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 “Siempre hemos vivido en barracas y tugurios (...) Nosotros, los obreros, podemos 

construir nuevos palacios y ciudades para reemplazar a los destruidos. Nuevos y 

mejores. No tememos a las ruinas. Estamos destinados a heredar la tierra”1.  

                                                           
1 Paraules de Durruti, líder anarquista, de l’octubre de 1936, citat per HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 
117 
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Església de Betlem a Barcelona, abans de ser 
cremada el 1936 

Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni 
Arquitectònic 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

La Guerra Civil ha estat la circumstància més dramàtica a la qual s’ha hagut d’enfrontar 

el patrimoni religiós català al llarg del s. XX. Són incomptables les obres que es van 

perdre, sobretot de l’època del Renaixement i del Barroc, ja que al 1936 aquestes eren 

les més “recents” i abundants. Tot i que moltes grans peces de l’etapa gòtica també van 

rebre, una part significativa ja havien passat a formar part dels museus. 

La documentació fotogràfica fa possible 

saber l’aspecte de molts interiors d’esglésies 

previ a la guerra. Disposem d’un 

impressionant tresor de fotografia 

“patrimonial” que salva la memòria d’una 

part de les obres destruïdes i ens permet 

avaluar algunes d’aquestes pèrdues.  I és que 

només es conserva una part residual del que 

hi havia2. La dimensió de la destrucció és 

desoladora. Davant d’això ens preguntem: 

per què? El meu objectiu en aquest treball és 

entendre la persecució religiosa i la 

iconoclàstia que es va desfermar, centrant-me 

sobretot en Catalunya. Intentaré comprendre-

ho, defugint els enfocaments simplistes i 

intentant explicar la ideologia de la 

destrucció, tenint en compte totes les 

vessants polítiques i socials. 3 

No vull caure en la demonització dels comitès com si fossin bèsties assedegades de 

sang, pràcticament no humans. Vull anar més enllà. Per altra banda tampoc és la meva 

intenció, de cap manera, justificar-los. En tant que estudiant d’Història de l’Art, això 

m’és impossible.  
                                                           
2 GARRIGA, 2017, p. 1 
3 GARCIA, 2017, p. 22 
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Però amb els anys que he estudiat, he vist com la història està feta de matisos, i la 

realitat és més complexa. Els revolucionaris volien passar comptes amb una història 

d’abusos i desigualtats socials. Ells mateixos es creien portadors de la justícia. La crema 

i l’enderroc de temples religiosos es va presentar com una “creació destructiva”, quasi 

necessària, una acció decisiva en el progrés de la revolució. Llavors, aquesta ira 

embogida tenia alguna explicació més profunda. A això dedicaré aquest treball.  

Sé que és un tema que pertany més a la Història que a la Història de l’art. Però espero 

justificar-lo perquè aquests anys, en paral·lel amb el grau en Art, he estat estudiant el 

grau en Història, que vaig acabar l’any passat. Així doncs, sempre he intentat 

relacionar-los i, de fet, crec que no es pot comprendre l’un sense l’altre. L’Art forma 

part de la Història i al revés, i crec que aquest treball ho reflecteix prou bé.    

De la mateixa manera que hi va haver destrucció, també cal dir que moltes persones van 

arriscar les seves vides per tal de salvar tot aquest patrimoni. Això no es pot ignorar, de 

manera que també hi dedicaré una part del treball.  

Així doncs, em plantejo vàries preguntes:  

-Què va generar la voluntat de destruir el patrimoni? Qui va protagonitzar els actes de 

salvament i destrucció? Quin era el seu perfil sociològic? Foren actes espontanis o 

organitzats? 

-Amb quines bases teòriques s’hi va voler fer front? Qui va protagonitzar les accions de 

salvament i com es van dur a terme?  

Intentaré centrar-me en els matisos que he dit, en les ombres de la Història. La meva 

intenció és reflexionar sobre les característiques socials, culturals i ideològiques de les 

persones que van participar en el salvament i la destrucció d’obres d’art.  

Per això, he dividit el treball en aquests dos grans blocs, que són: Destrucció i 

Salvament. Començant pel primer, intentaré explicar la iconoclàstia (un fenomen tan 

antic com la història humana) en el seu context. Un context que, d’altra banda, té unes 

arrels profundes. Haurem de retrocedir fins a principis del s. XIX, buscant les causes de 

la fúria iconoclasta que va culminar en la Guerra Civil. I un cop fet això, em centraré en 

la seva realitat immediata: Quin ambient es vivia al 1936? Què movia a la gent? Quines 

idees s’escampaven, per exemple, a través de la propaganda? De la mateixa manera que 
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Portal de l’església de Sant Jaume, destruïda el 
1936 

Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 

 

 

aquest art podia ser el reflex d’una 

injustícia, almenys per aquells que 

volgueren destruir-lo, també representava 

Catalunya, era una expressió de la Nació. 

Així doncs, vull veure quines mesures va 

prendre la Generalitat per conservar 

aquest llegat patrimonial. I no puc acabar 

el treball sense fer una reflexió sobre la 

memòria que és, a fi de comptes, el que 

construeix la història. A partir de tot això, 

espero extreure’n unes conclusions que 

em permetin donar resposta a les 

preguntes que m’he formulat.  

Així doncs, des d’una perspectiva de la 

Història de l’Art, intentaré explicar allò 

que, en un primer moment, sembla 

inexplicable: la lògica de la destrucció.  
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Començaré la meva recerca per llibres que em proporcionaran una base teòrica sobre la 

qual poder treballar. Trobem, per exemple, l’obra de David Freedberg titulada 

Iconoclastia. Historia y psicología de la violencia contra las imágenes (2017), que 

recull un seguit d’assaigs sobre la història i les implicacions de la iconoclàstia. O bé La 

destrucción del arte (2014), de Dario Gamboni, un anàlisis de la iconoclàstia moderna 

(especialment del món occidental després de la II Guerra Mundial, encara que aborda 

també el segle XIX i principis del XX) i una avaluació dels motius i circumstàncies que 

hi ha darrere d’aquests atac. Aquests llibres repassen les diferents definicions, en 

perpetu canvi i conflicte, que ha tingut l’art. I es plantegen preguntes com: Què ens 

porta a atacar o eliminar obres d’art? I què ens diu això sobre la manera com han estat 

definides, produïdes o valorades les obres? Unes preguntes que són molt interessant que 

em faci en aquest treball i a les quals intentaré donar resposta. Encara que cal dir que, 

tant Freedberg com Gamboni, no aprofundeixen en el cas específic de la Guerra Civil 

espanyola. 

Després d’aquests estudis més generals sobre la pròpia destrucció de l’art, doncs, em 

centraré en Espanya. Cal dir que la recerca sobre la protecció, el salvament i la 

destrucció del patrimoni històric, artístic i arqueològic de Catalunya durant la guerra ha 

progressat molt en els darrers anys. Hi ha un nombre cada cop més gran de fonts 

d’informació. Des del llibre pioner de Miquel Joseph Mayol,  tècnic de la conselleria de 

cultura i testimoni d’excepció dels fets, que es titula El salvament del patrimoni artístic 

català durant la Guerra Civil, s’han fet nombrosos estudis sistemàtics i monogràfics (ja 

sigui de caràcter general o local) fins arribar a l’actualitat.  

Els treballs duts a terme els darrers anys s’han centrat especialment en la tasca de 

protecció engegada a corre-cuita pel govern de la Generalitat a partir del 19 de juliol de 

1936. Però abans de continuar, faré un breu repàs de la història bibliogràfica. En això 

m’ajudarà el treball de Joaquim Marsal Estartús, El salvament del patrimoni 

historicoartístic durant la Guerra Civil española a Catalunya (2016), que constitueix 

un estat de la qüestió sobre el tema. 
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Imatge de Sant Crist, de la parròquia de Sant Miquel de 
Montblanc, desaparegut el 1936 

Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya) 

 

 

 

Els primers escrits o treballs que van tractar aquests fets van aparèixer durant la guerra o 

pocs anys després. Són treballs més superficials i descriptius. Els escrits sorgits mentre 

durava el conflicte i immediatament després de la seva fi són majoritàriament articles de 

diari o documents editats per les autoritats d’un o altre bàndol. Per tant, són obres 

totalment polititzades. L’historiador Jaume Massó Carballido a Patrimoni en perill 

(2004), demostra com alguns autors, moltes vegades membres de l’Església partidaris 

del règim, van fer relats esbiaixats dels fets, emfatitzant algunes coses i amagant-ne 

d’altres4.  

La versió del discurs nacional va anar 

guanyant terreny fins a fer-se únic 

durant gairebé quaranta anys, mentre 

que el discurs republicà, un cop acabada 

la guerra, va quedar silenciat fins als 

últims dies del règim franquista, quan es 

començaren a publicar les vivències o 

memòries dels màxims dirigents de 

l’empresa de salvament del patrimoni 

català en temps de guerra.  

Ja m’he referit anteriorment al llibre El 

salvament del patrimoni artístic català 

durant la Guerra Civil, escrit per 

Joseph i Mayol el 1971, escriptor i impressor de professió, que va formar part del Servei 

de Patrimoni Històric, Artístic i Científic, essent un dels col·laboradors més estrets del 

conseller Ventura Gassol. Es va ocupar del trasllat de les obres que havien de formar 

part de l’Exposició d’Art Català que la Generalitat havia organitzat a París. 5 

Un altre és l’article escrit per Francesc Riuró publicat a la Revista de Girona el 1986 i 

titulat La lluita per la salvaguarda del Patrimoni Artístic, més centrat en la província de 

Girona6. O les memòries de Pere Bosch Gimpera.  

                                                           
4 MASSÓ i CARBALLIDO, 2004, p. 9-11 
5 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 149 
6 RIURÓ, 1986, p. 244-249   
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Als anys 80 comencen a sorgir les primeres obres escrites per historiadors professionals. 

Els historiadors són molt més objectius a l’hora d’exposar els esdeveniments. Amb el 

canvi de segle, es produeix una veritable eclosió de treballs sobre el tema, llibres basats 

en la recerca als arxius. Es tracta d’una visió menys partidista i subjectiva.  

Centrant-me en el salvament del patrimoni artístic a Girona durant la Guerra Civil, ha 

estat àmpliament estudiat per Joan Busquets, Josep Clara, Francesc Riuró (que ja he 

mencionat), Joaquim Valentí, Josep Maria Marquès, i més recentment, Joaquim M. 

Puigvert, Joaquim Nadal, Gemma Domènech... 

Pel que fa a les obres concretes, podem destacar: La política de bienes culturales del 

gobierno republicano durante la Guerra Civil española (1982), de José Álvarez 

Lopera; Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante 

la guerra civil española (1982), d’Alicia Alted; Éxodo y exilio del arte: La odisea del 

Museo del Prado durante la Guerra Civil (2008) escrita per Arturo Colorado; 

Patrimoni i guerra. Girona 1936-1949 de Joaquim Nadal i Gemma Domènech... L’obra 

general més completa és Salvem l’art! (2011) escrita per Francisco Gràcia i Gloria 

Munilla, que tracta les tasques empreses per la Generalitat en matèria de salvaguarda del 

patrimoni historicoartístic nacional7.  

Després hi ha les obres que es centren específicament en la destrucció: Catalunya 

Destruïda (2005) de Xavier Barral, El martiri dels temples de la diòcesi de Barcelona 

(1936-1939) (2008) per Josep Maria Martí i Bonet (coordinador), Joana Alarcón, 

Eduard Ribera i Francesc Tena. Explicant les causes de les destruccions durant la 

Guerra Civil, però també altres conflictes, tenim l’obra de José Luis Hernando Garrido, 

titulada Patrimonio histórico e ideología: Sobre vandalismo e iconoclastia en España: 

del siglo XIX  al XXI (2009).  

Més recentment, un col·loqui celebrat a Girona ha aportat nous treballs sobre el tema. 

És el volum de les III Jornades d’Història del Patrimoni de l’Església a Catalunya 

(2015), dedicat íntegrament a la salvaguarda de l’art eclesiàstic en temps de guerra.  

Hi ha uns temes que estan molt estudiats: com van succeir els fets, com van reaccionar 

les autoritats, com els dos bàndols van presentar els esdeveniments i els van utilitzar i 

manipular, quin va ser el balanç de les destruccions... Però encara queden punts per 

                                                           
7 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 13-18 
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tractar. Els qui participaren en el salvament d’obres d’art denoten un gran pluralisme de 

motivacions, classes socials i ideologies. I podríem dir el mateix dels iconoclastes. 

