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13 d’octubre 
12 h, jardins de lluÍs companys 
Inauguració de la remodelació dels jardins 
de Lluís Companys. 

28 novembre
19 h, sala joan comellas
Presentació del llibre La repressió al Masnou, 
1939-1952, de Rosa Toran.

20 h, casa de cultura

11 d’octubre
19 h, sala capitular
Presentació del llibre Les milícies antifeixistes, 
de Gonzalo Berger. 

Inauguració de l’exposició 
“Voluntaris masnovins a la guerra del 36”

Segueix-nos:

www.elmasnou.cat
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Comissari: Gonzalo Berger
Disseny: Departament de Comunicació de l’Ajuntament del Masnou
Producció: Maud Gran Format

Objectes: 
Col·lecció de Rubèn Martínez Prats 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou 
(donació Walda Pla)  

Imatges i documents:
Arxiu Nacional de Catalunya
Fons Generalitat de Catalunya (Segona República) i 
fons Brangulí (Fotògrafs)

Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià 
(Monestir de Poblet)
Fons Conseller Josep Tarradellas i Joan (1931-1939)

CRAI Biblioteca Pavelló de la República
Col·lecció Cartells, autor Cristóbal Arteche
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6 El cop d’estat del
19 de juliol de 1936

El 20 de juliol de 1936 es va donar per finalitzat el sollevament 
dels militars a Barcelona. Forces d’ordre públic, militars fidels 
al Govern i membres de les organitzacions del Front Popular i 
del sindicat CNT havien aconseguit derrotar el cop d’estat a 
Catalunya. De manera simultània, s’havia iniciat un procés 
revolucionari: una revolució social, de classe, però també 
una fractura en les relacions entre els governs de Catalunya i 
Espanya. Les lleis i els mecanismes polítics de l’Estat 
espanyol van desaparèixer a Catalunya des del moment en 
què els militars havien estat vençuts i la 4a divisió, que es 
trobava desplegada a Catalunya, havia estat desmobilitzada 
per ordres del Govern republicà. 

El 21 de juliol de 1936 es feia pública l’existència del Comitè 
Central de les Milícies Antifeixistes, mitjançant un comunicat 
que era avalat per la firma dels representants de les organit-
zacions que l’integraven. L’acord incloïa la regional catalana 
del sindicat de la Confederació Nacional del Treball (CNT), 
la secció catalana de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Acció Catalana 
Republicana (ACR), el sindicat Unió de Rabassaires (UR), 
l’organització catalana del sindicat Unió General de 
Treballadors (UGT), la Unió Socialista de Catalunya (USC) i 
el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). 

Aquest Comitè va tenir com a objectiu principal l’organització 
militar de Catalunya i, a aquest efecte, reclutar, equipar i 
dirigir els elements que havien de formar part de les milícies 
populars. El decret autoritzava les organitzacions que 
formaven part d’aquest Comitè a obrir els corresponents 
centres d’allistament. 

El Comitè Central 
de Milícies Antifeixistes 

Per organitzar i coordinar aquestes forces militars 
i per materialitzar l’aliança antifeixista, es va crear 
el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, 
organització legalment avalada i finançada, 
en bona part, pel Govern de la Generalitat.

Malgrat el fracàs de la insurrecció, part del territori 
espanyol havia quedat sota control dels sollevats. 
A Aragó, la regió més propera a Catalunya, els militars 
colpistes controlaven la situació. Com a contramesura 
per evitar un probable atac sobre Catalunya des de 
la província veïna, es va acordar enviar, en direcció a 
Saragossa, columnes armades formades per militants 
de les organitzacions antifeixistes i per militars afectes.

Licenciamiento de tropas

El Presidente del Consejo de Ministros, a petición del Ministro de 
la Guerra, ha firmado la siguiente orden: Quedan licenciadas 
todas las tropas cuyos cuadros de mando hayan tomado parte en 
el movimiento sedicioso, quedando exentos de toda responsabilidad 
al abandonar las armas y, por tanto, teniendo la obligación de 
retirarse a su hogar.

