot llegir Milícies Antifeixistes de 
Vilafranca del Penedès. Es tracte, probablement, de la única imatge del camió en la que se’l veu operatiu, amb 
la metralladora sortint per l’escletxa de la torratxa i la bandera republicana a la part davantera del vehicle. El 
blindatge es va adaptar sobre un  camió de la marca Ford, de sis o vuit cilindres. Foto inèdita del fons de l’autor

Tanc construït als tallers sadurninencs de l’empresa col·lectivitzada Maquinaria Moderna  para Construcciones 
y Obras Públicas SAE. Anava equipat amb un motor de 60 cavalls de la marca Hispano Suiza i amb una 
metralladora Hotchkiss de 7 mm de fabricació espanyola. Fons de l’autor

Els carros d’assalt construïts a Vilafranca i Sant Sadurní les primeres setmanes de la Guerra Civil 
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La crida que els sindicats 
revolucionaris van 
realitzar poques setmanes 
després de l’alçament 
feixista perquè es 
construïssin tancs, ja que 
eren els vehicles de la 
victòria segons afirmaven 
en els seus cartells 
publicitaris, va propiciar 
que arreu de Catalunya i 
d’Espanya es posessin en 
marxa diferents projectes, 
la majoria dels quals van 
acabar en un estrepitós 
fracàs.

Exactament el mateix hauria succeït 
si en comptes de tancs s’hagués 
proposat que es construïssin pre·
cipitadament avions, vaixells, 
màquines de tren o camions. 
Aconseguir executar un projecte 
d’aquesta envergadura no s’im·
provisa en quatre dies, i menys 
en temps de guerra. Però molts 
s’hi van veure amb cor aquell 
estiu de 1936. A Blanes, Sabadell, 
Barcelona, Sant Sadurní i també 
a Vilafranca, on el voluntarisme 
i l’ardor bèl·lic es va materialitzar 
en un projecte domèstic  que 
ratllava l’utopia. A aquells arti·
lugis mòbils resultants els van 
anomenar tiznaos.

El blindat construït a 
Vilafranca

Sobre un camió Ford, al taller 
del mecànic vilafranquí Melcior 
Baltà  es va bastir una carcassa 
blindada d’una sola peça cons·
truïda amb làmines de ferro  
que  se sobreposava al xassís 
del vehicle. 

L’havia encarregat el Comitè 
local de les Milícies Antifeixistes. 
La part davantera era la més vul·
nerable ja que disposava d’una 
gran obertura a l’alçada de la 
cabina amb una espitllera supe·
rior  per a la metralladora. També 
es van preveure dues obertures 
circulars a l’alçada dels fars del 
camió. S’accedia  a l’interior  pel 
sostre, a través d’una finestra metàl·
lica practicable i, a cada lateral, 
s’hi van obrir sis espitlleres més  
des d’on els soldats asseguts a la 
caixa del camió podien disparar 
el seu armament. Sembla que els 
constructors es van inspirar en 
els models de blindats  fabricats 
a Barcelona i Sabadell que van 
travessar Vilafranca en direcció 
al front les primeres setmanes 
de la Guerra Civil.

La recerca realitzada per 
l’historiador vilafranquí Ernesto 
González  Armenteros no acaba 
d’aclarir si el blindat  va arribar 
al front, si es va quedar pel camí 
o si, ni tan sols, va sortir del 
Penedès. Hi ha diverses versi·
ons sobre la taula: des dels que 
expliquen que, ja des del primer 
moment, tenia serioses dificul·
tats per desplaçar·se a causa de 
l’excessiu pes de  la carcassa i que 
ben pocs quilòmetres va recórrer  
en aquelles circumstàncies;  fins 
els que afirmen, contràriament,  
que després de comprovar·se al 
front les deficiències del blin·
datge en travessar·lo els projectils 
enemics,  el vehicle en qüestió 
es  va  retornar a Vilafranca on 
s’intentà perfeccionar·lo. Segons 
aquesta darrera hipòtesi, va ser  
aleshores quan s’augmentà exces·
sivament  el pes de la carcassa, 
amb la consegüent frustració  
ja que el motor del camió va 
resultar del tot insuficient per 
arrossegar aquella feixuga estruc·
tura metàl·lica. 

