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Introducció i objectius del projecte d’investigació 

Els darrers anys l’arquitectura militar i els espais de memòria de la Guerra Civil 

s’han revaloritzat com a elements patrimonials, és per això que han augmentat 

el nombre d’estudis arreu de Catalunya. Es presenta un resum del projecte 

d’estudi que té com a títol El Patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles (1936-

1939), dins de la Beca d’Investigació Local 2009. La recerca es basa en 

l’anàlisi dels elements patrimonials del terme municipal, tant a nivell històric i 

documental, com en la realització de propostes d’adequació de les fortificacions 

de la Guerra Civil a Cubelles. Per això, es proposa dur a terme un seguit de 

tasques de recerca bibliogràfica i arxivística, de prospecció arqueològica1, així 

com de les propostes de condicionament de les estructures defensives i la 

possibilitat de realitzar rutes turístiques per gaudir d’aquest patrimoni de la 

Guerra Civil. 

Principalment, el treball abastaria tota l’arquitectura militar del front marítim de 

Cubelles; la identificació al nucli urbà de les seus dels partits polítics i 

associacions culturals i sindicals vigents durant la II República, els refugis 

antiaeris, l’estudi dels bombardejos i les actuacions de la Junta de Defensa 

Passiva Local, els punts de vigilància que actuaren en les muntanyes i el paper 

de les masies disgregades del terme municipal. 

 

                                                           
1
 Les prospeccions arqueològiques són exploracions superficials i sistemàtiques, sense 

remoció del terreny, dutes a terme amb metodologia científica per a l’estudi o la investigació. 



 

 

Ubicació de la vila de Cubelles. Institut Cartogràfic de Catalunya, fragment del full 447 Vilanova 

i la Geltrú (edició de la Guerra Civil Espanyola), escala 1:50.000. 

 

Arquitectura militar i espais de memòria: un patrimoni per recuperar 

L’arquitectura militar construïda al front marítim durant la Guerra Civil a 

Cubelles s’emmarcaria dins de la fortificació de la costa catalana en els anys 

1937-1938 per part de la República espanyola, davant els bombardejos dels 

vaixells feixistes i el temor d’un desembarcament militar a les costes. És en 

aquest context, que des del Ministeri de Defensa de Costes i la Generalitat de 

Catalunya es planificà i projectà la fortificació de tot el litoral català, 

especialment del municipi de Cubelles pel seu enclavament estratègic. 



 

Les fortificacions de la Guerra Civil a Cubelles, són principalment nius de 

metralladora. Entenem per niu de metralladora la construcció que protegia al 

militar d’una arma automàtica. Segons la seva disposició i els materials de 

construcció emprats podien ser “a barbeta” –a celobert, parcialment soterrat i 

habitualment amb sacs terrers i espitlleres (també anomenades troneres) a 

través de les quals es pot disparar–, construïts amb totxos o maons, de ciment 

o formigó armat. Un niu de metralladora consistia des del simple parapet sense 

sostre fins a construccions de quasi 1 metre de formigó amb la finalitat de 

blindar la teulada i parets, passant pels més freqüents a base de pedra, ciment 

o troncs de fusta per a la protecció. 

A més, és ben conegut el Fortí de la Mota de Sant Pere. S’entén per fortí, la 

construcció d’especial solidesa. Les seves formes i resistència varien, i molts 

podien resistir impactes directes d’artilleria o bombes d’aviació. En alguns 

casos s’utilitza per albergar personal i armament, i en altres com observatori o 

magatzem. El Fortí de la Mota de Sant Pere correspon a l’emplaçament d’un 

punt de recolzament a Cubelles molt a prop de l’antiga caserna dels 

carrabiners, amb un observatori, dos nius de metralladora, dos dependències 

sanitàries i altres dos per albergar l’aigua, amb un camí de comunicació i una 

trinxera activa que voreja el petit cim de la Mota de Sant Pere, que durant la 

seva construcció encara conservava part de la muralla de l’antic priorat de Sant 

Pere. 



 

 

Esquema del Fortí de la Mota de Sant Pere. 



 

 

Generalment els termes niu de metralladora2 i fortí s’apliquen, indistintament, a 

obres amb assentament de fusell metrallador i metralladora. En el cas de fortí, 

a més, es tracta d’una obra fortificada ocupada per una petita guarnició. També 

coneixem un búnquer d’artilleria lleugera a la desembocadura del Foix, a la 

coneguda platja de la Mota de Sant Pere, compost per un cos central flanquejat 

per dos nius de metralladora. 