El Ministro de la Guerra

El president Lluís Companys acompanyat dels membres i representants 
de les diferents organitzacions de la coalició antifeixista al Comitè Central 
de les Milícies, la majoria dels quals eren figures destacades amb una llarga 
trajectòria política. Entre ells hi havia Josep Tarradellas, Jaume Miravitlles, 
Joan Garcia Oliver, Diego Abad de Santillán, Aurelio Fernández i Rafael 
Vidiella, entre d’altres.

Organigrama del Comitè Central de les Milícies Antifeixistes. 
El document especifica quines són les atribucions del Comitè i qui 
és designat per desenvolupar-les. També s’hi observa el pes polític 
real de cada una de les organitzacions polítiques. Tots els membres 
del Comitè tenien dret a vot i els acords s’aprovaven per majoria simple.

La rebel·lió feixista ha estat vençuda per l’heroisme popular i 
el de les forces lleials. Cal, però, acabar d’anihilar a tot Catalunya 
els últims nuclis feixistes existents i prevenir-se contra possibles 
perills de fora.

[Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
21 de juliol de 1936]

Cartell de propaganda en favor de les Milícies Antifeixistes, 1936.



Aquesta organització no deixava dubtes sobre 
les intencions i les implicacions polítiques respecte 
a la situació que es vivia a Catalunya. Es tractava 
d’una entitat política que articulava una força militar 
—base real de qualsevol forma de poder— i que implicava 
l’aliança, de facto, entre organitzacions obreres, 
marxistes i llibertàries i forces catalanistes progressistes, 
incloses les que representaven el Govern de Catalunya, 
fins aquell moment autonòmic, i representants de 
l’estament militar afins a la Unió Militar Republicana 
Antifeixista (UMRA). 

La primera composició del Comitè incloïa 
set sindicalistes —tres representants del sindicat CNT i 
tres del de la UGT, així com un de la Unió de Rabassaires—; 
dos anarquistes, membres de la FAI; dos marxistes 
—un representant del POUM i un de la Unió Socialista—, 
i quatre catalanistes progressistes —tres representants 
d’ERC i un d’ACR. Al Comitè també hi tenien dret a vot 
quatre militants d’ERC, membres destacats del Govern 
de la Generalitat. 

El dia 23 de juliol, a primera hora de la tarda, sortien en 
direcció a les terres aragoneses les primeres columnes 
de combatents organitzades des del Comitè.

Primeres columnes de milicians a Barcelona sortint en direcció 
al front d’Aragó, el 24 de juliol de 1936.

Les milícies al front

Entre els mesos de juliol i desembre de 1936, les línies 
del front van ser sostingudes per milicians i milicianes 
voluntaris: civils i membres d’organitzacions polítiques 
sense experiència militar, que no havien estat cridats 
a files mitjançant el tradicional sistema de lleves, 
de caràcter obligatori. Els voluntaris representaven 
una força de combat amb una capacitat de lluita alta, 
però amb una capacitat tècnica limitada. L’adaptació i 
l’aprenentatge dels milicians van trigar alguns mesos a 
ser efectius.

Milicià desconegut en direcció a les casernes d’allistament, 1936.



Milicià de la columna Jaume Graells al front de Madrid, 1936.

Malgrat les dificultats, els resultats del Comitè van ser 
notables. Es va aconseguir mobilitzar i equipar una força 
de combatents operativa, que es va articular en un total 
de 151 columnes i un nombre de combatents que va 
augmentar exponencialment a mesura que els mesos 
anaven transcorrent. Durant el mes d’agost, el total de 
la força es va situar al voltant de 20.000 milicians; 
al setembre van arribar als 35.000, i al novembre, 
als 45.000. Paral·lelament, es va treballar en la creació 
de l’Exèrcit Popular de Catalunya i en la transformació 
de la indústria catalana en una indústria de guerra 
eficaç. A inicis d’octubre de 1936, el Comitè va ser dissolt 
i tots els assumptes relacionats amb la direcció de la 
guerra van ser assumits per la Conselleria de Defensa de 
la Generalitat. 