Aquesta possibilitat de que 
el blindat quedés inutilitzat a 
Vilafranca vindria a confirmar 
que l’indret on es va captar la 
fotografia de la carcassa junt amb 
altres restes de cotxes i blindats 
fos precisament la muntanya de 
Sant Pau, a les rodalies d’aquesta 
població. Tampoc ha estat possible 
localitzar el lloc exacte, rodejat 
de bancals plens d’oliveres (veure 
fotografia adjunta), tot i les ges·
tions que s’han realitzat sobre 
el terreny. 

Els blindats fabricats a 
Sant Sadurní

En contrapunt a la improvisa·
ció de Vilafranca, a la veïna Sant 
Sadurní es va aprofitar l’experièn·
cia, la maquinària i la professio·
nalitat dels operaris i tècnics del 
taller de can Benach (Maquinaria 
Moderna para Construcciones y 
Obras Públicas)  per a produir vehi·
cles blindats més adequats (veure 
el 3d8 del 8 de febrer de 2008).  Ja 
el 1935 l’enginyer Joan Benach 
Olivella havia presentat el projecte 
d’un tanc, bastit sobre la base dels 
tractors que s’hi fabricaven. Tots 
els tractors fabricats a can Benach 
abans de la guerra per a usos civils 
anaven equipats amb  motors de 
60 cavalls de la marca Hispano 
Suiza que s’engegaven amb una 
maneta giratòria, i la tracció es 
transmetia mitjançant  cadenes de 
baules de ferro o de cautxú.

(Continua a la pàgina següent)

“Per iniciativa pròpia, fàbriques i tallers es posaren a fabricar material 
de guerra. Tothom tenia idees i feia oferiments entusiastes. Però tot era 
desarticulat, ineficient, estèril”.

Josep Tarradellas, conseller d’Economia i Serveis Públics de la 
Generalitat de Catalunya en l’etapa republicana.

El blindatge del camió de Vilafranca, 
realitzat en un taller mecànic 
col·lectivitzat a la plaça de la Constitució, 
tot i ser molt enginyós, va resultar massa 
pesat i el motor del Ford no el podia 
arrossegar

En canvi, els tancs i carros d’assalt 
dissenyats i fabricats a Sant Sadurní per 
l’enginyer Joan Benach gaudien d’un 
adequat nivell tecnològic, malgrat que 
algun model no va ser homologat per 
l’Exèrcit Popular

Mentre que a Vilafranca es va actuar amb 
precarietat, altruisme i improvisació, a 
Sant Sadurní es va aprofitar l’experiència 
d’un taller local dedicat a la construcció de 
tractors i es va plantejar com una iniciativa 
col·lectivitzada en temps de guerra
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Camió blindat al País Basc. Fons de  l’autor 

També a Blanes van intentar blindar un camió. El vehicle va ser incautat per la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI) a Miquel Alventosa Fabra, i la carcassa es va muntar  als tallers de SAFA. 
Va quedar aturat en una de les pujades el municipi abans de ser enviat al front. Fons de l’autor

Vehicle blindat que va quedar inutilitzat al bell mig de la Plaza Zocodover de Toledo just en 
iniciar-se el setge a l’Alcázar. André Malraux el cita a la seva obra L’espoir. Foto del fons Vincent 
Doherty

Als tallers de la Hispano Suiza, al barri barceloní de La Sagrera, es van adaptar a corre-cuita 
camions d’ús civil per a finalitats militars. La imatge es va captar el 25 de juliol de 1936. Foto de 
Josep Maria Badosa

Els obrers barcelonins de la Constructora Field van bastir entre l’agost de 1936 i el gener de 
1937 diverses unitats d’aquest carro d’assalt sobre uns camions de la marca Federal. Anava 
equipat amb una metralladora i nou fusells i pesava vuit tones. Foto Brangulí

Un altre camió blindat circulant per una carretera catalana en destinació al front d’Aragó. 
Foto de Robert Capa. ICP

Blindat construït a Sabadell, davant la catedral de Barcelona. Juliol de 1936. Foto d’autor 
desconegut

Camió blindat  camí del front d’Aragó. El van batejar amb el nom del revolucionari i 
anarquista espanyol Buenaventura Durruti. Agost - Setembre de 1936. Foto del fons de l’autor
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Aquells tractors que s’utilitza·
ven com segadores mecàniques 
motoritzades,  per al moviment 
de  terres i per a treure neu, es 
van reconvertir l’estiu de 1936 
de forma intuïtiva i espontània  
en vehicles per a l’arrossegament 
de peces d’artilleria i d’avions , 
carros d’assalt i tancs. Gaudien 
d’un adequat nivell tecnolò·
gic però l’escassetat de planxa 
blindada  va impedir·ne la seva 
homologació i la fabricació en 
sèrie.  Els pocs blindats  fabricats 
a Sant Sadurní que van entrar en 
combat aviat van patir avaries 
i van quedar inservibles en no 
disposar d’una adequada logística 
de reparació i de substitució de 
peces malmeses.