                                                           
2
 A Catalunya, a diferència de la resta de l’estat espanyol, s’ha nombrat a les casamates com 

nius de metralladora, ja que feien aquesta última funció. Les casamates són construccions de 
ciment i diversos materials, amb la finalitat d’albergar personal amb armament de forrellat, 
automàtic, o inclús artilleria. Les seves mides i formes són variades, a l’igual que els nius de 
metralladora, que d’alguna forma podrien quedar també englobats dintre d’aquesta categoria. 



 

 

A tocar i amb el límit de la platja de Cunit, es va crear l’últim sector militar 

depenent de Barcelona, prop del cos de guàrdia dels carrabiners d’aquest 

terme. És en aquest sector, dins la sorra de la platja, que s’excavaren una línea 

de trinxeres en ziga-zaga que es prolongaria fins a les platges cubellenques. 

L’Agrupació Nord de Defensa de Costes, des de Sitges a Cubelles, va construir 

nombrosos enclavaments militars3. El treball aglutinà les actuacions militars en 

quant a la defensa de costes, les informacions de la Companyia d’Il·luminació i 

la Companyia de Transmissions i les funcions realitzades per la Comandància 

de Carrabiners. 

A banda de l’arquitectura militar o les estructures defensives, la importància de 

l’estudi radica en la determinació dels espais civils ubicats al nucli urbà de 

Cubelles que durant la Guerra Civil varen ser utilitzats, destruïts o condicionats 

i que condicionaran un futur itinerari dels indrets de memòria. 

                                                           
3
 Coneixem la documentació existent sobre l’existència d’un tren blindat que operava per 

protegir el litoral des de Sitges a Vilanova, com a bateria de costa mòbil (CABEZAS, A. (2009): 
La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú (1936-1939). Aspectos militars, Barcelona: Institut 

d’Estudis Penedesencs, pàg. 64. 



 

Aspectes com la crema de l’església i saquejos del temple, el dia 22 de juliol de 

1936, van marcar la història d’una població tranquil·la. L’explicació i 

incorporació dins de l’estudi dels espais que varen formar part d’aquesta acció 

ens facilitarà la comprensió dels indrets relacionats. És el cas de la botiga del 

carrer Major, cal Pel Federico (botiga del carrer Major), que és l’escenari d’on 

es va extreure la benzina per incendiar l’església4. 

La comprensió dels espais on van ser assassinats Narcís Bardají, Remigi 

Juncà i Josep Marsé Mestres, aquest últim a Cunit, ens ajudarà a la dignificació 

dels indrets i de les personalitats. La localització del Comitè de Defensa Local 

de Cubelles (a la casa del carrer del Mig que confronta amb l’actual carrer de 

l’Església), de la rectoria5 i del cafè Armengol seran punts neuràlgics per 

entendre les activitats d’aquest comitè. A més, les confiscacions de can Travé, 

el local de la Societat L’Aliança (CNT) i el de la cooperativa, el castell (Unió de 

Rabassaires), can Fabrés -cal Xicarró- (Unió de Rabassaires), les cases del Dr. 

Juncà i de Joaquim Vila, ocupats per diferents sindicats6, són exemples 

clarificadors de l’activitat política en temps de guerra al nucli urbà. 

Cubellencs, cubellenques i altres veïns procedents de viles properes o de 

municipis bombardejats es refugiaren en masos o a la muntanya del massís del 

Garraf, a causa dels bombardejos sobretot a l’any 19387. Les terres 

                                                           
4
 VIDAL, J. (2006): El Círcol Cubellenc (1890-1939). Mig segle d’història de Cubelles a través 

de la seva entitat pionera, Cubelles: Ajuntament de Cubelles, pàg. 208. 

5
 Posteriorment, la seu de l’ajuntament passà a la rectoria, i a l’actual carrer Anselm Clavé hi 

havia el magatzem de la rectoria del qual s’acordà la seva destrucció a finals de 1936. 

6
 VIDAL, J. (2006): Op. cit., pàg. 213. Posteriorment, cases deshabitades i requisades, varen 

ser destinades a refugiats. 

7
 Van caure bombes a l’actual plaça de la Font i la plaça Balmes. Un estudi detallat per 

identificar la xifra i identitats de les víctimes pot permetre reconèixer i dignificar els escenaris 
del seu patiment. L’estudi de les xifres totals de la comarca del Garraf han estat publicades en 



 

col·lectivitzades i gestionades per la Unió de Rabassaires, com l’Hort del 

Rector, que al final de la guerra van deixar de conrear-se, seran presentades 

amb plànols georeferenciats per veure la disgregació i utilització d’unes terres 

apropiades segons la seva titularitat o l’aprofitament dels recursos. 

