
4. Resistència i revolució a 
l’Espanya republicana.

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 
(1936 – 1939)



L'esfondrament de l’ordre republicà

Després de la dimissió de Casares Quiroga, el nou
Govern de José Giral es va esforçar per recuperar 
el control de les forces militars lleials i de l’ordre 
públic, i coordinar a les “milícies antifeixistes”.

Les diverses Milícies havien obtingut armes per part del 
propi Govern, i també a partir de l’assalt a casernes i 
arsenals de l’Exèrcit i de la Guàrdia Civil. 
Havien establert controls i patrulles sovint arbitràries, i 
també havien organitzat algunes expedicions al front de 
guerra amb resultats incerts.

En aquestes primeres setmanes, les “milícies” van exercir 
una dura repressió violenta i arbitrària contra aquells a 
qui identificaven com a “partidaris de la insurrecció”.

Militants de partits de dreta, empresaris, oficials 
de l’Exèrcit, i sobretot contra l’Església Catòlica.

Es va formar un poder “de facto”, no 
controlat per les institucions legítimes 
de la República, que va substituir els 
Ajuntaments, el Govern de la 
Generalitat i de fet al mateix Estat.

La cèlebre “Columna de Ferro”, formada per anarcosindicalistes valencians, coneguda 
pels estralls i abusos que va cometre quan intentava imposar el “comunisme llibertari”.



El Comitè de Milícies 
Antifeixistes

El Comitè fou creat el dia 21 de juliol de 
1936 pel President de la Generalitat Lluís 
Companys, a instàncies de la CNT i de la FAI. 
En aquest comitè hi van estar representades 
totes les forces polítiques i sindicals 
d’esquerra, i en teoria controlava l’acció 
política i militar de les milícies. 
Fou dissolta l’1 d’octubre de 1936. 



El govern de Largo Caballero

La desorganització i disparitat de les forces antifeixistes va afavorir 
l’avenç imparable de les tropes de Franco, i va forçar a assolir una 
nova organització centralitzada a la zona republicana.

4 de setembre de 1936
Formació d’un Govern presidit per Francisco Largo Caballero
(PSOE), amb presència de ministres republicans, comunistes 
i anarquistes.
EIXOS DE L’ACCIÓ DEL NOU GOVERN:

La reorganització de l’Estat de dret i en la formació d’un Exèrcit 
popular eficaç i disciplinat per enfrontar-se als insurrectes.

Esforços per acabar amb la violència i amb la impunitat dels 
grups més radicals i mantenir l’ordre i la seguretat.

Trasllat del Govern i de les institucions de l’Estat a València. 
(es va deixar la ciutat de Madrid en mans d’una Junta de 
Defensa sota el comandament del general José Miaja).



La Generalitat recupera el control del país

A Catalunya, el Govern de la Generalitat també es va 
remodelar (setembre de 1936) per incloure consellers de 
diversos partits i sindicats: ERC, PSUC, POUM, UGT, CNT i 
altres, amb Josep Tarradellas (ERC) com a Conseller Primer.



Fer la revolució o guanyar la guerra

Durant el primer any de guerra, es va donar una situació de dualitat envers els 
objectius i les prioritats entre les diverses forces polítiques:

Col·laborar amb el Govern de la República i de la 
Generalitat per guanyar la guerra (i ajornant per 
tant l’assoliment dels objectius revolucionaris 
propis de la ideologia de cada partit.

Posar en marxa la revolució social i prioritzar per 
tant la consecució d’una societat llibertària de 
forma immediata, amb abolició de la propietat 
privada i de la societat de classes.

A Catalunya, el PSUC (Partit Socialista 
Unificat de Catalunya), de filiació 
prosoviètica, era partidari de la 
col·laboració amb el Govern “burgès” 
d’ERC i de la prioritat de guanyar la guerra.

En canvi, la CNT (i sobretot la FAI) i el POUM
(Partit Obrer d’Unificació Marxista) 
prioritzaven els objectius revolucionaris i la 
destrucció de la República “burgesa”.



Les col·lectivitzacions
Primeres setmanes de la Guerra

Situació de desgavell en 

l’economia per la fugida 

d’empresaris, els problemes de 

subministrament, la manca de 

mà d’obra a les fàbriques i 
empreses ...

Ideals d’autogestió 

i col·lectivització 

propi dels sindicats 
anarquistes (CNT)

Moltes empreses foren “col·lectivitzades” pels 

seus treballadors, que organitzaren la producció i 
l’administració de les empreses.

Octubre de 1936

Decret de Col·lectivitzacions, que legalitzava el 

procés endegat, i classificava les empreses en 
privades i col·lectivitzades.

En general, a Catalunya, el nombre de 
“col·lectivitzacions” fou menor i menys 

traumàtica que a altres llocs de l’Estat, 

especialment en l’àmbit rural, a causa del 
règim de propietat de la terra predominant.



En general, i malgrat 

les dificultats 

(sobretot en relació 

als preus i als 

proveïments), el nivell 

econòmic i de 

producció industrial 

assolit a Catalunya 

entre 1936 i 1938 fou 

prou bo considerant 
les circumstàncies...



La nova economia de guerra

Creació per part de la Generalitat de 

Catalunya de la Comissió d’Indústries de 

Guerra (CIG) i del Consell d’Economia de 

Catalunya, formada pel Govern i els principals 
partits i sindicats catalans.

Pretenia regular tota l’activitat econòmica 

del país i posar-la al servei de l’objectiu de 
guanyar la guerra.

---

La CIG volia organitzar la producció dels 

sectors industrials més necessaris per garantir 
el subministrament de material de guerra.

 Expropiació d’empreses i terres

 Control sobre la banca

 Intervenció del govern sobre el sistema 
financer

 Regulació dels salaris i dels preus

 Municipalització del sòl urbà

 Control sobre els proveïments de 
productes bàsics ...

REGULACIÓ SOCIAL DEL SISTEMA 
ECONÒMIC NACIONAL



La nova economia 
de guerra

Refugi de la fàbrica Elizalde, al Passeig de Sant 
Joan de Barcelona. Les indústries de guerra eren 
sovint objectiu dels atacs aeris franquistes.

La indústria catalana es va adaptar a les 
noves necessitats de la guerra.