     Malgrat múltiples gestions 
ha estat de tot impossible localitzar 
les restes d’un sol exemplar fabri·
cat a Sant Sadurní, però si que es 
disposa de maquetes fetes a escala 
pel mecànic sadurninenc  Carles 
Riambau Sogas que treballava  can 
Benach durant la guerra. 

La utopia blindada pene-
desenca 

Les iniciatives de Vilafranca i 
Sant Sadurní, tot i l’abisme que 
les separa, tenien en comú l’ideal 
de contribuir a aturar el feixisme. 
Durant aquelles primeres setma·
nes de la Guerra Civil els qui van 
intervenir en la construcció dels 
blindats  penedesencs de forma 

(Ve de la pàgina anterior)

La carcassa del camió blindat de Vilafranca abandonada a la intempèrie en un cementiri de 
vehicles, en un indret no identificat. Foto inèdita del fons de la Sezione Topocartografica del 
Corpo de Truppe Volontarie enviada per Mussolini en ajut de Franco

Un dels tancs alemanys de la Legió Cóndor, més  lleuger i versàtil que els fabricats a la Unió 
Soviètica, que va combatre al bàndol franquista contra l’exèrcit republicà. Foto del fons de 
l’autor

Imatge del prototip d’un carro d’assalt  fabricat a Maquinaria Moderna para Construcciones 
y Obras Públicas, carregat dalt d’un vagó del ferrocarril a l’estació de  Sant Sadurní, amb 
les sigles de la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) pintades a la carcassa. Els dos personatges  
coberts amb una boina són, d’esquerra a dreta seguint l’ordre de lectura,  Joan Girona i 
Balaguer (1888 -1945) que des del 1927 treballava a can Benach, i Josep Dols i Gibert (1895-
1941). El primer va morir  dos anys després de sortir de la presó Model del  Barcelona, i 
el segon al camp d’extermini de  Mauthausen ( Àustria). Aquest prototip mai no va ser 
homologat i, per tant, no va ser enviat al front.  Fons de l’autor   

Stalin  va facilitar a la República  més de 500 tancs del model T 26 B construïts a la Unió 
Soviètica. El que veiem a la imatge va caure en poder de l’Exèrcit franquista i els sublevats 
el van utilitzar fins al final de la guerra. Anava equipat amb un canó de 75 mm i tres 
metralladores de 7’81 mm. Foto del fons de l’autor

Camió blindat construït als Talleres Nuevo Vulcano de Barcelona. Foto d’autor no  identificat, del fons de l’autor

improvisada sí,  però tenaç,  tenien 
molt clar que estaven col·laborant 
en una tasca que ells consideraven 
ingent, però del tot imprescindible. 
Antoni Rovira i Virgili constatava 
que “ No hi havia  ací [es refereix 
a Catalunya] fàbriques de mate-
rial ni de municions. Cap fàbrica 
de canons, cap fàbrica de fusellls, 
cap fàbrica de metralladores, cap 
fàbrica d’aeroplans, cap fàbrica de 
bombes ni de cartutxeria, cap drassana 
militar. En la distribució geogràfica 
dels establiments d’aquesta mena, hi 
va haver un evident proteccionisme 
del qual Catalunya va quedar exclosa. 
Diverses poblacions de l’Estat pos-
seïen indústries de guerra com una 
font de vida econòmica. Catalunya 
amb una xifra tant elevada pel que 
fa a la seva contribució a l’hisenda 
pública, no posseïa cap d’aquestes 
indústries [...]”

La construcció de carros d’assalt  
i tancs blindats va ser la primera 
mobilització civil penedesenca 
endegada  per  la CNT i la FAI, que, 
com totes les utopies,  s’esmicolà 
contra la dura realitat convertint·se 
en un estrepitós fracàs, preludi 
de la derrota de 1939. 

Interessa qualssevol informació  
addicional o fotografies relacionades 
amb el camió blindat construït 
a Vilafranca el 1936 pel Comitè 
de Milícies Antifeixistes. Enviar 
a querolrovira@hotmail.com

   