Aquesta diversitat ha de ser considerada i estudiada.  
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Incendi de l’església de Betlem a Barcelona 

Pérez de Rozas  1936 / AFB 

 

 

 

HISTÒRIA DE LA DESTRUCCIÓ 
 

L’art va estar sotmès a tota mena de perills durant la Guerra Civil: la destrucció 

iconoclasta, els bombardeigs perpetrats pels avions del bàndol nacional, la venda de 

patrimoni per resoldre la precària situació econòmica i l’escassetat d’armament...8 Ens 

centrarem en el primer. Cal dir que el gruix de les destrosses es concentrà durant els tres 

dies següents a l’aixecament feixista.9  

Llavors, l’incendi es convertí en el símbol de la 

revolució proletària, ja que els sectors més 

radicalitzats veien en les obres d’art religiós un 

representació dels privilegis socials que la 

revolució havia d’enderrocar. Les brigades de 

“matasants” que recollien imatges i objectes de 

culte per a la gran foguera purificadora van ser 

una pràctica habitual. La destrucció continuà un 

cop finalitzats els saquejos i apagats els primer 

incendis. Ja saquejades i destruïdes les esglésies, 

els comitès locals, sindicats i consistoris van 

treure profit dels edificis, requisant-los legalment 

o bé prenent-ne el control per la força, a fi de 

destinar-los a mercats, magatzems, garatges, 

casernes o estables, mentre que les rectories es 

van transformar en seus de la CNT, la UGT o la Unió de Rabassaires i en oficines dels 

mateixos ajuntaments, però també en grups escolars i en habitatges de refugiats i 

desplaçats per la guerra.10 

Però quines eren les raons per atacar l’Església? D’una banda, aquesta exercia una 

funció de regulació de les relacions socials, fet que la convertia en una institució que 

calia destruir. Alliçonava la població per tal que imperés una moral determinada, una 

                                                           
8 PUIGVERT, 2006, p. 145-146. 
9 BOSCH BALLBONA, 2017, p. 133 
10 GARCIA ALONSO, 2017, p. 35 
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ètica confessional. L’Església, a més, actuava jeràrquicament i predicava en nom d’una 

autoritat aliena a l’individu natural. Tres raons que, per lògica, la convertien en un 

obstacle pel triomf del comunisme llibertari. Però d’això en parlarem més endavant.11 

                                                           
11 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 180 
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Retaule de Sant Pere de Ripoll, cremat en gran part el 1936. 

Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Mas 

 

 

 

Art? 
 

Per entendre la lògica de les destruccions cal tenir present, també, l’escàs interès que 

tenia l’art barroc en aquella època.  

Els segles XVI-XVIII quedaven en un segon terme. El moviment de la Renaixença, en 

la seva reivindicació del nacionalisme català, posà en valor l’art medieval. Això va 

portar a l’arrencament dels frescos romànics d’un bon nombre d’esglésies del Pirineu 

per exposar-los en els museus urbans. D’altra banda, el patrimoni modern es veié com a 

decadent, caduc i molest (ja 

que impedia contemplar el 

passat medieval). 

L’academicisme de la fi del 

segle XVIII ja havia assenyalat 

l’art del retaule de fusta com el 

veritable responsable de la 

pèrdua de les directrius del bon 

gust, que calia buscar en la 

inspiració de l’art clàssic i en 

els grans mestres del 

Renaixement. L’Espanya de 

Carles III, de fet,  llançà una 

campanya per posar fi al 

control sobre la pràctica artística i del treball per part de les corporacions gremials, 

assenyalades com el vertader llast que impedia el progrés i la indústria. Si els gremis 

(artesans) eren els perpetuadors de l’estètica barroca, els acadèmics (artistes), portadors 

del nou gust “a la greca” representaven la modernitat, i una posició estètica de 

naturalesa acadèmica. Així doncs, a principis del segle XX l’art d’època moderna estava 

lluny de ser considerat un patrimoni que calia protegir i estudiar.12  

Això queda reflectit en el discurs que va fer Pere Coromines (1870-1939), que en aquell 

moment presidia la Junta de Museus, en la inauguració solemne del Museu Nacional 

                                                           
12 MIRALPEIX VILAMALA, 2017, p. 2-4 
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d’Art de Catalunya, el 7 d’octubre del 1934, on va expressar la consciència de que el 

museu estava incomplet. Que, per les llacunes de la recerca artística acumulada fins 

aleshores i, en definitiva, per la manca d’informacions i de coneixement a l’abast, 

deixava al descobert un buit de tres segles (s. XVI-s. XVIII), és a dir, els corresponents 

a l’edat moderna (Renaixement i Barroc); un buit que en el futur havia de ser 

completat13. 

Tot i això ni les institucions de les administracions catalanes ni els altres sectors amb 

algun protagonisme intel·lectual o tècnic en el disseny de polítiques per al patrimoni 

historicoartístic del país no en van fer cas. Simplement, es desconeixia i s’ignorava 

aquest període. Se’l considerava excessiu, en el sentit més pejoratiu, enfarfegat. I tot i 

això trobem estudis com el de Cèsar Martinell (1888-1973), que escriu els tres volums 

de L’Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. 14 Però l’esclat de la Guerra Civil 

estroncà aquests primers intents per fer visible l’art barroc. 15  

 

                                                           
13 GARCIA ALONSO, 2017,  p. 22 
14 BOSCH BALLBONA, 2006, p. 32 
15 MIRALPEIX VILAMALA, 2010, p. 60-61 
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Un vell odi 
 

Les arrels de l’anticlericalisme que va explotar el 1936 són molt profundes. La Guerra 

Civil és el resum de tot un ferment que es va covar al llarg de dècades. Les ferides del s. 

XIX per les guerres civils que es van lliurar a Espanya entre partidaris del règim 

absolutista i els considerats liberals es mantenien vives. La divisió era traumàtica.16 Per 

aquest apartat, utilitzaré sobretot els llibres d’Hernando Garrido, Patrimonio histórico e 

ideología, i d’Albertí i Oriol, El silenci de les campanes.  

La violència exercida contra clergues va ser un fenomen molt present des de 1823 

(finals del Trienni Liberal), les guerres carlines o la Setmana Tràgica a Barcelona. 

Després del paper dut a terme per la jerarquia eclesiàstica durant la Restauració i 

dictadura de Primo de Rivera, es va aguditzar el fenomen durant la Segona República 

amb fets com la revolució d’octubre de 1934 (que guarden una semblança molt 

important amb el que passaria durant la Guerra Civil) i la postura bel·ligerant adoptada 

pel clergat durant les eleccions de febrer de 1936. Així doncs, les crisis anticlericals 

venien de temps enrere. I l’art religiós va ser víctima de destruccions provocades per 

fenòmens com la desamortització del segle XIX, o pels moviments revolucionaris i 

d’iconoclàstia religiosa del segle XX, que van tenir el seu clímax en la Guerra Civil. A 

continuació, repassaré alguns dels esdeveniments més importants.   

El clima de violència anticlerical va anar pujant progressivament de to. Com he dit, la 

primera onada d’agressions i assassinats contra eclesiàstics es va produir durant la lluita 

entre absolutistes i liberals de 1822-23. Bona part del clergat s’havia decantat clarament 

pels anticonstitucionalistes ja que, pels absolutistes, els liberals eren enemics declarats 

de la religió. Durant el Trienni Liberal (1820-23) es produí la supressió oficial de la 

Inquisició i es continuà el procés d’intervenció en els béns eclesiàstics amb el tancament 

de convents. La decisió més important va afectar la Companyia de Jesús, decretant-ne 

l’expulsió. La submissió del rei als liberals va tenir com efecte, per altra banda, la 

radicalització del moviment absolutista amb la formació de guerrilles al nord de la 

península i a Catalunya. En els grups ultraconservadors hi van ser presents nombrosos 

capellans rurals i frares enemics de la Il·lustració. Però el Trienni Liberal va acabar 

                                                           
16 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 17 
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gràcies a la intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís. Així, aquests són uns anys de 

revenges polítiques, enfrontaments doctrinals i decadència econòmica, polaritzant entre 

partidaris i detractors dels nous corrents de pensament i d’organització política i social. I 

hem vist que l’Església no fou aliena ni neutral en aquests conflictes. Contràriament, en 

fou part activa i combativa. Cal recordar que l’Església era un dels sectors socials que 

gaudia de més poder, latifundis i privilegis fomentats per l’Antic Règim, i no va saber 

gestionar el canvi de mentalitat i socioeconòmic que va significar, primer, la Revolució 

Francesa, i més endavant, la Revolució Industrial. Abans de la primera guerra carlina, 

als anys 1826-1827, una part del clericat rural ja va participar en la revolta dels 

Agracaits o Malcontents.17  

El primer episodi contemporani important de violència contra l’Església a Catalunya 

data del 1835, en el marc de la primera guerra carlina (1833-1840). Té dos escenaris 

principals: Reus i Barcelona (tot i que hi ha incidents arreu de Catalunya). Llavors la 

societat es dividia entre els liberals partidaris d’Isabel II, i els intransigents ideològics i 

polítics partidaris de Carles. Els primers governs liberals consideraven l’Església com el 

bastió que impedia al país obrir-se a la cultura moderna europea. Així, van decretar 

l’exclaustració de tots els religiosos (1831-37) i la desamortització dels béns eclesiàstics 

(1836-1841). En aquest context, la majoria dels catòlics es van decantar pel sector carlí. 

Això va fer que, durant la primera guerra carlista, sorgís un anticlericalisme violent. Per 

exemple, el 17 de juliol de 1834 eren assassinats a Madrid vuitanta religiosos, acusats 

d’enverinar les aigües públiques de la capital, que llavors patia una epidèmica de tifus.18  

Un testimoni diu que es veien els claustres “sembrados y cubiertos de hojas de libros, 

las celdas saqueadas, robados los ornamentos sagrados, despedazados en tiras, que 

luego encontraron, fragmentos de los ciriales de plata, navetas, cálices, que luego 

usaron en las tabernas bebiendo vino, mutiladas las efigies de los santos, rotos los 

altares, y cortada la cabeza de San Buenaventura que teníamos en el colegio”19.  

L’exclaustració i la desamortització que va seguir a la bullanga de 1835 va suposar una 

enorme garrotada envers el patrimoni històric hispànic però, per altra banda, originà una 

gran transformació urbanística. Orfebreries religioses i joies van patir les conseqüències 

de l’amonedació, i milers de pintures anirien a parar a mans de brocanters i 

                                                           
17 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 19 
18 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 36-37 
19 Text extret de El anticlaricalismo español en sus documentos (1999) de Manuel REVUELTA 
GONZÁLEZ, citat per HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 37 
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col·leccionistes. En un país pobre i analfabet escasses veus s’alçaren contra tal 

desgavell. Amb prou feines les d’uns pocs intel·lectuals romàntics com Valentí 

Cardedera i acadèmics de la “Real de San Fernando”.20 

Durant el Sexenni de 1868-74 es van produir nous contratemps anticlericals, encara que 

no van arribar a la virulència de les dècades de 1820-30. La revolució de 1868, la 

Gloriosa, promoguda per progressistes i liberals, tot i tenir un objectiu clarament polític 

(la fi del regnat d’Isabel II) també fou el detonant per a iniciar el procés de 

radicalització dels plantejaments enfront de la qüestió religiosa. Diversos fets ho 

complicaren: l’inici de la fi del colonialisme espanyol, que comportà un replantejament 

ideològic del concepte de país, al mateix temps que va emergir la voluntat d’un 

regeneracionisme social i polític molt crític amb els privilegis eclesiàstics21.  

La tercera guerra carlina (1872-1876) seria especialment intensa a Catalunya. La 

cooperació de part dels eclesiàstics en la causa antiliberal deixà un llast molt important 

en la societat del tombant de segle. S’identificava el catolicisme amb els valors 

reaccionaris. De fet, cal tenir present el reforçament del pensament integrista dins de 

l’Església amb el Concili Vaticà I (1870) i el pontificat de Pius IX. Tenim per exemple 

la proclamació del Syllabus (1864): recull de 80 declaracions condemnatòries de moltes 

teories liberals. I tot i que el pontificat de Lleó XIII (1878-1903) va significar un intent 

de reconciliació de l’Església amb els governs liberals, apareixen textos a Espanya com 

“El liberalismo es pecado”, del doctor Fèlix Sardà i Salvany (1884). Aquest és un 

període marcat per la restauració borbònica que va implantar el sistema bipartidista a 

favor dels partits dinàstics que s’alternaven en el poder i que arraconaven els partits 

carlins, republicans, socialistes i els grups anarquistes. 22 

L’assentament dels valors laïcistes, sobretot amb l’auge del moviment obrer i la difusió 

a Catalunya de les idees de la Primera Internacional i les de línia anarquista, va fer que 

la religió fos considerada un dels factors principals d’alienació humana. Entre les 

classes populars, a més a més, les proclames obreristes difongueren la identificació 

entre clericalisme i capitalisme.23 Quedava justificat, llavors l’atac sistemàtic a 

l’Església, a la seva moral i a la seva doctrina.   

                                                           
20 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 47 
21 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 52 
22 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 36-41  
23 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 69 
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Curiosos al convent de les Jerònimes després de 
la crema 

F. Ballell  / AFB 

 

 

Un altre moment clau és la Setmana 

Tràgica del 1909. El que havia de ser una 

vaga pacífica en contra de la crida a files 

d’unitats de reservistes per combatre al 

Marroc va prendre un caràcter violent i 

insurreccional, iniciant-se la nit del dilluns 

26 de juliol. Es van cremar 14 de les 58 

esglésies que tenia Barcelona, 33 col·legis 

religiosos i 30 convents d’un total de 75, i 

hi hagueren centenars de morts. A la resta 

de Catalunya no hi va haver víctimes però 

sí incendis. A cap partida d’insurrectes se li 

va ocórrer incendiar palauets senyorials, 

casernes, bancs, joieries, fàbriques de gas o 

electricitat, estacions de ferrocarril ni 

delegacions del govern24.  

Les esglésies es van convertir en la vàlvula 

d’escapament perfecta per una societat tensionada. Lerroux deia el 1906: “Jóvenes 

bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente... destruid sus templos, 

acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de 

madres para virilizar la especie... Seguid, seguid, no os detengáis ni ante los sepulcros 

ni ante los altares... Hay que destruir la Iglesia...”25.  

Per altra banda, cal destacar el compromís de l’Església amb la Renaixença. En el s. XX 

l’adscripció majoritària del clergat secular als principis que inspiraven el catalanisme va 

vincular una bona part de l’Església catalana als postulats d’un esperit liberal, sense 

deixar de ser conservador, i es va produir una renovació doctrinal, cultural, litúrgica, 

social... juntament amb el sentiment de formar part d’una societat moderna. Tanmateix, 

un sector de l’Església es va radicalitzar en el sentit contrari.  

