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La present comunicació té com a objectiu treure a la llum la petita historia quotidiana 

d’una ciutat que patia la guerra en un temps molt concret: el corresponent al 

desenvolupament de la Batalla de l’Ebre. Pretén mostrar cóm, malgrat tot, la vida va 

continuar. I ho farem a través de la lectura de les pàgines d’un diari, La Vanguardia. 

Una ullada a les pàgines de qualsevol dels diaris que es publicaven a la nostra ciutat en 

aquells anys, en aquells dies, ens dona una imatge de la tensió que es vivia en el marc de 

la Guerra Civil i de preparació per a una guerra d’abast  mundial que hauria d’arribar. 

Petita o gran, amb dificultats o sense, la Premsa és sempre un mirador, llavors i ara. Tot 

allò que apareix a les seves fulles és senyal lluminosa que ens guia. No demana 

l’adhesió incondicional. És, més aviat, una invitació a la reflexió i a la formació d’una 

opinió que serveixi per al diàleg, no tan sols centrat en el curs dels esdeveniments 

polítics i bèl·lics. 

Què és allò que anomenem “vida quotidiana” en un context de guerra? La inseguretat i  

la por però, també, el manteniment de l’esperança. Com va viure la gent de Barcelona 

durant aquell temps i, en concret, en aquells tres mesos?. Podem apropar-nos mitjançant 

l’estudi d’allò que va aparèixer a la Premsa, enmig d’un allau de notícies que parlaven 

de reunions dels polítics i moviments de tropes als fronts de combat?. Sí que podem fer-

ho. 

Per portar a terme tot això faré el buidatge d’una selecció de diferents exemplars del 

diari La Vanguardia compresos entre el 26 de juliol de 1938 i el 16 de Novembre del 

mateix any. La recerca, de tipus qualitatiu, estarà centrada en aquelles notícies que 

ajudin a reconstruir aquests temps, oblidats per una historiografia més centrada en els 

grans problemes nacionals i internacionals. 

Aquest buidatge estarà centrat en les següents seccions: 

 Justícia de la República 

 Ordre públic 

 Abastiments i racionament 

 Publicitat 

 Vida Cultural: Teatre, Cinema, Conferències 

 Esports  

 Govern de la  Generalitat  

 Govern de la República 

 

 



Conclusions: 

 El diari La Vanguardia,com d’altres, va complir la seva tasca tractant de donar 

una imatge de normalitat que, moltes vegades, no corresponia amb la realitat. 

Vull dir que, especialment en el terreny bèl·lic, la censura va fer que una guerra  

que estava perduda (i la pròpia Batalla de l’Ebre n’era un clar exemple) mai 

aparegués com perduda. 

 Aquesta normalitat estava marcada també per el fet de que Barcelona era la 

ciutat on residia el poder central i l’autonòmic. Per això és interessant veure que 

aquesta vida quotidiana va estar definida per la convivència, a vegades difícil, 

entre les dues instàncies de poder. 

 Ara bé, aquesta normalitat es definia com la d’una ciutat que, encara els 

problemes seriosos que patia, funcionava com un rellotge: actuació dels 

tribunals a diversos tipus de delictes, el manteniment de l’ordre públic. 

 Així mateix les pàgines dels diari mostren una  gran activitat cultural, la rica 

vida sindical i política i, un aspecte que vull destacar entre tots: la solidaritat 

amb els nens i nenes, amb els refugiats que anaven arribant a la nostra ciutat. 

 


