
La forma d’esbarjo més popular de l’època no es va 
veure afectada pels estralls de la guerra, ja que durant 
el conflicte van continuar funcionant les més de cent 
sales de cinema de la ciutat. L’espectacle del cinema va 
acompanyar la vida dels ciutadans, no només al centre, 
amb les seves grans sales, sinó també als barris.

CINEMES

La ciutat dels militants

Produir per a la guerra

Capital republicana

Primer autobús construït en una fàbrica col·lectivitzada. Barcelona, 1936. AFB

Indústries Indústries 

Al llarg de la guerra la producció industrial es va posar al servei de l’esforç 
bèl·lic. Al mapa es poden observar les factories que van ser intervingudes 
o controlades per la Generalitat, així com les plantes de nova creació. A la 
ciutat es van construir sobretot projectils i peces d’armes.

INDÚSTRIES DE GUERRA

Al mapa es pot observar la localització del diaris que es publicaven 
a la ciutat. S’ha de remarcar que la majoria de mitjans van ser 
col·lectivitzats, i que moltes impremtes dels diaris de dretes van 
ser ocupades i van canviar de capçalera. A més dels diaris d’informació 
política, es van continuar editant publicacions de tota mena.

DIARIS I REVISTES

El 1937 Barcelona es va convertir, al mateix temps, en la capital del 
Govern de la Generalitat, del Govern basc i del Govern central, i es va 
consolidar com a centre polític de la República.

CAPITAL DELS TRES GOVERNS

Les imatges de la ciutat de Barcelona durant 
la guerra civil que més han marcat la memòria 
col·lectiva estan relacionades amb una situació 
d’excepcionalitat: les batalles campals en contra 
dels militars rebels, els esclats revolucionaris
de les primeres setmanes del conflicte, les
patrulles de partits i sindicats, les violències que 
colpejaren els edificis eclesiàstics, els religiosos 
i aquells que eren sospitosos de simpaties col-
pistes, o les presons clandestines. I encara, els 
milicians que desfilaven abans de marxar a lluitar 
al front d’Aragó, els mítings multitudinaris on els 
dirigents arengaven els ciutadans, l’horror dels 
efectes dels bombardeigs, amb els morts, els 
ferits i les destruccions materials, les barricades 
des d’on, a la primavera de 1937 s’enfrontaren 
els mateixos republicans en els anomenats
Fets de Maig, la fam, l’estraperlo i la por i el
desconcert d’una guerra que semblava haver-ho 
envaït tot.  Sens dubte Barcelona visqué tots i
cadascun d’aquests aspectes de l’excepcionalitat
d’un conflicte doblement dramàtic: pel seu ca-
ràcter de guerra civil i pel fet de tenir aquelles
característiques de guerra total pròpies dels 
enfrontaments armats del segle XX. Tanmateix, 
la ciutat va continuar vivint, protagonitzant 
aquell combat per a una normalitat possible 
que fes que els ciutadans poguessin treballar, 
abastir-se, curar-se, desplaçar-se, i fins i tot es-
bargir-se. Aquesta guia us convida a passejar per
a aquella Barcelona singular durant la guerra i,
malgrat tot, viva. 

Ens veiem a taquilla

Temps d’esport

La ciutat dels llibres

LA VIDA CONTINUA
Malgrat haver patit dificultats materials derivades dels forts atacs aeris, haver viscut moments de crispació i 
violència i haver rebut una veritable allau de refugiats d’arreu de l’Estat, Barcelona va continuar sent al llarg del 
conflicte una gran ciutat de rereguarda en què les possibilitats d’esbarjo s’havien mantingut i fins i tot ampliat.
Una de les conseqüències de la situació revolucionària de l’estiu de 1936 va ser la multiplicació de les iniciatives 
culturals, sobretot a partir de l’acció de partits i sindicats. Van sorgir ateneus populars, casinos de barri i locals 
socials de tot tipus. Les mateixes autoritats tenien molt d’interès en què la ciutat mantingués almenys una aparença 
de normalitat, de la qual l’obertura dels establiments d’esbarjo n’era un senyal.

TOTS PER LA GUERRA
La ciutat havia estat capaç d’oposar-se a la revolta dels militars el juliol de 1936. Ho havia fet gràcies a la resistèn-
cia de les institucions, a la contribució d’una Guàrdia Civil que s’havia mostrat lleial i a la mobilització, armada o 
no, dels sindicats i dels partits del Front d’Esquerres. Tanmateix, a partir de l’estiu de 1936, res no havia quedat 
igual. D’una banda, per les transformacions revolucionàries després de l’intent de cop d’Estat; de l’altra, perquè la 
ciutat s’havia transformat en el centre polític i productiu per excel·lència de la rereguarda republicana. 
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existents

Durant la guerra, la ciutat va acollir milers i milers de refugiats 
provinents dels territoris ocupats per les tropes franquistes. 
De la col·laboració entre institucions i forces polítiques, sindi-
cals i de la societat civil va sorgir una àmplia xarxa de serveis 
d’acollida i assistència: menjadors populars, refugis, centres de 
distribució d’aliments i de roba que van permetre sobreviure als 
qui ho havien perdut tot.

SOCORS ALS REFUGIATS

L’educació pública, gratuïta i d’avantguarda va ser una 
veritable marca distintiva de la ciutat durant la guerra. 
La revolució escolar, duta a terme pel CENU, va garantir 
una extensió sensible de l’oferta d’ensenyament a la 
ciutat, i va esdevenir un exemple de reforma social en 
temps difícils. 

ESCOLES

La guerra és sinònim d’emergència, de dolor, però 
també de capacitat d’organització. A la ciutat de 
Barcelona es van potenciar de forma molt destacada 
els serveis sanitaris existents però sobretot se’n van 
crear de nous, com els anomenats hospitals de sang, 
per atendre les víctimes d’una rereguarda cada cop 
més exposada a la violència. 

HOSPITALS

PRIORITAT: 
SOBREVIURE
Proveir-se de productes alimentaris, moure’s, 
poder fer ús d’assistència mèdica o anar a
l’escola acaben sent activitats cada cop 
més complicades de dur a terme. Tot i 
així, la ciutat va ser capaç de respondre a 
les emergències, com ara en el cas de la 
veritable allau de refugiats arribats de les 
zones ocupades per les tropes franquistes, 
o d’atendre els ferits i malalts. Barcelona 
es va convertir en el gran centre sanitari de 
la rereguarda. I no només va mantenir amb 
normalitat els serveis públics, com ara els 
transports, sinó que va esmerçar recursos i 
competències per millorar-los i ampliar-los, 
com va succeir amb les escoles. 

Més enllà d’urgències

Menjar cada dia

Una ciutat que es mou

La ciutat solidària L’escola de la República

Preparació d’un enviament de queviures per a Madrid. Barcelona, 1937. Pérez de Rozas. AFB

L’Obra del Consell de l’Escola Nova Unificada, 1937. 
Col·lecció Cartells del Pavelló de la República. UB

Metges fent cures a l’hospital de Vallcarca, creat pel govern republicà durant la guerra. 
Barcelona, 1936-1939. AFB
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