La dictadura de Primo de Rivera va ser inflexible en la defensa aferrissada de la 

confessionalitat de l’Estat. Va ser la causa al seu torn de tota una campanya anticlerical i 

                                                           
24 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 46 
25 Citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.66 
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Portada de la revista valenciana La Traca  

Carceller. Desembre de 1931 / Archivo de Rafael Solaz 

 

 

antireligiosa, que no només demanava l'abolició de la confessionalitat oficial sinó la 

persecució de la filosofia religiosa que predicava pel símbol històric que representava.26  

Les eleccions municipals del 1931 duran a la proclamació de la República. Subsistia un 

sector catòlic integrista, hereu en part del carlisme que identificava la seva causa amb la 

dels partits tradicionalistes i s’oposava a la mateixa essència de la República com a 

sistema de govern. Així doncs, l’església com a institució en general va ser bel·ligerant 

amb l’arribada de la Segona República, però hi havia molts catòlics que la defensaven 

per ser el govern legítim27. Per exemple, bona part dels catòlics i dels clergues catalans 

compartien el desig de canvi institucional en 

el govern de Madrid (cal tenir presents les 

tensions que també van tenir el govern de 

Primo de Rivera i l’Església a Catalunya pel 

que fa, per exemple, a l’ús de la llengua 

catalana en la catequesi o la ingerència en els 

nomenaments de càrrecs eclesiàstics).   

La societat catalana i espanyola estava 

absolutament polaritzada en temps de la 

República, entre altres motius, per la qüestió 

religiosa. Les dretes en general, i els sectors 

integristes, tradicionalistes i filofeixistes 

continuaven reivindicant la religió com si fos 

un senyal d’identitat. Associaven el 

marxisme amb la manca de moral pública, 

amb una visió materialista de la vida que 

contradeia l’essència del que era Espanya. Així, la unitat d’Espanya i el refús del 

marxisme era una qüestió no només política, sinó també moral. Amb l’argument que la 

República havia transgredit els límits, l’Església no tan sols va consentir continuar 

essent una icona de l’involucionisme, sinó que a més a més es va negar a col·laborar 

amb el govern.28 

                                                           
26 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 74-75 
27 MONTELLÀ, 2010, p.14.  
28 ALBERTÍ i ORIOL, 2007,  p. 159 
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Estat en el que es troba la part dreta del presbiteri 
de la capella de San Isidro, Madrid, després d’un 

incendi patit el juliol de 1936 

 Moreno V.  1937 / IPCE 

 

Així, s’enfortia l’associació de l’Església amb les grans institucions de poder 

(monarquia, exèrcit i patronal), de tal manera que amb la fi de la monarquia era 

l’objectiu a abatre, i el més vulnerable. S’havia anat obrint camí la idea de que la 

revolució havia de liquidar el problema religiós. Revolució i persecució religiosa 

començaven a ser sinònims a finals del 1934. Seria una persecució que prendria molt 

diverses formes i graus d’aplicació. Acumularia episodis espontanis amb altres de molt 

organitzats.29 

Les topades entre l’Església i els poders públics van ser freqüents després de la victòria 

del Frente Popular en les eleccions de febrer de 1936. El cop d’estat militar del 18 de 

juliol va despertar totes les tensions socials acumulades. La reacció contra els revoltats i 

l’intent de frenar el cop va desfermar, a Catalunya, un procés revolucionari que va 

desbordar la Generalitat. Va sorgir un 

poder nou: els comitès antifeixistes30. Els 

anarquistes, després de la seva decisiva 

participació en la derrota dels militars, 

decidiren mantenir la Generalitat com un 

mer marc institucional, traslladant el poder 

real al Comitè Central de Milícies 

Antifeixistes, dominat per la CNT i el 

POUM31. 

Durant els fets d’estiu de 1936, si bé els 

militars rebels van ser reduïts en bona part 

del territori espanyol i els principals 

propietaris van fugir, a l’Església li va 

tocar assumir el principal paper 

contrarevolucionari i, com a tal, passà a ser 

el cap de turc. Fou la primera i principal 

víctima de les primeres setmanes de la 

repressió violenta després de l’esclat de la revolució: “Pero, señor mío, ¿qué quieren 

que sea la revolución?¿Debíamos haber ido prendidos de la mano y dando saltitos, 

                                                           
29 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 158 
30 NADAL, DOMÈNECH, 2015, p. 15 
31 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 5 
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cual ninfas del bosque? (...) El pueblo ha sido provocado, ametrallado e iba a ser 

aplastado. Y porque se ha defendido, porque se ha liberado, lo acusáis. Carroñas 

humanas (...) ¡Pues que os valga vuestro paraíso y Dios os eche una mano! Porque 

todavía no ha empezado la revolución, sabedlo”32. Cal dir que el pòsit anticlerical era 

present en tots els militants de les esquerres, i això els portava a justificar, des d’un punt 

de vista intel·lectual, les agressions.  

Sovint, eren grups de milicians els qui incendiaven o saquejaven les esglésies, però els 

ajuntaments en alguns casos també hi van col·laborar, per exemple, a Manresa. Manresa 

és un microcosmos que ofereix moltes de les claus necessàries per explicar les causes, 

les motivacions, la mecànica i els efectes, tant dels processos de devastació com dels de 

protecció. Tenim, per exemple, la salvaguarda parcial del patrimoni de la basílica gòtica 

de Santa Maria de l’Alba. I per altra banda, es va portar a terme una empresa d’enderroc 

de les esglésies urbanes, apel·lant a la necessitat de realitzar millores urbanístiques.33 

L’ajuntament democràtic havia perdut l’autoritat quasi totalment i el Comitè 

Revolucionari Antifeixista de Manresa va imposar l’ús de fons públics municipals per a 

l’enderroc físic de les esglésies, una decisió gairebé única per la seva radicalitat a 

Catalunya. Tots aquests esdeveniments tràgics han estat molt investigats i explicats en 

un parell de treballs de Joaquim Aloy i Bosch34. Un dels homes més actius en la tasca 

de salvament del patrimoni artístic manresà durant la guerra va ser Lluís Rubiralta, que 

va treballar en el rescat de les obres d’art de forma totalment voluntària i altruista35.  

I és que no s’ha d’oblidar la reacció solidària a aquesta voràgine de destrucció, que va 

arribar en alguns casos a ser heroica. És de justícia reconèixer la tasca de molts herois 

anònims que lluitaren en favor de la cultura. Alguns d’ells moriren fent d’escuts humans 

sota les bombes o per la bala d’un radical. En el cas dels sacerdots, religiosos i 

religioses, que corrien perill de mort, cal remarcar la feina feta des de la Generalitat per 

tal d’expatriar-los amb rapidesa i eficàcia. 36 

                                                           
32 Alfonso. Solidaridad Obrera (Barcelona, 2 d’agost de 1936), citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007,  
p.237 
33 BOSCH BALLBONA, 2017a, p. 5-7 
34ALOY I BOSCH, 2002: http://www.memoria.cat/laseu/content/lenderrocament-de-les-
esgl%C3%A9sies-les-obres-p%C3%BAbliques 

35BASSEGODA HUGAS, 2017, p. 195-  219 
36 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 357-358 

http://www.memoria.cat/laseu/content/lenderrocament-de-les-esgl%C3%A9sies-les-obres-p%C3%BAbliques
http://www.memoria.cat/laseu/content/lenderrocament-de-les-esgl%C3%A9sies-les-obres-p%C3%BAbliques
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També s’ha de deixar clar que l’alçament militar pels generals africanistes no apel·lava 

per a res a la religió. No serà fins després del decret d’unificació de la Falange amb el 

tradicionalisme, el 19 d’abril de 1937, quan en la declaració programàtica de 26 punts 

faran menció oficial de la vinculació del Movimiento Nacional amb la religió i 

l’Església catòliques: “Nuestro movimiento incorpora el sentido católico- de gloriosa 

tradición y predominante en España – a la reconstrucción nacional”37. 

 

 

 

 

                                                           
37 Text citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.209 
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Milicians vestits amb robes litúrgiques després del saqueig d’una església. 
Madrid.  

1936 / German Federal Archive 

 

 

 

Per què destruir les imatges? 
 

Per començar m’agradaria aclarir si el que va passar durant la Guerra Civil espanyola, 

em refereixo a la destrucció violenta de les imatges, es pot considerar un acte 

d’iconoclàstia o no. Normalment, pel que he pogut veure, és un terme en general 

acceptat per referir-nos a aquest episodis. Ara bé, la Dra. Rebeca Saavedra Arias, que va 

venir a fer un seminari a la UdG sobre la destrucció i el salvament del patrimoni en la 

guerra, argumentava que ella creia que no era així. Si anem al significat del terme: un 

iconoclasta és aquell que nega el culte a les imatges sagrades i les destrueix. En principi, 

això encaixa amb el cas de la Guerra Civil. Però segons la seva opinió la qüestió central 

no era negar el culte a les 

imatges, sinó destruir 

l’església com a institució 

així com tots els seus 

béns. O sigui, les imatges 

no eren destruïdes 

únicament perquè eren 

venerades, sinó en tant 

que eren un bé de 

l’Església. Llavors, 

Saavedra ens diu que 

utilitzar el terme 

iconoclàstia potser és poc 

apropiat, i que s’hauria de parlar més aviat d’actes anticlericals. Però crec que no s’ha 

de descartar completament la idea de que, en alguns casos, la intenció dels assaltants 

tingués un caràcter iconoclasta, deguda la seva dimensió simbòlica i ideològica. Crec 

que, en certa manera, es volia negar el culte a les imatges sagrades. Els homes i les 

dones destruïen les imatges com si volguessin deixar clar que no eren res més que això, 

que no estaven vives, que no eren cap encarnació sobrenatural38. Trencaven el seu 

significat evidenciant la ordinària materialitat del signe. Era com un alliberament. Un 

                                                           
38 FREEDBERG, 2017,  p.217 
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acte de violència a una cosa que, en realitat, no era res més que una mera representació 

de fusta, pedra, paper...  

Per tant, no em sembla que simplement es volgués atacar els béns materials de 

l’Església. Segurament hi va haver de tot: casos que encaixaven més com a actes 

purament anticlericals i altres en què la intenció dels assaltants tingués un caràcter 

iconoclasta més essencial. És aquest darrer el que més m’interessa.  

La iconoclàstia està present des dels primers registres històrics dels quals tenim 

constància. En l’antiga Mesopotàmia i l’antic Egipte, tant les cares com parts concretes 

del rostre eren mutilades, com si així s’agredís als seus referents. I la destrucció de les 

imatges acompanyava la supressió dels noms. La destrucció d’Hermes a Atenes en 

l’inici de la guerra del Peloponés, serveix com a recordatori de les dimensions 

polítiques de la iconoclàstia. O la demolició del temple de Diana a Efes a mans 

d’Eróstrat ens ofereix un exemple de l’acte iconoclasta com a mitjà propagandístic. En 

tot el món clàssic grecoromà, es practicava la damnatio memoriae, que incloïa les 

imatges. Després trobem l’explosió iconoclasta que es produí a l’Imperi bizantí a partir 

del s. VIII, o bé la destrucció d’imatges que envoltà la Reforma protestant... I així 

successivament al llarg dels períodes posteriors, fins avui (destrucció de Palmira per 

Isis). És un tema inesgotable i impossible d’aprofundir-hi en aquest treball39. Però en 

qualsevol cas, veiem com les imatges tenen un gran poder sobre les persones, i no 

només els fan sentir admiració, devoció... sinó també resistència, antipatia i por. I la 

iconoclàstia priva les imatges d’aquest poder.  

La destrucció és una resposta emocional i visceral, però en alguns casos també 

fredament planificada. Com podem comprendre els estudiosos de l’art aquest fenomen 

(que és un tema essencial per la comprensió de la història)? A l’hora d’estudiar fets com 

el saqueig de temples, l’assassinat de religiosos o l’exposició pública de les seves 

despulles mortals s’ha d’intentar buscar els seus orígens i significats. Primer de tot, cal 

considerar el seu contingut simbòlic, que no escoltava el missatge de les autoritats 

defensant les obres d’art. Les imatges religioses eren el símbol d’un ordre que es volia 

subvertir. Una revolta social necessita elements d’iconoclàstia per representar la ruptura 

que pretén assolir, i l’art i els edificis religiosos són el millor exemple possible. Així, 

s’eliminen els símbols i les representacions de l’antic ordre. D’aquesta manera, en l’atac 

                                                           
39 FREEDBERG, 2017,  p. 230 
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contra l’Església durant la Guerra Civil les agressions no es van limitar a les persones, 

sinó també contra els temples, monestirs, convents, biblioteques, arxius... i imatges. 

Això és degut a la voluntat d’abolir el símbol, com si l’enderroc de l’arquitectura 

capgirés les relacions socials i de poder (per exemple, com si la destrucció dels 

campanars signifiqués la fi d’uns horaris marcats per la Església). La destrucció fou 

massiva: 4000 esglésies enderrocades, incendiades o saquejades a Catalunya. 20000 en 

el conjunt de l’Estat. A Barcelona només van quedar intactes l’església de Sant Just 

Pastor, la de Sant Sever, els oratoris de Sant Felip Neri i de la Balmesiana, la catedral i 

el monestir de Pedralbes. Les catedrals de Tarragona i de Girona i la basílica i el 

monestir de Montserrat també van salvar-se per l’acció de la Generalitat. 40 

La destrucció resultava de la identificació popular entre Església i poder. L’Església 

apareixia com la representant ideològica de l’opressió de les classes populars i els 

obrers, i els atacs contra els seus símbols ja tenien, abans de 1936, una llarga història, 

com hem vist. Es tractava d’una rauxa molt de temps continguda i que res no podia 

aturar41.  