A inicis de l’any 1937, la mobilització de lleves, 
la militarització de les columnes i la creació de l’Exèrcit 
Popular de Catalunya van posar fi a les milícies populars 
de Catalunya. Totes les organitzacions catalanes, sense 
excepció, i gran part dels combatents van interpretar 
aquesta transformació com un fet positiu i necessari 
per millorar la situació financera del país i aconseguir 
més bon armament per afrontar amb certes garanties 
la probabilitat d’una victòria militar sobre l’enemic. 

Combatents a les trinxeres del front d’Aragó, 1936.

Milicians i milicianes sortint de Barcelona en direcció 
al front d’Aragó, 1936.



Un total de cinquanta-dos masnovins 
van combatre de manera voluntària 
amb les Milícies Antifeixistes de Catalunya. 

Abad
Artigas
Camacho
Casals
Codinach
Codinach
Colomer 
Comes
Cremades
Durán
Fuentes
Galiana
Gallego
García
García
García 
Gómez
González
Henares 
Hernández
Lafuente 
López
López
López 
Lorente
Marsal
Massip 
Mínguez
Muñoz 
Nogués
Oliva 
Oliveras 
Palau 
Pérez
Piedrafita
Pons
Pons 
Porcar 
Puigvert
Ramon 
Roldán
Rovira
Ruiz
Ruiz 
Ruiz 
Sarerols
Solà 
Sugrañes
Torrubia
Vidal 
Vila
Xicola

Primer 
cognom

Pascual
Cruells
Pérez
Colomer
Vila
Vila 
Suriol
(Rebajen)
Gual
Durán 
Navarro
Vidal
Ruiz

Font
Moreno
Gómez
Pérez
Navarro

Pérez
Díaz
Amat
Vilató
Alqueza
Font

Pedreño
Lozano
Puigdevall
Moltó
Albiol
López
Díaz
Urbizu
Roselló
Duran
Bou 

Serra
Rodríguez
Baggi
Martínez
Sánchez
Sánchez
Clúa
Beltran
Gener
Duarri
Granja
Rabasada
Bosch

Segon
cognom

Santiago
Conrado
Antonio
Joan
Gregori
Sebastià
Miquel
Miquel
Antoni
Josep
Juan
Rafael
Manuel
Antonio
José
Fernando 
Ramón
Antonio
Francisco
Francisco
Tomás
Benjamín
Nicolás
Miquel
Antonio
Josep
Eugeni 
Cayetano
Luis
José
Joan
Gerard
Joaquín
Enrique
Feliciano
Delfí
Pere
Ricard 
Ramón 
Manel
Francisco
Jaime
Alonso
Francisco
Joan
Joan
Joan
Victoriano
Horacio
Pere
Joaquín
José

Nom

23/08/1936
19/10/1936
02/09/1936
08/09/1936
19/10/1936
30/07/1936
24/07/1936
01/10/1936
09/09/1936
19/10/1936
08/09/1936
19/10/1936
19/10/1936
10/12/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
30/07/1936
23/08/1936
23/08/1936
01/12/1936
23/08/1936
30/07/1936
23/08/1936
30/07/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
30/07/1936
07/09/1936
30/07/1936
09/09/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
23/08/1936
1936
30/07/1936
16/11/1936
23/08/1936
07/10/1936
30/07/1936
30/07/1936
30/07/1936
30/07/1936
19/09/1936
17/10/1936
30/07/1936
30/07/1936
20/11/1936