Per tot això, caldrà realitzar una nova prospecció arqueològica del terme, per 

situar topogràficament les estructures defensives i les que s’aniran descobrint. 

 

Sobre les fonts i la metodologia 

L’estructura proposada per a la configuració del treball d’investigació es basa 

en la recerca documental, la prospecció arqueològica i la definició de rutes per 

a la seva visita, com ja hem comentat anteriorment. La recerca documental que 

es portarà a terme es basarà en la documentació (inventaris, bibliografia i 

recerca documental a diversos arxius) amb la intenció de poder inventariar tot 

el patrimoni cultural de la Guerra Civil al terme municipal de Cubelles. Aquest 

apartat consistirà en el buidatge exhaustiu de la documentació existent dins la 

bibliografia especialitzada per la seva contextualització, anàlisi històrica i 

arqueològica del patrimoni de la Guerra Civil de Cubelles i de les poblacions 

veïnes. 

L’anàlisi documental sobre els expedients de Cubelles dipositats a l’Archivo 

General Militar de Ávila seran de gran importància, ja que aquest alberga els 

                                                                                                                                                                          
el següent llibre: ARNABAT, R.; SABANÉS, A. (2006): Víctimes de la Guerra Civil (1936-1939) 
al Penedès. Soldats i població morta. Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, Vilafranca del 
Penedès: Edicions i Propostes Culturals Andana. També, les víctimes cubellenques de la 
Guerra Civil han estat facilitades per la recent publicació: MARTÍNEZ, X.; VIDAL, J. (2009): Els 
anys de la postguerra i l’auge turístic a Cubelles (1939-1970). De la repressió a l’especulació, 

Cubelles: Ajuntament de Cubelles, pàg. 19. 



 

plànols del projecte del Ministeri de Defensa de Costes de les fortificacions de 

Cubelles. A més, es consultaran els fons del Ministeri de la Guerra, del 

Depósito de Guerra y del Servicio Histórico Militar, de les institucions territorials 

i la documentació gràfica referent al municipi de Cubelles a l’Archivo General 

Militar de Madrid. 

També es consultarà la documentació dipositada al Centro Documental de la 

Memoria Histórica (Salamanca), a partir dels expedients de la Delegación 

Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, la qual 

aportarà la contextualització del conflicte bèl·lic. 

A l’Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón, Madrid) alberga 

part dels fons sobre la Guerra Civil. Per això, caldrà la seva consulta per fer un 

recorregut de les ordres i operacions, moviments d’avions, informació 

intervinguda, declaracions de presoners i del material recuperat dins del terme 

municipal de Cubelles. 

Els informes dels parts de guerra dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a 

l’Archivo Histórico Nacional de Madrid ens donarà sentit a les actuacions 

militars per a la defensa activa i passiva de la població. De l’Arxiu Comarcal del 

Garraf es pretén consultar el fons referent a obres i urbanisme, per estudiar les 

fortificacions dissenyades i efectuades, i el fons sobre els serveis militars. 

Finalment, la consulta del Butlletí del Comitè de Defensa Local i Full Oficial del 

Consell Municipal a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, 

el buidatge de la premsa de l’època entre els anys 1936 al 1939, l’estudi de les 

fitxes classificatòries dels soldats durant el període de la Guerra Civil a l’Arxiu 

Històric Municipal de Cubelles, finalitzarà l’obra de manera global. 



 

D’altra banda, la prospecció arqueològica que es portarà a terme a tot el terme 

municipal de Cubelles, permetrà la detecció i inventari de totes les estructures 

de la Guerra Civil que encara es conserven. A més, es realitzaran treballs 

d’aixecament topogràfic i documentació planimètrica de l’estat actual de totes 

les construccions. 

Per a la definició de rutes per a la seva visita es realitzaran els criteris 

diferenciats per a cada itinerari i el reconeixement del terreny, en quant a 

l’accessibilitat i identificació de fites. La pretensió és dotar a les restes dins d’un 

recorregut didàctic que representi adequadament aquest patrimoni. 

 

A tall de conclusió 

L’objectiu principal és dignificar els diferents espais de Cubelles per al seu 

reconeixement dins del conflicte bèl·lic, ja que situarà el terme municipal dins 

d’una dinàmica engegada els últims anys per gran nombre de viles i poblacions 

catalanes que han vist créixer, d’aquesta manera, el seu patrimoni de la Guerra 

Civil espanyola. 

Així, amb aquesta proposta, es pretén investigar i adequar aquests espais de la 

Guerra Civil per a fer-los visitables, deixant-los integrats totalment dintre del 

seu medi físic i recuperant el seu valor cultural i explicatiu dins d’un procés 

històric que ha comportat conseqüències fins als nostres dies. 