El 1936, a més a més, els revolucionaris associaven el catolicisme amb el feixisme, amb 

els militars revoltats el 18 de juliol42. De fet, l’ús de la paraula “creuada” va ser 

pronunciada per primer cop pel general Mola el 15 d’agost des dels micròfons de Radio 

Castilla a Burgos, després de la presa de Sant Sebastià. Llavors la religió esdevingué la 

força moral de la sublevació. Hi havia la idea d’una conspiració, la participació del 

clergat en la preparació de la revolta militar. Corria el rumor de que els capellans es 

sumaven als sediciosos. Cal dir que, si bé a Navarra la revolta sí que va comptar amb la 

participació activa d’eclesiàstics, això no té cap paral·lelisme a Catalunya. 43  

La fúria iconoclasta va ser brutal i completament insensible al valor cultural d’allò que 

devastava. L’odi arran de la rebel·lió dels militars feixistes contra la República era 

massa gran: “A sangre y fuego. Siempre, en todos los tiempos y en todas las épocas, los 

crímenes más horrendos han tenido por mudo testigo la fatídica Cruz... (...) No sólo no 

hay que dejar en pie a ningún escarabajo ensotanado, sino que debemos arrancar de 

                                                           
40 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 343 
41 GARCIA ALONSO, 2017, p. 30 
42 PUIGVERT, 2006, p. 145. 
43 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 131 
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cuajo todo germen incubado por ellos. ¡Hay que destruir!...¡Sin titubeos, a sangre y 

fuego!”44 

Però per què a Espanya els liberals primer, i després les anomenades esquerres, 

atacaven sempre l’Església? Perquè en cap altre país la religió va prendre part en la 

política de forma tan oberta com aquí. En altres països grans convulsions polítiques 

s’han desenvolupat al marge de la religió, però a Espanya l’Església despertava odi, 

passió i rancor. La major part dels successos anticlericals que es produïren durant la 

República eren derivacions de vagues, mítings obrers o mobilitzacions antifeixistes. El 

cas és que els militants d’esquerres veien en la jerarquia eclesiàstica el cúmul de tots els 

mals.  

La destrucció de les imatges, els retaules, els viacrucis, i els ornaments condensava bona 

part de la ràbia antireligiosa dels milicians. Es calava foc a l’altar major, o les capelles, 

o bé es feia una gran foguera amb les imatges, els retaules, el mobiliari... Moltes de les 

destruccions anaven acompanyades de mofes, ultratges i escenificacions grotesques. 

Multitud d’imatges van ser esquarterades, cremades, arrossegades, afusellades, 

colgades, torturades... tal com si es tractés de l’enemic. Crec que això evidencia el seu 

caràcter simbòlic. Era un alliberament, una catarsi col·lectiva, una lluita contra el 

conjunt de l’herència cultural del nostre país, de les profundes arrels cristianes. 

I és que cal tenir present, per paradoxal que sembli, que ens trobem en una societat molt 

clerical, profundament religiosa. El catolicisme impregnava totes les manifestacions de 

la vida quotidiana. Molts dels incendiaris i assassins de capellans, eren o havien estat 

fervents catòlics practicants, especialment decebuts i que se sentien  abandonats per 

l’Església oficial. Per ser iconoclasta, és necessari haver estat abans profundament 

idòlatra, en paraules d’Hernando Garrido.45 Els que destruïen objectes litúrgics i art 

sacre ho feien amb un autèntic fervor purificador i voluntat de revenja. 

Pels anticlericals, la clerecia havia traït l’Evangeli, oblidant el seu compromís de 

fraternitat i pobresa. Maurici Serrahima, catòlic i militant destacat d’Unión 

Democràtica, deia que una actitud tan salvatge com la crema d’esglésies es podia 

entendre com un vertader “acte de fe”, un acte de protesta perquè l’Església, a ulls del 

poble, no era el que havia de ser.  

                                                           
44 Solidaridad Obrera (Barcelona, 18 d’octubrede 1936), citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.238 
45 HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 144 
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Evidentment, no tots els incendiaris eren idealistes i desinteressats anarquistes46. També 

hi havia delinqüents comuns que van aprofitar la coartada proporcionada pels 

anarquistes per assassinar i cometre crims.  

 

 

 

                                                           
46 PUIGVERT, 2006, p. 146. 
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Portada de la revista valenciana La Traca  

Carceller. Desembre de 1932 / Archivo de Rafael Solaz 

 

 

 

Propaganda 
 

Abans de començar la guerra, els acudits gràfics publicats per la premsa anticlerical i 

republicana des de finals del s. XIX ofereixen uns estereotips del religiós amb prou 

feines invariable: mandrós, vividor, luxuriós, fornicador, envoltat de joies i bosses de 

diners... I des d’aquest enfocament els anticlericals van assumir els seus postulats de 

regeneració: “... la xusma catòlica, apostòlica, romana, la patum dels mil caps, la 

clerigalla analfabeta, la beatria insulsa i pudent, s’ha indignat, s’ha aixecat en peu de 

guerra, ha posat el bram al cel.  (...) Sí, sí: el frare és pertot igual. Lasciu, superb, 

cobejós, anhelós de poder, amic dels béns materials (...). El pitjor enemic de la 

civilització i de la bondat és el frare”47  

S’havien estès tòpics com per exemple que 

les monges regalaven caramels adulterats 

als nens i els sacerdots tabac verinós als 

soldats, que els religiosos embrutaven les 

aigües, que els bisbes disposaven de 

comptes corrents multimilionàries i 

abundants títols de propietat, que els 

capellans amagaven autèntics arsenals a les 

esglésies, que les novícies eren torturades 

per obligar-les a professar, que en les 

criptes de les cases de religioses apareixien 

fetus i cadàvers de nens, que en els 

convents masculins existien passadissos 

secrets per accedir als establiments de 

religioses... Eren llegendes revolucionàries.  

Quan començà la guerra, es van veure els 

efectes d’aquesta propaganda: “la hidra religiosa no ha muerto (...) nosotros, 

anarquistas, amantes de la libertad integral del individuo, contestaremos que los 

degenerados, los pervertidos, los sanguinarios de esta índole no pueden gozar de las 
                                                           
47 Lluís Capdevila, La Campana de Gràcia (Barcelona, 17 d’octubre de 1931), citat per ALBERTÍ i 
ORIOL, 2007, p.230 
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prerrogativas del resto de la colectividad”48. En l’imaginari, es tractava d’un grup 

social obscurantista i parasitari.  

Les justificacions per la destrucció dels edificis religiosos començaren ben aviat, i ja a 

principis d’agost publicacions com “El Diluvio” posaven els incendis i saquejos en 

relació amb la participació del clergat en la preparació de la revolta militar. Llegim 

expressions com “creació destructiva” o “jornades de justícia fumejant”49. La premsa es 

feu ràpidament ressò de les informacions (exagerades) del descobriment de grans 

reserves de cabals a les esglésies i als palaus episcopals. També donà notícia 

àmpliament de l’honradesa dels milicians que, un cop requisats els edificis, lliuraven als 

sindicats o a la Generalitat els béns trobats sense pensar en el seu propi benefici. Fins i 

tot alguns informes oficials del 1937 van intentar reduir els efectes de la destrucció al 

mínim.  

Les consignes de la premsa atiaven el foc: 

“Para vengar los asesinatos que realizó la Iglesia, faltaria fabricar curas, pues no 

había bastantes para igualar el número de víctimas que se apuntó la Inquisición”50  

Els anarquistes exposaven a la premsa les raons de la seva actuació i la voluntat de 

continuar la tasca iconoclasta dels primers dies de la revolució: “(...) nos hemos 

apoderado de aquello que nos pudiera ser más útil para los fines revolucionarios y 

costeamiento financiero de la revolución y después incendiado los edificios religiosos, 

que son vergüenza de nuestro pueblo, para dejarlos reducidos a la nada, de donde no 

debieron haber surgido (...) ¡Hay que destruir!... El mundo de ellos y el nuestro es 

incompatible: no caben en uno, se ahogan. ¡Que mueran ellos, pues, ya que 

representan la barbarie, la incivilización y, lo que es peor, un peligro constante para 

nuestra existencia! No resta en pie una sola iglesia en Barcelona, y es de suponer que 

no se restaurarán, que la piqueta demolerá lo que el fuego comenzó a purificar. Pero, 

¿y los pueblos?... Muchos hay en que todavía resta en pie su casa de prostitución del 

                                                           
48 “Las monjitas”, Solidaridad Obrera, 26  de juliol de 1936. Citat per GARCIA ALONSO, 2017, p. 31 
49 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 45 
50 “Los Malhablados”, Solidaridad obrera, 1 d’agost de 1936 p.2 Citat per DOMÈNECH 
CASADEVALL, 2017 p. 85 
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entendimiento (...) Duro con ellos, a sangre y fuego, sin compasión, que es cuestión de 

vida o muerte”.51 

Amb idees d’aquesta mena obrint-se pas en la consciència col·lectiva, era evident que 

tot l’art marcat com a resultat d’unes estructures d’explotació passades podia ser 

objecte, en qualsevol moment, d’un afany destructor com el que ja havia sofert l’art 

religiós: 

 “A dins de les esglésies s’han perpetrat cops d’estat, grans traïcions al poble, actes 

monstruosos de vandalisme en èpoques inquisitorials, assassinats freds i premeditats 

contra els adversaris. Des d’allí s’ha enganyat sempre i s’ha escanyat el poble 

treballador (...) El foc ho purifica tot. Doncs ja ho sabeu, obrers: el foc tot ho purifica! 

Seguim purificant tots aquests cataus de rates i de gripaus”52 

Així es cremava tot, depenent no ja del seu valor artístic, sinó de la seva simbologia 

ideològica. En un moment de lluita aferrissada tot era igual.  

Els incontrolats tenien tota una ideologia al darrere que els estimulava. En la filosofia de 

Karl Marx la religió és considerada una superestructura alienant. Lenin ho resumia així: 

“La religión es el opio del pueblo. Esta sentencia de Marx constituye la piedra angular 

de toda la concepción marxista en materia de religión. Religiones e Iglesias modernas, 

organizaciones religiosas de toda especie, son consideradas siempre por el marxismo 

como órganos de reacción burguesa que sirven para sostener la explotación y 

embrutecer la clase obrera”.53 Jaume Balius, un activista anarquista provinent d’Estat 

Català, el 17 de desembre de 1936 publica un text a “Solidaridad Obrera”: 

“Hemos hecho una policía general de sacerdotes y parásitos;  hemos echado fuera a los 

que no habían muerto con las armas en la mano, de manera que no puedan volver 

nunca más. Hemos hecho justicia de las ridiculeces y fingida caridad de la Iglesia y de 

los clérigos, los cuales, presentándose como apóstoles de la paz, habían quemado a los 

hijos del pueblo a favor de los grandes monopolizadores de la riqueza y de los 

secuestradores de la libertad”54.  

                                                           
51 GARCIA ALONSO, 2017, p. 37 
52Diari Avant del 22 de juliol de 1936 p.2. Citat per DOMÈNECH CASADEVALL, 2017, p. 84 
53 Citat per Jordi ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.209 
54 Text extret de Solidaridad Obrera (22 de gener de 1937) citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.209 
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Crist mutilat, convent de la Concepció, Toledo. 

Pelyo Mas Castañeda / Arquebisbat de Toledo 

 

Aquesta citació sembla donar a entendre que els religiosos lluitaven amb armes a la mà. 

Però com he dit, tots els observadors i els cronistes coincideixen a afirmar que a 

Catalunya no hi va haver participació activa dels eclesiàstics en els combats.  

Però això no va impedir els atacs. Vertaderament es creia que d’aquesta manera 

s’impulsava el Progrés, com una nova religió que professaven els revolucionaris:   

“Adelante, pues, librepensadores, anticlericales, racionalistas, partidarios del 

progreso, adelante y no desmayemos en nuestra campaña emprendida contra esos 

monstruos del oscurantismo y enemigos irreconciliables de la luz, de la conciencia, de 

la moral y de las buenas costumbres. Guerra sin cuartel a esos perturbadores del orden 

público y de la paz universal; persigámosles hasta sus madrigueras para sacarlos 

después a la publicidad con toda la enormidad de sus vicios y crímenes sin cuento, y el 

grito unànime de todos los pueblos, de todas las razas, sea de una vez ¡ABAJO LOS 

JESUÍTAS! ¡Fuera esa sombra que empaña nuestra dicha y nos priva ver los hermosos 

resplandores de la libertad!¡Paso a la 

CIENCIA, que es la única verdad y religión del 

porvenir!”55 

Uns anys abans, el 1934, la revista La Traca va 

dedicar una secció fixa a publicar el resultat 

d’una enquesta, feta a personalitats del món 

intel·lectual i polític espanyol. Tenia una sola 

pregunta: “¿Cómo ve usted el problema 

religioso en España?”56. Les respostes també 

són un bon exemple de l’opinió que mereixia 

per molts l’Església. José Antonio Balbotón, 

advocat i escriptor, respon: “Eso que se llama 

la religiosidad española no es más que 

fanatismo de cábila”. Fernando de los Ríos, 

ministre d’Estat, diu: “Puede, sí, haber un 

problema clerical, pero eso no sería más que 

                                                           
55 “Colón”, La Compañía de Jesús. Larache (Tetuan – Marroc): Tipografía La Ibérica, 1932. Biblioteca de 
la Logia “Perseverancia”, n. 70. citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.231 
56 ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p. 232-234 
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una cuestión política. Mas, han de tener buen cuidado los eclesiásticos en no tocar los 

tambores de guerra, recogiendo la lección de la historia que demuestra cómo siempre 

fueron vencidos por el espíritu liberal”. Jesús Hernández, dirigent del PCE, futur 

ministre d’Instrucció Pública: “La Iglesia continúa siendo el más serio obstáculo que se 

opone a la marcha de la revolución social (...) Por tanto, (...) para el triunfo 

revolucionario del pueblo habrá de destruirse todo cuanto se refiere a la Iglesia”. I 

finalment, Àngel Samblancat, diputat, diu: “El problema religioso es el más grave de 

España (...) Remedio no hay más que uno. Devolver el confesor al confesionario, el 

cura al templo y tapiar la puerta. Y a ver qué pasa. ¿Que para eso es necesaria una 

revolución brutal? Pues, ¿qué nos creíamos? A hacerla, si hay lo que se necesita para 

tal menester”.  