Data de sortida 
al front

CNT
CNT
CNT
PSUC
CNT/ERC
ERC
CNT
POUM
CNT
FIJL/CNT
PSUC
FIJL/CNT
CNT
CNT
FIJL/CNT
FIJL
FIJL/CNT
CNT

CNT
FIJL/CNT
CNT
PSUC

PSUC

FIJL
CNT
FIJL
FIJL/CNT

ERC

CNT
CNT
PSUC
FIJL
FIJL
FIJL

CNT
PSUC
Sanitat

CNT
PSUC

PSUC

Afiliació 
política

Aragó
Aragó
Aragó
Madrid
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Madrid
Aragó
Madrid
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Madrid
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Madrid
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó
Aragó

Front 
de destí

Los Aguiluchos de la FAI
Durruti
Durruti
Libertad
Durruti
Capità Gatell 
Durruti
Joaquín Maurín
Tierra y Libertad
Durruti
Libertad
Durruti
Durruti
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Malatesta/Capità Gatell
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI/Ascaso
Malatesta/Capità Gatell
Los Aguiluchos de la FAI
Malatesta/Capità Gatell
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Malatesta/Capità Gatell
Macià-Companys
Malatesta/Capità Gatell
Tierra y Libertad
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Serveis auxiliars (parc mòbil)
Malatesta/Capità Gatell
Los Aguiluchos de la FAI
Los Aguiluchos de la FAI
Sanitat
Malatesta/Capità Gatell
Malatesta/Capità Gatell
Malatesta/Capità Gatell
Malatesta/Capità Gatell
Ortiz
Iberoamericana
Malatesta/Capità Gatell
Malatesta/Capità Gatell
Serveis auxiliars (parc mòbil)

Columna 
(unitat militar)

El primer grup de voluntaris per anar al front es va allistar el 30 de juliol 
de 1936. La seu i centre de reclutament de les Milícies Antifeixistes del 
Masnou va esdevenir l’edifici del Casino. No tots van marxar al front durant 
els dies immediats a la incorporació a les milícies. S’ha de tenir present 
que, durant les primeres setmanes de conflicte, les columnes que s’organit-
zaven no acceptaven voluntaris si no es presentaven en possessió d’una 
arma llarga, roba d’abric i queviures. A mesura que les organitzacions locals 
van aconseguir armament per als seus militants, els milicians es van anar 
incorporant a les diferents forces que s’organitzaven a les casernes de 
Mataró o Barcelona. 

Llistat nominal de milicians al front i de familiars que 
han de cobrar subsidi. Milícies comarcals. 
Desembre de 1936.

Rebut emès per l’oficina de subsidis del Comitè Central de 
Milícies Antifeixistes conforme al pagament de 5.830 pessetes 
per sous a milicians del Masnou, amb data 19 d’octubre de 1936. 
Cada milicià cobrava un subsidi de 10 pessetes diàries.

Normativa de la Generalitat de Catalunya per tramitar 
el cobrament de subsidis a milicians de l’organització 
de les Milícies Comarcals.