I com aquests textos, en trobem infinitat més, tots amb un mateix missatge: “L’Església 

catòlica, heus ací l’enemic”57. 

Entre els teòrics de l’anarquisme decimonònic el tema de la purificació mitjançant el foc 

i les cendres s’havia convertit en un lloc comú, adaptant la relació nietzscheniana entre 

caos i creació; el vell món havia de caure en una destrucció apocalíptica per fer sorgir 

de nou, com una au fènix resolutiva i redemptora: “Camaradas, que nuestros corazones 

sean de bronce porque hay necesidad de mucho odio para hacer limpieza en las 

cuadras de Augías. Volad las iglesias, los conventos, los cuarteles, las cárceles, la 

prefecturas y las alcaldías... Quemad todos los documentos administrativos en donde se 

hallen. Al fuego los títulos de propiedad de rentas, de acciones, de obligaciones. Al 

fuego las hipotecas, las actas notariales, las actas de sociedades. Al fuego el gran libro 

de la deuda pública, de los emprésitos municipales y departamentales. Al fuego los 

libros de las casas de banco y comercio, los pagarés, los cheques, las letras de cambio. 

Al fuego los papeles del estado civil, de reclutamiento, de la intendencia militar, de las 

contribuciones directas o indirectas. Al fuego todos esos papeles malsanos, títulos de 

esclavitud de la humanidad, defendidos por millones de soldados, de policías y de 

magistrados de todas clases”58. 

O un altre exemple:  

                                                           
57 Treball, Portaveu del PSUC (Barcelona, 25 de juliol de 1936), citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, 
p.230 
58 Citat per José Luis HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 152-153 
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Cartells fets pels alumnes de Belles Arts de Madrid per 
promoure la conservació de les obres d’art, 1937 

Aurelio Pérez Rioja / Museo del Prado 

 

 

“Hemos encendido la antorcha aplicando el fuego purificador a todos los monumentos 

que desde siglos proyectaban su sombra por todos los ángulos de España, las iglesias, 

y hemos recorrido las campiñas, purificándolas de peste religiosa”59. 

Són cèlebres les paraules pronunciades per Andreu Nin, més tard conseller de justícia de 

la Generalitat i màxim dirigent del POUM i que cauria en desgràcia després de les 

violentes jornades de maig del 1937 a Barcelona. El 6 de setembre de 1937 va dir: “el 

problema de la iglesia (...) nosotros lo hemos resuelto de raíz. Hemos suprimido sus 

sacerdotes, no dejando en pie ni uno siquiera”60.   

Altres es congratulaven: “No ha quedado piedra sobre piedra que no haya sido 

purificada por las llamas. A las casas del Señor, hechas cuevas de bandidos, les ha 

llegado el tiempo de la justicia (...) ¡Y cómo ardían!¡Qué orden de llamas! (...) Han 

ardido más santos que hay en el cielo (...) Barcelona hace las cosas y sabe hacerlas”61.  

D’altra banda, trobem aquest 

ingenu article publicat a 

Solidaridad Obrera l’octubre de 

1936, de F. Escrivá, sobre La 

defensa y la protección de los 

monumentos artísticos e históricos, 

deber del anarquista: “No, la obra 

de arte no se puede destruir. 

Entraremos en el santuario y 

cogeremos la obra de arte. 

Separaremos de su ambiente 

tradicional la cosa y la llevaremos a la luz de un museo para que el pueblo aprenda a 

ver lo que aquello significa. Cuando el santo milagroso no esté en su hornacina, sino en 

un pedestal de un museo, su intangibilidad sagrada habrá desaparecido y sólo será la 

obra de arte. No destruyáis nada. Separad las cosas de los ambientes que dan fuerza y 

alimentan el espíritu fanático. Separadlas, sacadlas de la lobreguez de las sacristías 

                                                           
59 Solidaridad Obrera (Barcelona, 20 d’agost de 1936), citat per ALBERTÍ i ORIOL, 2007, p.238 
60 Citat per HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 117 
61 Álvarez Lopera, citat per HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 117 
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para que sirvan a la cultura. Y entonces vuestra labor habrá sido revolucionaria de 

verdad”62. 

 

 

                                                           
62 Citat per HERNANDO GARRIDO, 2009, p. 133 
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Revisant l’autoretrat de Durero després del seu trasllat des del 
Museu del Prado a València 

IPCE 

 

 

 

HISTÒRIA DEL SALVAMENT 
 

Hem vist, doncs, que hi va haver molta destrucció. Però crec que és necessari parlar 

també de tot el que es va protegir. Encara que cal dir, ja des d’un principi, que era 

impossible salvar-ho tot, i que evidentment tenien prioritat les vides humanes. En temps 

convulsos l’art s’acostuma a deixar en un segon terme, i la gent s’ocupa de coses més 

importants i fonamentals per seguir endavant. I tot i això, la República va dur a terme 

una tasca lloable63.  

No és cert que el govern republicà 

es quedés de braços creuats, com 

deia el bàndol franquista. A més a 

més, les polítiques de salvament es 

beneficiaren de polítiques i 

pràctiques anteriors que van 

facilitar considerablement la tasca. 

La República excel·lí per les seves 

polítiques educatives i culturals. 

Per exemple, la Constitució 

espanyola republicana de 1931 dedicà l’article 45 específicament al patrimoni (“Tesoro 

Cultural de la Nación”). Aquest article justificaria la llei del 13 de maig de 1933 sobre 

defensa, conservació i acreixement del Patrimoni Històric i Artístic Nacional. Amb 

l’Estatut d’Autonomia de 1932 Catalunya també obtindria importants competències en 

el camp del patrimoni que donarien lloc a la Llei de Conservació del Patrimoni Històric, 

Artístic i Científic de Catalunya del 3 de juliol de 1934, amb una concepció molt àmplia 

i generosa del concepte. En definitiva, les tasques de salvament d’obres d’art durant la 

Guerra Civil es beneficiaren de les polítiques anteriors i les tasques d’elaboració 

d’inventaris i catàlegs64.  

Quan va començar la guerra, calia defensar el patrimoni nacional: ja sigui artístic, 

històric, bibliogràfic o científic. Però el govern català es trobava en aquesta situació: 

                                                           
63 COLORADO CASTELLARY (ed.), 2010, p.11 
64 PUIGVERT, 2006, p. 150. 
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Museu del Prado. Galeria Central desmuntada 

1936 / MNP 

 

 

curt d’efectius arran de l’enfrontament amb els militars i les baixes sofertes, sense poder 

comptar amb la fidelitat de les forces d’ordre públic dependents de l’Estat per mantenir 

la pau social entre la població, i amb els sindicats i els partits molt ben armats després 

de saquejar les casernes abandonades. Les mesures empreses pel govern només es van 

aplicar a la ciutat de Barcelona i als indrets on els enviats de la Generalitat arribaren els 

primers dies. A la resta de Catalunya, sense cap mena de directriu o poder efectiu del 

govern, van ser els responsables administratius locals i els grups de voluntaris 

compromesos els que van defensar, 

com van poder, el patrimoni. La 

Conselleria de cultura (primer en 

mans de Ventura Gassol i, després, 

d’Antoni M. Sbert) va comptar 

amb l’ajuda d’aquests que Jeroni 

Martorell, director del Servei de 

Conservació de Monuments, va 

qualificar d’“entusiastes 

voluntaris”. 65 

La lluita per salvar el Patrimoni 

artístic de Catalunya va ser una 

tasca empresa des de les primeres hores. Gràcies a les decisions dels governants 

catalans, adoptades els primers dies, malgrat la pressió dels dirigents sindicals i 

marxistes, fou possible de prendre les mesures urgents necessàries que van permetre de 

salvar, en gran part, el Patrimoni artístic i la vida de moltes persones que perillaven. 

En la tasca de salvament hi participaren sectors prou diferenciats, tant des del punt de 

vista social com polític i ideològic, responent a una pluralitat de motivacions. Per un 

republicà laic de classe mitjana cada obra salvada era un símbol del patrimoni artístic 

nacional que calia preservar; per un catòlic, era una mostra d’art sacre mereixedor de 

culte i veneració. Fins i tot per un revolucionari (en el cas de Girona, per exemple, 

trobem Miquel Cayolà, destacat sindicalista i membre del POUM, o Pere Serra, de la 

FAI, que va defensar el tapís de la Creació a punta de pistola66), exemple de com els 

sectors populars també havien fet seus valors culturals fins aleshores reservats a 

                                                           
65 PUIGVERT SOLÀ, 2017, p. 54 
66 PUIGVERT, 2006, p. 161. 
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determinades elits socials i intel·lectuals, a través dels ateneus, les escoles, 

l’excursionisme cultural i les biblioteques populars67.  

 

                                                           
67 PUIGVERT, 2006, p. 162. 
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Estructures de protecció 
 

La Guerra Civil va posar a prova les inicials i benintencionades normatives 

republicanes, dutes a terme des de la Direcció General de Belles Arts, alt departament 

del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts. Al capdavant hi havia, als anys trenta, 

personalitats com Ricardo de Orueta, advocat i historiador de l’art, o el jove cartellista i 

publicista Josep Renau, que van ser els que durant més temps van exercir el càrrec i van 

poder desenvolupar una acció més continuada. El departament ministerials que ells van 

regir va aconseguir, primer amb Orueta, posar en marxa una actuació orientada, 

principalment, a la creació d’unes estructures i reglamentació que servissin de base i 

marc legal per documentar, registrar i preservar el nostre patrimoni artístic. Després, 

amb el valencià i responent a les circumstàncies d’excepció que imposava la condició 

bèl·lica, va aconseguir orientar les accions més destacades a reorganitzar i centralitzar 

les estructures de gestió, procurant tenir protegit i sota control aquest patrimoni. Sense 

la seva tasca no s’hagués pogut evacuar una part del nostre patrimoni moble fora 

d’Espanya, per posar-lo sota l’empara internacional, si bé llavors ni Orueta ni Renau es 

trobaven al front de la Dirección General de Bellas Artes. 68  

L’inici d’aquest procés tutelar cal situar-lo en l’adveniment de la II República 

Espanyola, ja que amb la seva proclamació aparegueren, per un costat, els primers 

excessos contra convents i esglésies, i per l’altre el continuat espoli a través de la venta 

de béns artístics per part de la noblesa i el clero. Podem fer partir de 1900 els propòsits 

més efectius de l’administració espanyola per dotar-se d’una alta i permanent estructura 

que vetllés per la protecció i promoció del patrimoni artístic-cultural, com va evidenciar 

la creació del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.69  

La Constitució espanyola republicana de 1931 dedicà un article (el 45) específicament 

al patrimoni, esdevenint la primera cita sobre el patrimoni en un text legislatiu bàsic 

europeu. Aquest article justificaria, més endavant, la llei del 13 de maig de 1933 sobre 

defensa, conservació i acreixement del Patrimoni Històric i Artístic Nacional70.  

                                                           
68 COLORADO CASTELLARY (ed.), 2010, p. 32 
69 COLORADO CASTELLARY (ed.), 2010, p. 32-33 
70 PUIGVERT, 2006, p. 141-170 
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Per altra banda també voldria lloar la tasca de la Generalitat, des del Departament de 

Cultura, per estimular l’art i la cultura71. Amb l’Estatut d’Autonomia de 1932 Catalunya 

va obtenir importants competències en el camp del patrimoni. S’havia ocupat de definir 

i reorganitzar la política cultural i de patrimoni des del 1931, quan el 9 de juny es va 

crear el Consell de Cultura que va ser convalidat per la Llei de 14 de desembre de 1933. 

L’any següent es va aprovar la Llei, del 28 de març de 1934, de creació del Servei de 

Biblioteques, Arxius, Museus. Amb la Llei, aprovada el 26 de juny de 1934, de 

Conservació del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya es posaven les 

bases per actuar-hi de forma directa.72.  

A l’inici de la guerra, doncs, ja hi havia una legislació per a protegir el patrimoni 

artístic, només interrompuda pels fets d’octubre de 1934, quan tot el govern de la 

Generalitat i l’Estatut quedaren en suspens i els seus càrrecs destituïts i substituïts per 

un comandament militar. Però després d’aquesta pausa i amb les eleccions de febrer de 

1936, on guanyà el front d’esquerres i de seguida es decretà una amnistia, retornà la 

normalitat73. Ara bé, l’aixecament militar i la reacció en forma de revolta social armada, 

van desencadenar polítiques d’emergència que veurem amb més detall més endavant. El 

23 de juliol de 1936 es va crear la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio 

Artístico, germen de les diverses Juntes que es formaren, coordinades per la Junta 

Central establerta a València.  

Les tasques d’elaboració d’inventaris i catàleg facilitaren el coneixement i la 

localització de moltes obres disperses per tota la geografia74.  

                                                                                                                                                                          
 
71 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 8 
72 NADAL, DOMÈNECH i CASADEVALL, 2015, p. 16 
73 MONTELLÀ, 2010, p. 28 
74 PUIGVERT, 2006, p. 151 
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Art i catalanisme 
 

Salvar el patrimoni es convertí per Gassol i els seus col·laboradors en molt més que la 

protecció de monuments i obres d’art. Es tractava de preservar els elements identitaris 

que constituïen una peça clau del seu discurs ideològic catalanista i burgès75. Totes les 

actuacions legislatives endegades per la Generalitat en matèria de cultura i patrimoni 

històric, artístic i arqueològic a partir del 1931 tenien com a objectiu construir un 

sistema propi de protecció i d’estudi76.  

Una gran part de la població catalana i, en especial, de la seva classe dirigent, entenia 

l’art com la suma de la tradició cultural i la prova de la seva identitat com a poble 

(quelcom que va quedar reafirmat durant la Renaixença i el Noucentisme, quan es 

consolidà la consciència de catalanitat en bona part de la població). Era l’art com a 

símbol, i van ser aquells que van ajudar a convertir-lo en un referent els que tingueren 

més clara la necessitat de preservar-lo. Per exemple, els consellers de cultura Ventura 

Gassol, Antoni M. Sbert i Carles Pi i Sunyer, els responsables de les seccions de 

monuments i arqueologia Jeroni Martorell, Pere Bosch Gimpera, i molt especialment, el 

de Museus, Joaquim Folch i Torres. L’art tenia un component clar de missatge ideològic 

catalanista, representatiu de la classe burgesa, que articulà el pensament nacionalista des 

de finals del s. XIX. Pere Coromines va dir, en el la inauguració del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya: “... En obrir aquest museu respon Catalunya als qui ens 

preguntaven què volíem fer de la llibertat nacional. Heus aquí una obra que és tota 

nostra, perquè amb l’esforç sol dels catalans ha estat creada (...) El conjunt de les 

obres exposades és allò que els nostres pares i els nostres avis produïren a còpia de 

viure, de sofrir i de somiar”77. L’alcalde de Barcelona, Pi i Sunyer, va dir en aquesta 

mateixa inauguració: “Aquest museu representa l’ànima que Catalunya ha pogut oferir 

a la humanitat (...) l’obra col·lectiva d’un poble, d’una cultura”78. El conseller Ventura 

Gassol afegí: “(...) volem fer una afirmació de catalanitat sempre i a cada moment”79. 

                                                           
75 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 51 
76 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 16 
77 Discurs de Pere Coromines, president de la Junta de Museus de Catalunya, del 24 de maig de 1936. 
Citat per GARCIA ALONSO, 2017, p. 22 
78 Citat per GARCIA ALONSO, 2017, p. 23 
79 Citat per GARCIA ALONSO, 2017, p. 23 
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Tot i això, els governs de la Generalitat no van aconseguir apropar les idees catalanistes 

que es presentaven a través de l’art a una major part de la població, la formada per les 

classes més desfavorides. Aquests plantejament no eren els del Comitè Central de 

Milícies Antifeixistes, que no tenia els mateixos referents ideològics per interpretar les 

obres d’art i el patrimoni. La immigració també podria ser un factor determinant 

d’aquest desastre. De fet, Mayol culpabilitza als “forasters” que, segons ell, 

menyspreaven el llegat dels catalans.80 

A això cal sumar-hi el problema religiós. Amb el precedent de la Setmana Tràgica i les 

destruccions d’edificis religiosos del 1931 i el 1934 era previsible que si hi havia un nou 

esclat de violència, els béns eclesiàstics tornarien a ser objectius de la venjança social. 

Però deguda la influència de l’Església no es va actuar més decididament en contra 

d’això (a través de compres i expropiacions).81  

 

                                                           
80 JOSEPH MAYOL, 1971,  p. 40-41 
81 GARCIA ALONSO, 2017, p. 24 
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Obres d’art romànic, emmagatzemades pels Serveis de Belles Arts i 
Conservació de Monuments de la Generalitat de Catalunya 

1936-1938 / ANC 

 

 

 

La difícil tasca de la Generalitat 
 

A Catalunya l’aixecament en armes del 18 de juliol va ser esclafat gràcies a la 

participació de les organitzacions anarcosindicalistes. Però si bé els obrers aturaren el 

feixisme, donaren lloc a la revolució82.  

El govern català no va 

poder controlar la 

situació interna. La 

Conselleria no disposava 

d’homes, força pública ni 

recursos. El poder estava 

en mans de les 

organitzacions sindicals, 

que consideraven l’art 

religiós com la 

representació de 

l’opressió exercida 

durant segles per 

l’Església, amb la qual 

identificaven també els militars revoltats83. Era el resultat d’anys de tensions 

acumulades, com hem vist.  

Quan tot just s’havien començat a cremar els primers temples i convents, en un 

desesperat intent per a protegir-los de l’incendi, de la destrucció i del saqueig, fou 

radiada la següent nota oficial: “El Govern de la Generalitat s’ha incautat de tots els 

edificis religiosos i, per tant, prega a tothom que siguin respectats”84. Aquesta crida, 

igual que els Decrets que la seguirien, redactats amb la voluntat d’evitar el vandalisme, 

poc servirien.  

                                                           
82 DOMÈNECH CASADEVALL, 2017, p. 54 
83 DOMÈNECH CASADEVALL, 2017, p. 84 
84 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 19 
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Davant la impossibilitat d’intervenir a tot arreu, es va prioritzar la protecció de conjunts 

culturals emblemàtics85. Per encàrrec del conseller de cultura, el doctor Solé i Pla anà a 

Montserrat a incautar-se del monestir en nom de la Generalitat, i va aconseguir dissuadir 

l’escamot libertario de que cremés l’església. A més a més, la Conselleria va comptar 

amb l’ajuda de tot de voluntaris: “Encara no era finida la lluita als carrers, quan les 

turbamultes de nous vàndals incendiaven esglésies i convents, uns grups de voluntaris 

formats per artistes i amants de les belles arts, amb lloable esforç, de manera heroica, 

rescataren, abans que el foc ho convertís en cendra, retaules i imatges de gran valor 

històrico-artístic. Alguns d’aquests improvisats grups portaven les obres salvades a 

locals particulars, que convertien en magatzems; la majoria, però, de primer ho 

dipositaven a la Casa dels Canonges, on funcionava l’Escola de Bibliotecàries”86. 

El 23 de juliol es va instar a constituir, en cada localitat de Catalunya, un comitè presidit 

per l’alcalde sota la tutela de les milícies ciutadanes que s’encarregués de vetllar i 

assegurar la conservació dels edificis públics del govern de la Generalitat així com dels 

objectes, que també eren patrimoni del poble. Es crearen, doncs, els comitès locals de 

salvament. 

El 25 de juliol el govern va publicar un decret en el “Butlletí oficial de la Generalitat” 

pel qual la Generalitat confiscava tots els materials i objectes d’interès pedagògic, 

científic, artístic, històric, arqueològic, bibliogràfic i documental87. Es tingué en compte 

el Catàleg elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans, iniciat durant l’època de la 

Mancomunitat, continuat i incrementat amb centenars de fitxes pel Servei de 

Monuments Artístics de la Generalitat de Catalunya. En el Catàleg, que incloïa edificis i 

monuments històrico-artístics en general, pintura, escultura i altres obres d’art, s’hi 

trobaven registrades la gairebé totalitat d’obres existents a Catalunya, incloses les 

col·leccions particulars més notables. Aquest fitxer facilità la tasca de salvament88. 

També cal dir que aquesta era una tasca perillosa, ja que la defensa del patrimoni podia 

ser vista com posicionar-se amb les dretes: “Calgué, amb tacte, causar la impressió que 

                                                           
85 GARCIA ALONSO, 2017, p. 31 
86 JOSEPH MAYOL, 1971, p.23 
87 PUIGVERT, 2006, p. 146. 
88 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 24 
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Incautacions instal·lades al Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Vidal Ventosa, J. 1936 / AFB 

 

 

la Generalitat assimilava les “idees” revolucionàries, i que els governants encara 

acceleraven més la transformació social que propugnaven les masses”89.  

I tot i això la situació seguia essent de descontrol. El Consell Superior de la Secció de 

Monuments del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Científic de la Generalitat es 

constituí en funció permanent per dirigir tota la logística. Paral·lelament, el 27 i el 28 de 

juliol la Generalitat dictà els primers Decrets d’incautació de les més importants 

col·leccions de propietat particular: Amatller, Massana, Macaya, Cambó Güell, 

Muntaner...90 L’arquitecte Gudiol duia el control absolut de les col·leccions incautades. 

Així, tots els edificis religiosos quedaven sota el control de la Generalitat, i també tots 

els materials i objectes d’interès pedagògic, científic, artístic, històric... afectats pels 

esdeveniments91.  

Madrid, incomunicat de les 

terres del nord i l’est de la 

Península, es veié obligat a 

acceptar les resolucions i 

mesures preses pel govern 

català, que actuava com si 

fos un Estat sobirà. En un 

moment en què la 

República trontollava, 

Catalunya havia organitzat 

un “sistema estatal” de 

protecció del patrimoni 

artístic, és a dir, dels elements culturals que simbolitzaven la seva personalitat com a 

nació, diferenciada de la resta d’Espanya92. Aquest privilegi durà fins que el govern de 

Madrid es veié obligat a traslladar-se (evacuant també les obres més importants del 

Prado i altres museus i dipòsits) a València i, finalment, a Barcelona. La Generalitat 

republicana, que tenia a les seves mans la titularitat dels béns històrics i artístics públics 

                                                           
89 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 43 
90 BARRAL i ALTET, 2005, p. 149 
91 GARCIA ALONSO, 2017, p. 36 
92 GRACIA, MUNILLA, 2011, p. 202 
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de Catalunya i que els gestionava dins d’un marc legislatiu i normatiu prou avançat, no 

hi va poder fer res. Però ja arribarem a aquest punt.  

El conseller Gassol decidí portar les col·leccions fora de Barcelona: el primer, de caire 

estratègic, era demostrar a les milícies la voluntat de la Generalitat de reorganitzar totes 

les institucions relacionades amb la conservació i la difusió del patrimoni artístic; i el 

segon, posar fora de l’abast dels nuclis durs de les milícies i els sindicats l’essencial del 

tresor artístic català. El 30 de juliol, la Junta de Museus es dissolgué i fou substituïda 

per la Comissaria General de Museus, un òrgan unipersonal per al qual fou nomenat, el 

mateix dia, Pere Coromines i Muntanya. La creació de la Comissaria de Museus 

permeté comptar amb un organisme capaç de vetllar per la seguretat del Patrimoni. La 

mesura s’amplià a tot Catalunya el 15 d’agost, amb la dissolució de totes les juntes de 

museus locals, i la Comissaria General de Museus es va encarregar de nomenar un 

delegat en cada població perquè servís d’enllaç entre aquella i els ajuntaments, les 

milícies o els comitès locals.  

El 31 de juliol, la Conselleria de Cultura considerava finalitzada l’etapa més crítica de la 

seva actuació: regularitzava l’acció immediata del Govern de la Generalitat en defensa 

del patrimoni, en la qual havia estat assistit per tota mena d’iniciatives privades, 

espontànies i per ciutadans i grups que s’havien posat a les seves ordres93. El mes 

d’agost de 1936 es va crear el Servei de Protecció del Patrimoni Artístic, un ens encara 

més específic per a la salvaguarda que connectava directament amb tots els comitès 

locals, amb ordres i prioritats molt concretes. La protecció legal dels béns mobles i 

immobles de caràcter religiós, però, no s’adoptà fins al 14 d’octubre. El 19 d’agost la 

Comissaria de Museus va fer públic un comunicat en què dividia en dos grups els 

objectes considerats de culte: per una banda aquells que tenien un valor artístic clar i 

que, per tant, es conservarien, per l’altra, la resta que seria destruïda per aprofitar-ne els 

metalls i les pedres precioses, transformables en recursos econòmics per ajudar a les 

necessitats de guerra.  