voluntaris masnovins 
a la guerra del 36

ESPAI RESERVAT ESTUFA



Miquel Colomer, treballador de l’Ajuntament i membre del 
sindicat CNT, va ser el primer veí de la vila a marxar al front. 
Posteriorment, tres voluntaris es van sumar a la columna 
comandada pel capità dels Mossos d’Esquadra Francesc López 
Gatell. Es dona el cas que Gatell havia defensat el Palau de la 
Generalitat durant els Fets del 6 d’Octubre de 1934. 
L’any 1936 era un comandament destacat del Govern de Lluís 
Companys. Els combatents que es van sumar a aquesta unitat 
eren militants d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
El segon i mes destacat grup va ser el dels divuit voluntaris 
que van allistar-se el 23 d’agost a la columna Los Aguiluchos 
de la FAI. Al llarg del mes de setembre van sortir cap als 
diferents fronts de combat disset voluntaris. 
L’1 de setembre sortia des de Mataró la columna Malatesta, 
formada per voluntaris del sindicat CNT de la comarcal del 
Maresme. Cada agrupació local, cada poble, va aportar un 
total de deu combatents armats. 
Els dies posteriors marxaven també en direcció a Aragó tres 
voluntaris més: un a la columna Durruti, un a la columna 
Macià-Companys i un darrer a la columna Ortiz. 
També durant el mateix mes van sortir en direcció a Madrid 
quatre dels cinc voluntaris que van combatre en aquest front: 
dos amb la columna anarquista Tierra y Libertad, i dos amb 
la comunista Libertad. El mes d’octubre encara van marxar al 
front vuit voluntaris de la vila: cinc amb la columna Durruti, 
un amb la columna Iberoamericana i un darrer amb la 
columna Joaquín Maurín, del POUM. 
Els mesos de novembre i desembre van marxar al front 
d’Aragó els quatre darrers voluntaris, tres dels quals 
com a reforç de la columna de Los Aguiluchos de la FAI.

Columna Los Aguiluchos de la FAI 
També fou coneguda com a Garcia Oliver. Agrupació de deu centúries, sortida el 28 d’agost de 1936 
en direcció al front d’Aragó. Els caps polítics foren Joan Garcia Oliver, Gregorio Jover i Miguel García, i 
l’agregat militar, el capità Josep Guarner. Va ser traslladada fins a Grañén per via fèrria. Es va desplegar 
als municipis d’Osera i Vicién. Estava formada, majoritàriament, per membres de la CNT sumats a un 
contingent considerable de membres de la FAI i a un important contingent de militars professionals, 
molts procedents del 7è regiment d’artilleria lleugera. També estava integrada per alguns elements 
poc significatius del PSUC, UGT, ERC i POUM. Els voluntaris procedien de la ciutat de Barcelona i de la 
província. La columna va combatre a la batalla de Siétamo i, posteriorment, a les operacions d’Estrecho 
Quinto. Poc després va quedar fortificada entre Banastás i la muntanya de Gratal, de manera que 
formava part del setge al nord d’Osca. 

Columna Tierra y Libertad 
També fou coneguda com a columna Santillán. Agrupació de sis centúries sortida de Barcelona cap 
al front de Madrid el 7 de setembre. Era comandada per Diego Abad de Santillán i Germinal de Sousa, 
i estava formada majoritàriament per membres de la CNT i de la FAI de les ciutats de Barcelona i 
Badalona i dels pobles de les comarques del Bages i del Vallès Occidental. Hi havia poca presència 
de membres de la UGT i ERC, així com pocs militars professionals, internacionals o dones. 

Columna Ortiz 
També fou coneguda com la 2a Columna. Agrupació de vint centúries, sortida de Barcelona cap al 
front d’Aragó el 25 de juliol de 1936. El seu cap polític fou Antonio Ortiz, i l’assessor militar, el coronel 
d’infanteria Fernando Salavera. Van sortir de Barcelona vuit centúries, a les quals posteriorment es 
van afegir diversos efectius procedents de la capital de Catalunya. A partir del 19 d’agost es va iniciar 
la integració, sota el seu comandament, de totes les columnes desplegades al sud de l’Ebre. 

Columna Malatesta 
Agrupació de tres centúries sortida l’1 de setembre de Mataró cap al front d’Aragó. Era comandada per 
Jesús Boada Payarolas, i estava formada per membres de la CNT de la comarca del Maresme i de Blanes. 
Es va desplegar a Samper del Salz i, posteriorment, a Almonacid de la Cuba. El mes d’octubre es va 
integrar sota el comandament de la columna Ortiz. 

Columna Macià-Companys 
També fou coneguda com la 4a Columna. Agrupació de quinze centúries sortida de Barcelona el 7 de 
setembre de 1936 cap al front d’Aragó. Es va desplegar al municipi d’Alcanyís i, a partir del novembre, 
a Montalbán. Era comandada pel tinent coronel Jesús Pérez Salas, el comandant Ricard Pujol i els 
capitans Alfredo Molino, Martín López Segarra i Aníbal Lobo. La direcció política va correspondre a 
Artemi Aiguader, Joan Pons, Joan Moles i, posteriorment, a Enric Canturri. 
Era formada majoritàriament per membres d’ERC, acompanyats d’alguns afiliats a la CNT i militants 
d’ACR procedents de la ciutat de Barcelona i de les comarques catalanes, sumats a algunes desenes 
d’aragonesos. 

Columna Libertad 
També fou coneguda com a López Tienda. Agrupació de set centúries sortida de Barcelona el 8 de 
setembre cap al front de Madrid. Era formada per membres del PSUC i la UGT de la ciutat de Barcelona i 
província, amb una important participació de voluntaris de Lleida i Tarragona. Era comandada per un 
militar professional, el capità Rafael López. 

Columna Joaquín Maurín 
També fou coneguda com la 2a del POUM. Agrupació de deu centúries sortida de Barcelona al front 
d’Aragó el 3 d’agost de 1936. Es va desplegar al sector d’Osca. El comissari polític fou Eduard Ponsoda i, 
posteriorment, Salvador Aymerich. Estava formada per militants del POUM, amb una participació molt 
reduïda de membres de la CNT, la UGT i el PSU. La meitat de la columna procedia de la ciutat i província 
de Barcelona. Els procedents de la ciutat de Girona i província van ser un nombre molt considerable de 
la força i, amb un nombre més reduït, els de Tarragona. 

Columna Iberoamericana 
També fou coneguda com la Columna Mòbil Catalana. Centúria sortida el 30 d’octubre de Barcelona cap 
al front d’Aragó. Es va desplegar al municipi de Robres. És formada per membres del PSUC i la UGT de 
la ciutat de Barcelona i província de Lleida.

Columna Durruti 
Agrupació de trenta centúries sortida de Barcelona cap al front d’Aragó el 24 de juliol. Era comandada 
per Buenaventura Durruti i el militar Enric Pérez Farràs. Estava composta, majoritàriament, per 
membres de la CNT i un fort contingent, de com a mínim dues centúries, de membres de la FAI. 
També incloïa un nombre considerable d’afiliats a la UGT i alguns membres d’ERC, PSUC i Estat Català. 
La columna es va desplegar i es va fortificar a la zona central d’Aragó, entre els pobles de Farlete, Osera 
de Ebro, Pina de Ebro i Quinto de Ebro.

Columna del Capità Gatell
Es va formar amb una centúria i tres bateries d’artilleria de les casernes de Mataró. Era comandada pel 
capità dels Mossos d’Esquadra Francesc López Gatell. El 30 de juliol va sortir de Mataró en direcció a 
Barcelona i posteriorment al front d’Aragó. Es va desplegar el 4 d’agost al municipi d’Híjar.  

Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

Distribució per data de sortida al front

4 voluntaris
18 voluntaris
17 voluntaris
8 voluntaris
2 voluntaris
2 voluntaris

Organitzacions llibertàries (CNT, FAI, FIJL)
ERC
POUM
PSUC-UGT
Sense afiliació

Distribució per afiliació

38 militants
4 militants
1 militants
8 militants
1 militant

Capità López Gatell (ERC)
Durruti (CNT)
Iberoamericana (PSUC)
Malatesta (CNT)
Joaquín Maurín (POUM)
Libertad (PSUC)
Los Aguiluchos de la FAI (CNT)
Macià-Companys (ERC)
Ortiz (CNT)
Sanitat/Serveis auxiliars
Tierra y Libertad (CNT)

Distribució per columnes

3 voluntaris
7 voluntaris
1 voluntari
10 voluntaris
1 voluntari
2 voluntaris
21 voluntaris
1 voluntari
1 voluntari
3 voluntaris
2 voluntaris