A finals de setembre, moment en què els sectors anarquistes s’incorporaren al govern, el 

contrapoder revolucionari perdé força. Malgrat que les relacions entre el Govern de la 

Generalitat i la CNT-FAI continuaven tibants, les disputes originades a conseqüència de 

la protecció del Patrimoni, aparentment semblava que s’havien acabat i eren acceptades 

                                                           
93 MONTELLÀ, 2010, p. 32 
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les mesures preses pel Departament de Cultura94. Era evident que s’havien destruït 

edificis i perdut objectes molt valuosos, però també que sense la decidida actuació de la 

Generalitat, i de diferents grups de voluntaris que es mobilitzaren per iniciativa pròpia, 

la pèrdua hauria estat irreparable.95 El 9 d’octubre es dissolgué el Comitè Central de 

Milícies antifeixistes (organisme paragovernamental revolucionari creat al juliol de 

1936). El govern recuperà el control de la situació.96  

La retòrica de la Conselleria, que va repetir amb insistència la idea d’una tercera 

desamortització de béns eclesiàstics per reconvertir-los en espais dedicats a la cultura 

popular dins del patrimoni del poble, va donar els seus fruits i es va produir un cert 

canvi d’actitud per part de la CNT i la FAI. Tot i que semblava que la Generalitat havia 

guanyat la confiança dels més intransigents, a les darreries d’octubre la situació es 

complicà altra vegada, fins a l’extrem que van córrer rumors sobre un possible atemptat 

contra la vida del conseller Gassol i Companys decidí protegir-lo nomenant-lo 

representant personal seu a París, cap a on partí el 24 d’octubre. 97  

Quan foren intensificats els bombardeigs aeris, per evitar possibles danys, es protegiren 

diversos monuments a base de costoses construccions adossades (així es protegí la 

portalada del monestir de Ripoll; la capella de Sant Just de Barcelona, diverses 

construccions de Tarragona...). El 17 de desembre de 1936 es feu càrrec de la 

conselleria de Cultura Antoni M. Sbert. Més endavant se n’encarregaria Carles Pi i 

Sunyer, nomenat conseller de Cultura el 29 de juny del 1937, que intentà normalitzar la 

situació del patrimoni artístic català a partir de l’aplicació de tres idees bàsiques, com 

són la defensa del catalanisme, el laïcisme i la democràcia. Tot i això, la seva arribada a 

la conselleria va coincidir amb un empitjorament de les circumstàncies de la guerra i 

dels riscos pel que fa al patrimoni.  

El 1939 Pi i Sunyer, per evitar possibles pèrdues, disposà el trasllat de les obres més 

importants que es poguessin trobar a museus i en diversos llocs de concentració. Foren 

habilitades grans masies a Bescanó, a Darnius i a Agullana, a més de les catedrals de 

Tarragona i de Girona i els monestirs de Poblet i Santes Creus. A Viladrau ja feia temps 

                                                           
94 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 69 
95 GARCIA ALONSO, 2017, p. 40 
96 DOMÈNECH CASADEVALL, 2017, p. 85 
97 GARCIA ALONSO, 2017, p. 39 
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que hi havia estat traslladats una bona part dels arxius de Barcelona98.  Els catàlegs i 

fitxers permeteren, una vegada finida la lluita, de retornar al lloc d’origen la majoria 

d’obres i objectes. Al 1938 els bombardejos i l’empitjorament de la guerra per a la 

República van comportar un replegament dels grans dipòsits a llocs més segurs: Sant 

Esteve d’Olot, can Pol de Monfullà (municipi de Bescanó), el castell de Peralada, el 

castell de Sant Ferran de Figueres...99 

D’aquesta darrera etapa cal remarcar quatre noms propis: Ramon Frontera, Borralleras, 

Bohigas i Joan Subias, tots ells funcionaris del Departament de Cultura i que agafaren 

protagonisme dins d’aquesta nova política de dipòsits alternatius. Aquests homes van 

responsabilitzar-se fins al final malgrat que pel càrrec que ocupaven no els incumbien 

aquestes funcions.100 

És obligatori parlar, també, de l’exposició que es va fer el 1937 a París d’Art Català al 

Museu del Jeu de Paume de les Tulleries, que després es va traslladar al castell de 

Maisons-Lafitte.  

                                                           
98 JOSEPH MAYOL, 1971, p. 148 
99 NADAL, DOMÈNECH, 2015, p. 19-20 
100 MONTELLÀ, 2010, p. 57 
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Les obres d’art que van participar a l’exposició d’art medieval català a 
París, surten de l’església de Sant Esteve d’Olot i són carregades en 

camions 

 (1937) / ANC 

 

 

 

Exposició a París 
 

El mes de setembre de 1936 es va prendre la decisió d’organitzar una exposició d’art 

medieval català a París: L’Art Catalan du Xe. au XVe. siècle. La iniciativa sorgí de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Ventura i Gassol n’era el cap 

aleshores). Bosch Gimpera s’encarregà de les gestions a París. Va ser difícil convèncer 

al govern republicà que en principi es negava a concedir el permís per a treure les obres 

a l’estranger per evitar que els sectors partidaris dels “nacionals” els acusessin de voler 

“vendre’s” el patrimoni101. Gràcies als seus esforços i als de Pere Coromines, el 9 de 

desembre de 1936 el consell de ministres acabà aprovant l’exposició i hi donà el 

patronatge oficial. 102  

El 26 de gener de 1937 es 

va fer públic un decret de la 

Conselleria de Cultura en 

què el nou conseller (A. M. 

Sbert) donava a conèixer el 

projecte de l’exposició i les 

seves finalitats, a saber 

“...mostrar la personalitat 

nacional i els sentiments de 

respecte i fervor per la 

cultura, que els horrors de 

la guerra no han pogut 

esvair”103. Així doncs, 

l’objectiu era salvar les 

obres de ser bombardejades i mostrar a la comunitat internacional que no eren certes les 

imatges difoses pel naixent règim de Franco que mostraven una República vandàlica i 

destructora.   

                                                           
101 PUIGVERT, 2006, p. 158.  
102 GUARDIA, 1993, p. 303-304 
103 Citat per GUARDIA, 1993, p. 306 
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Cartells que anuncien l’exposició d’art català al Jeu de 
Paume 

1937 / ANC 

 

 

Les obres sortiren d’Olot el 27 de febrer acompanyades per M. Joseph i Mayol, i amb 

un acurat desplegament de mesures de seguretat. La inauguració oficial al Jeu de Paume 

es va fer el 20 de març. S’exposaren obres provinents sobretot dels museus de 

Barcelona i de Vic i de les catedrals de Barcelona i de Girona. Un inventari 

detalladíssim fou dipositat a l’Oficina Internacional de Museus, dependent de la 

Societat de les Nacions, a Ginebra, i un altre a la Direcció del Museu del Louvre104.  

L’exposició es programà en les quatre grans sales de la planta baixa més el vestíbul 

d’entrada. A banda de les obres artístiques exposades, també es volia incloure material 

fotogràfic sobre la conservació de monuments que s’havien salvat malgrat els fets 

revolucionaris i mostrar l’eficàcia de les juntes de salvaguarda del patrimoni. També es 

va mostrar un mapa de Catalunya on s’indicaven les ciutats i els pobles on hi havia 

museus, fent patent la xarxa museística del nostre territori. Al vestíbul també s’hi podia 

habilitar una exposició-venda de bibliografia artística-històrica de Catalunya, amb 

l’obra publicada de l’Institut d’Estudis Catalans en temes d’art105.  

La mostra es dividia en quatre àmbits: el 

primer, el romànic amb peces dels segles 

XI-XII; el segon, de transició, amb obres 

dels segles XIII-XIV; el tercer, el gòtic, 

amb objectes dels segles XIV-XV, i a 

l’últim àmbit s’exposarien obres del segle 

XV. En tots els àmbits s’inclourien obres 

en pintura, escultura i arts sumptuàries106. 

S’havia anunciat per a març i abril de 

1937, i s’allargà fins al 20 de maig. 

Després, es traslladà al castell de Maisons 

Laffite. Com que aquestes sales eren molt 

més altes i espaioses s’hi va poder 

ampliar l’exposició amb obres de grans 

dimensions que s’havien quedat a Olot. 
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Les col·leccions medievals catalanes restaren a París fins a finals de la guerra. 

Aquesta va ser l’exposició d’art català medieval més important que s’hagi produït mai 

fora de Catalunya.  
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Girona 
 

En el conjunt de la diòcesi de Girona foren enderrocats totalment 52 temples i 271 foren 

derruïts parcialment107. Els fets ocorreguts durant els primers dies de la guerra van 

mobilitzar un grup de persones que intentaren recuperar i protegir les obres.  

Des dels primers moments de la revolta, foren ocupats pel Comitè local els més 

importants edificis religiosos de la ciutat. La Comissió del Patrimoni Artístic i 

Arqueològic de Girona es constituí el 22 de juliol de 1936, presidida pel que fou el 

primer alcalde republicà de la ciutat, diputat a Corts i prestigiós geògraf i professor de la 

Normal, Miquel Santaló108. Tenia el vistiplau del comissari delegat de la Generalitat i 

del cap dels Serveis de Cultura, Joan Subias. Seria ratificada un any més tard pel 

comissari general de museus de Catalunya, Pere Corominas109. Hi van participar 

polítics, tècnics culturals, artistes i voluntaris sensibilitzats amb el patrimoni artístic: 

Pau Planes, Eduard Fiol, Emili Blanch, Joan Subias, Pere Vallmajor, Carles de Palol, 

Joan Turon, Francesc Riuró... La primera sessió de la comissió va ser el 12 de setembre 

de 1936, i la darrera on es va materialitzar la seva dissolució va ser el 12 de març de 

1938. Van formar també part de la Comissió els regidors de cultura de l’Ajuntament, 

successivament Josep Pujol, Antònia Adroher i Josep M. Dalmau110.  

Els objectius eren: indagar les conseqüències de les accions de grups extremistes a 

edificis particulars i esglésies de la ciutat i comarques; protegir-los; establir relacions 

amb el Comitè d’Incautacions per tal que tot allò que tingués valor artístic, històric o 

arqueològic, fos transmès a la Comissió111. També va fer inventari de la situació del 

patrimoni artístic (pèrdues sofertes, edificis confiscats) i treballà en la protecció dels 

edificis i les col·leccions que podien córrer perill. Aconseguí, per exemple, el control de 

la Catedral, convertida en Museu del Poble, de la qual es salvaren les obres més 

importants: el Tapís de la Creació, l’estàtua de Carlemany, el retaule i baldaquí de 

l’altar major o els retaules barrocs. La Comissió hagué de negociar amb els membres 

del Comitè partidaris de la crema, com a moltes altres viles i ciutats. Alguns membres 

s’obstinaren en eliminar els altars. Després de molt discutir, se’ls cediren les parts de 

                                                           
107 PUIGVERT, 2006, p. 144-145. 
108 PUIGVERT, 2006, p. 149.  
109 NADAL, DOMÈNECH, 2015, p. 28 
110 Nadal i Farreras, 2018, p. 124 
111 RIURÓ, 1986, p. 245.  
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Obres d’art emmagatzemades al dipòsit que es va habilitar a la Catedral 
de Girona. 

IEC- Fons Joan Subias 

 

 

menys interès artístic d’alguns altars moderns, com a cosa simbòlica. Aquestes restes 

d’altars van ser cremades sobre la part de la plaça on no existien laudes sepulcrals, per 

no deteriorar-les. També es controlaria el Palau Episcopal. Altres grups extremistes van 

intentar en diferents ocasions entrar-hi, amb el pretext de que hi havia capellans 

disfressats o amagats. Calgué demanar a la Comissaria una dotació de guàrdies. De Sant 

Feliu també foren salvades obres importants. Es trigà molt temps a aconseguir que 

restés desallotjada de 

vehicles, mobles i ferralla 

la nau central i la capella. 

Es va salvar el retaule 

major del s. XVI amb 

pintures de Joan de 

Borgonya, el Crist jacent 

del Mestre Eloi, el còdex 

de Beda, el sepulcre de 

Sant Narcís del s. XIV... 

112. En canvi, es van 

cremar objectes de caires 

litúrgic, entre els quals hi 

havia un reliquiari de plata de Sant Feliu. No es gosà fer res, en un principi, contra les 

restes de Sant Narcís.113 El comissari general, Pere Corominas, ordenà procedir al 

reconeixement del sepulcre, amenaçat pel comitè. Designà per això a Joaquim Folch i 

Torres, director del Museu de Barcelona. Un cop finalitzada l’exploració, i després 

d’extreure els objectes de valor arqueològic, caigué en mans del Comitè. Un parell de 

dies després les restes de Sant Narcís aparegueren exposades al públic al local anomenat 

avui Sala Vinardell de la Rambla. Van acabar desapareixent.  

Les actuacions de la Comissió no es limitaren a Girona ciutat sinó que també actuà per 

tota la regió (la Bisbal, Sant Jordi Desvalls, Castelló d’Empúries, Fortià, Banyoles...). 

D’altra banda, Girona veuria reforçat el seu paper com a capital cultural del territori, on 

es concentrarien obres provinents de petits pobles i viles114. Les accions de la Comissió 

no foren només de tipus “defensiu”, sinó que es desplegaren tot d’iniciatives, a saber: es 
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restauraren algunes peces; es realitzaren inventaris; es desmuntà l’orgue de la catedral i 

es rebaixaren els murs del cor perquè lluís la nau gòtica amb tota la seva amplitud; es 

prengueren mesures de seguretat en els edificis on es custodiaven obres d’art... I moltes 

altres iniciatives. A la ciutat, la seva intenció era crear un museu d’art (ubicat als 

edificis de la catedral i el palau episcopal). 115 

L’exposició de París va incloure obres molt notables del patrimoni gironí salvat durant 

la guerra (el tapís de la Creació, el baldaquí i el retaule de plata de la Catedral, la creu 

de l’altar de la Catedral, la creu de les Confraries...)116. I tot i això és evident que durant 

la guerra es van destruir edificis i materials molt valuosos.  

Finalment, m’agradaria destacar l’actuació del figuerenc Joan Subias i Galter, que ja he 

mencionat anteriorment. Durant la Guerra Civil (i, de fet, durat tota la seva vida) va 

vetllar per salvar el patrimoni artístic, especialment a Girona. Va tenir un paper 

remarcable en les polítiques de catalogació, preservació i restauració del patrimoni de la 

província117. En l’etapa republicana, adscrit a la Comissaria Delegada de Girona i als 

Serveis de Cultura, aniria assolint un paper cada cop més rellevant fins a esdevenir cap 

del Servei de Museus i, com a tal, responsable dels fons del patrimoni artístic català, 

custodiats primer a Olot i, en els mesos finals de la guerra, a Darnius i Agullana118.  

 

                                                           
115 DOMÈNECH CASADEVALL, 2017, p. 91 
116 PUIGVERT, 2006, p. 157.  
117 NADAL i FARRERAS, 2018, p.18 
118 NADAL i FARRERAS, 2016, p. 58-59 
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Retaule de Sant Martí de Teià, destruït el 1936 

Institut d’Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

 

 

MEMÒRIA 
 

El trauma de la Guerra Civil i el procés revolucionari que es va originar com a 

conseqüència de l’aixecament militar, marca un “forat negre” en la memòria 

col·lectiva119. El règim franquista, ja sigui per la via de l’oblit o de la propaganda, va 

intentar amagar la memòria del que va passar durant la guerra en matèria cultural i de 

protecció del patrimoni. No només això, sinó que també es va tractar d’exagerar, 

distorsionar i tergiversar alguns dels 

aspectes de les accions de salvaguarda 

que hem vist en aquest treball. Es va 

difondre que els rojos s’ho havien 

emportat tot, o destruït, o venut.  

Els encarregats de la propaganda del 

bàndol nacional van comprendre 

ràpidament que la destrucció d’obres 

d’art i edificis monumentals a la 

reraguarda republicana podia constituir 

una arma decisiva. Es tractava de 

presentar als seus enemics com una torba 

irracional, massa embogida que cal 

sotmetre i amb la qual no hi ha diàleg 

civilitzat possible. Així, esbombant i 

engrandint la crema d’esglésies i 

convents aconseguiren un objectiu doble. Davant l’opinió pública europea, aquest fet 

provava la incapacitat dels governs de la República i la Generalitat per mantenir l’ordre 

en el seu territori i donava cos a la idea d’una duríssima i ferotge revolució marxista i 

anarquista. Aquest fet, per a les classes conservadores era molt difícil de pair i permetia 

que es veiés els militars com els defensors de l’ordre. En segon lloc, la difusió de les 

destruccions servia per atiar l’odi contra els rojos i separatistes, transmetent a la 

reraguarda franquista un missatge de cohesió120. La propaganda franquista prenia com a 
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data de referència la de la proclamació de la Segona República per poder incloure-hi 

accions molt punyents per a les dretes com la crema d’edificis religiosos el 1931 i les 

destruccions derivades dels successos d’octubre de 1934, especialment a Astúries, i no 

només les provocades pel conflicte desfermat el juliol de 1936.  

D’altra banda, la Generalitat intentava contrarestar la imatge que el bàndol franquista 

difonia d’una República vandàlica. Des de la Conselleria de cultura es tractava d’oferir 

als sectors més radicalitzats, que podien veure en les obres d’art religiós un símbol dels 

privilegis socials que la revolució havia d’enderrocar, tot un altre relat: l’obra d’art 

religiosa és sagrada perquè és el fruit del treball i la perícia dels “obrers” del passat. El 

que s’està cremant és la feina dels avantpassats del poble i pertany a tots els ciutadans. 

Cal, doncs, defensar el patrimoni artístic com un bé col·lectiu, propietat del “poble” i de 

la “nació”. La força de treball anònima i ingent dels artesans i artistes (treballadors i 

obrers) és allò que dona una nova sacralitat a l’obra d’art religiós. “És aquest patrimoni 

el producte de l’esforç dels treballadors, i per això és sagrat (...) Destruir aquest tresor 

és furtar-ho al poble”121. A Madrid, per exemple, els estudiants de belles arts van penjar 

cartells on es podien llegir missatges com: “obreros de hoy, respetad la labor de 

nuestros compañeros de ayer” o bé “un objeto religioso puede ser al mismo tiempo una 

obra de arte. Consérvalo para el tesoro nacional”122.  

A les informacions oficials que, en el cas de Barcelona, va difondre la Generalitat per 

tranquil·litzar la població i establir ponts de confiança amb milícies i sindicats,  es 

parlava del salvament de la major part dels edificis religiosos. L’informe elaborat el 

1937 per Sir Fenyon i James G. Mann, els delegats internacionals encarregats d’esbrinar 

la situació del patrimoni artístic espanyol, donaven una imatge ben diferent. 

Assenyalaven l’atac i destrucció sistemàtica d’esglésies i monestirs, i encara es 

quedaren curts. Amb poques excepcions, totes les esglésies, parròquies, convents, 

rectories, capelles... van sofrir danys i saquejos123, que responien a dues realitats: els 

comesos pels delinqüents comuns que van ser alliberats de les presons després del 

fracàs dels militars, i els perpetrats pels membres de les patrulles de milícies i sindicats, 

ja fos en benefici propi, arribant en diversos casos a exportar-ne il·legalment el botí 

durant la guerra per tal de vendre’l a l’estranger, o per ordre dels sindicats, que 
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l’acumularen a les seves noves seus (locals i habitatges ocupats) i que en bona part el 

van lliurar posteriorment als responsables del Servei del Patrimoni de la Generalitat, tot 

i que els franquistes van afirmar haver-hi localitzat, després de la seva entrada a 

Barcelona, grans dipòsits d’objectes procedents de robatoris.124 

Durant el franquisme, les destruccions van passar a formar part de la memòria 

col·lectiva, presentant l’Església com a víctima d’un veritable martiri. Per exemple, el 

cas de Vic va ser un dels arguments emblemàtics de la propaganda franquista contra la 

República i la Generalitat, que no va distingir entre destructors i protectors de 

monuments i obres d’art. Es volia carregar tota la responsabilitat relativa a la destrucció 

o pèrdua ocasionada al patrimoni històric i artístic damunt dels republicans, ja fos per 

acció o per omissió. 125 

Això va tenir repercussions fora de les nostres fronteres i va afectar al prestigi 

internacional de la República espanyola. Hem vist com en realitat els seus esforços 

foren molt considerables, però la derrota final i la propaganda franquista els van 

emmascarar durant molt temps. De juny a agost de 1939 es va fer una exposició a 

Ginebra amb les obres dipositades a la Societat de Nacions pel Comitè Internacional 

(qualificat pel govern de Franco com a “col·laborador dels rojos”), que el govern va 

aprofitar per presentant-se com el salvador del patrimoni artístic espanyol evacuat pels 

republicans126.  

Els franquistes van deshumanitzar l’enemic, tergiversant la realitat i presentant un acte 

de salvament com un acte d’espoliació. “Un dels objectius de les autoritats franquistes 

va ser ocultar o manipular els mèrits assolits pels seus enemics en el salvament del 

patrimoni, tot atribuint-se’n l’exclusivitat”127. El règim faria de la fúria destructora dels 

roig-separatistes, especialment dels anarquistes, un element ideològic clau. Ja de bon 

principi, veiem con la notícia del retorn  dels objectes que publica el diari El Pirineo es 

presenta de la següent manera: “estuvieron expuestos en el Museo del Jeu de Paume de 

París y después en el Castillo de Maisons-Laffite, transportados a Francia con el 

pretexto de organitzar una exposición de arte catalán medieval, però en realidad para 

que algunos dirigentes rojos hallasen motivo para huir del clima de terror que aquí 
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ellos desencadenaron y pasar una vida regalada en París con nuestro dinero, mientras 

en nuestro país se vertía la sangre espanyola”128. És una mostra de les tensions i de la 

polarització que es va viure, i de l’ús que es va fer de l’art i del patrimoni.  

Finalment, després de la guerra els dirigents anarquistes també intentaren explicar els 

fets com una conseqüència de la lluita, dient que els sosllevats havien utilitzat les 

esglésies per disparar contra el poble. Aquesta afirmació en el cas de Barcelona només 

era certa en comptades ocasions: el convent i església de Pompeia a la Diagonal, o 

l’església dels Carmelites al carrer de Llúria, i sempre com a resultat de la dinàmica del 

combat i no d’un pla preconcebut129. És interessant l’article escrit per Christian Zervos, 

“Les pretendús vandalismes en Catalogne” en què minimitza les destruccions d’obres 

d’art a la reraguarda republicana com a resposta als diaris i revistes propera als 

insurrectes. Certament, la Generalitat es va mobilitzar a favor del patrimoni en perill, 

com explica, però Zervos cau en la “guerra de propagandes”, aportant xifres que no es 

corresponen. També demostra molt poc interès per l’art barroc i d’èpoques posteriors. 
130 

Com veiem, doncs, la memòria històrica és fàcil de manipular. Però no  hem d’oblidar 

ni els fets destructius ni la violència desfermada dels primers dies posteriors al 18 de 

juliol, ni tampoc l’esforç de tanta gent per salvar no només el patrimoni sinó també les 

persones. S’ha de mantenir la memòria. Tota la memòria. Evidentment, també aquella 

que a vegades pugui resultar inquietant, dramàtica o suposi una sotragada als nostre 

ideals.  
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Capella dels Dolors, Cervera, destruïda el 1936 

Arxiu fotogràfic Faust de Dalmases i Massot (Arxiu Comarcal 
de Cervera) 

 

CONCLUSIONS 
 

Em va cridar l’atenció un fragment del llibre de Freedberg: “...Un deleite salvaje parece 

hacerse cargo de la destrucción de aquellas imágenes y objetos que normalmente 

protegemos y cuidamos; un gozoso placer ante la pérdida de las restricciones sociales y 

el control”131. Llavors, parlem d’un comportament “primitiu”? Una renúncia salvatge a 

l’autocontrol? Encara que la major part dels actes iconoclastes semblen salvatges i no 

premeditats, trobem moltes ocasions en que això no és així. El que ocorre, certament, és 

salvatge. Però també intencional, no 

aleatori, sinó molt selectiu. El director 

de relacions públiques del 

Rijksmuseum, ho va explicar d’una altra 

manera: “El agresor y sus motivos son 

totalmente carentes de interés para 

nosostros, porque uno no puede aplicar 

criterios normales a las motivacions de 

alguien que está perturbado 

mentalmente”. Això va ser després de 

l’atac a “La ronda nocturna” de 

Rembrandt del 14 de setembre de 

1975132. Fer-li cas potser seria el més 

fàcil. Així expliquem el que per 

nosaltres és inexplicable, i és que ens 

atemoreix la idea de comprendre les 

accions d’aquells que aparentment 

sembla que pateixen alguna pertorbació 

mental. Però a l’hora d’abordar la interacció entre les persones i les imatges, com 

l’anterior, és una solució simple que no aprofundeix. En primer lloc, s’han de 

diferenciar les motivacions individuals i personals i el que està expressat públicament, 

els escrits contra les imatges, els grups que compten amb ressentiments polítics i socials 

evidents, organitzats i amb una teoria que els recolza. Hi ha casos en què 
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l’espontaneïtat, la fúria i la bogeria desemboquen en agressions contra les persones i 

contra els seus símbols, certament, però no hem d’ignorar tampoc els grans moviments, 

amb unes estructures i patrons generals. En molts casos, com hem vist, les destruccions 

responien a ordres prèvies donades per alguns dirigents anarquistes de la capital133. La 

gran proliferació de comitès de la CNT-FAI que destrossava tot el que feia olor de 

missa i burgès no era tan espontani com a vegades s’ha fet creure, sinó que van veure 

una oportunitat d’aprofitar la circumstància històrica que es presentava i no van voler 

renunciar-hi. Les memòries d’un anarquista, membre de les patrulles de control, 

indiquen que la crema i el saqueig dels edificis religiosos van ser ordenats pels 

responsables del Comitè de Defensa: “la consigna era que la clase obrera había de 

resolver el problema de raíz, suprimiendo a los sacerdotes y al culto (...) tiroteaban las 

figuras de santos, reliquias, vitrales, lámparas y retablos, que caían al suelo bajo una 

lluvia de balas. Las vírgenes del altar mayor y las capillas eran profanadas, troceadas 

y destrozadas brutalmente a golpes de martillo o maza (...) con cubos llenos de gasolina 

rociaban todos los rincones y calaban fuego, provocando una virulenta hoguera. Todo 

desaparecía bajo las llamas y una humareda espesa, asfixiante, hacía estallar las 

vidrieras de dentro a fuera, alzando grandes columnas de humo negro y espeso dese las 

entrañas de la iglesia”134.  

Però què hi ha en les obres d’art que provoqui reaccions com aquestes? Les imatges ens 

commouen, potencien les nostres emocions, provoquen la nostra intel·ligència. I molt 

més. Aquests episodis d’iconoclàstia mostren la intensitat de sentiments que l’art és 

capaç de despertar. Per això una de les conseqüències de la guerra sempre ha estat la 

destrucció de l’art. Perquè l’art és el símbol d’un moment i d’una política, que es 

defensa o contra la qual es combat. A tot això cal afegir-hi la utilització propagandística 

del patrimoni.  

Així doncs, no podem reduir la iconoclàstia a uns simples actes neuròtics aïllats. La 

psicologia és molt complexa, i evidentment s’hi barregen factors històrics i polítics. La 

realitat no és blanca o negra, sinó que està plena de matisos, i cal tenir-ho tot en compte 

si volem explicar un fenomen tan complex com ho és el de la destrucció de l’art. 

Complex i traumàtic, ja que el que es vol eliminar són uns referents a partir dels quals 

ha funcionat durant segles la sociabilitat.  
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Pel que fa a les altres preguntes que m’havia plantejat en un principi, és evident que es 

van destruir edificis i perdre materials molt valuosos, però cal reivindicar la decidida 

actuació de la Generalitat com a institució, i dels diferents grups de persones que 

actuaren per iniciativa pròpia i sense els quals la pèrdua hauria estat irreparable. La 

guerra treu el millor i el pitjor del gènere humà.  
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