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1. INTRODUCCIÓ 

L'art en temps de guerra: el cartellisme republicà i feixista durant la Guerra Civil Espanyola 

(1936-1939) és el resultat de l'estudi que hem realitzant per completar el meu treball de fi 

de grau, on estudiem el cartellisme republicà i feixista durant la Guerra Civil Espanyola, el 

paper de l'artista i quina funció i l'estil que tenia el cartell durant el conflicte bèl·lic. Tanmateix 

veurem el context històric, les tècniques utilitzades per la realització de cartells i quina 

iconografia i temes van decidir mostrar els artistes. 

 

1.1. Hipòtesis 

Pel que fa a la hipòtesis del treball són les següents: 

• Tant el cartell republicà, com el feixista van tenir una gran producció. 

• L’artista va servir a les organitzacions governamentals o sindicals d’una forma 

individual. 

• La dona juga un paper clau dins del cartellisme de la Guerra Civil. 

• Als cartells republicans trobem un estil homogeni. 

• El cartellisme republicà i feixista es basaven en unes mateixes temàtiques, tot i que 

empraven iconografies diferents, a part de difondre missatges segons les seves 

ideologies. 

• El cartellisme republicà i feixista es va construir en base d’uns símbols i missatges 

que es van repetint al llarg de la seva producció. 

 

1.2. Objectius 

Els principals objectius del treball són: conèixer la producció de cartell, tant del bàndol 

republicà com pel bàndol feixista en el context de la Guerra Civil, per tant, pretenem 

examinar el paper de l'artista i els temes que van representar ambdós bàndols. Tanmateix, 

també tenim la intenció de conèixer el paper de la dona, ergo, estudiar dones artistes i quin 

rol va protagonitzar la dona durant el conflicte bèl·lic. 
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El treball l'hem estructurat en diferents blocs que es van relacionant entre ells. Les nostres 

intencions no són tractar el tema del cartellisme d'una forma general, sinó que volem 

entendre per què es va desenvolupar aquest fenomen durant la guerra. També volem 

destacar que hem volgut donar un gran pes als annexos, on trobarem un recull de cartells 

els quals, la gran majoria estan explicats i algunes fotografies de les fonts primàries que 

ens poden ajudar a entendre més bé el context. A més d'un eix cronològic amb les dates 

més significatives de la Guerra Civil. 

 

1.3. Metodologia 

Per aconseguir el coneixement complet dels meus dos objectius, la metodologia està 

basada en la recerca de fonts bibliogràfiques. Hem consultat arxius i biblioteques de 

museus o de la xarxa de Diputació de Barcelona que ens han ajudat en la realització del 

treball, consultant fonts primàries i secundàries. Aquestes institucions han set: Biblioteca 

Joan Triadú de Vic, Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 

Barcelona, Biblioteca del MNAC, Biblioteca del MACBA, Biblioteca del Museu del Disseny, 

Arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya.  

 

1.4. Estat de la qüestió 

Finalment, comentant la recerca bibliogràfica per fer el treball, hem de destacar que ha set 

relativament fàcil perquè trobem moltíssima informació del cartellisme republicà, explicant 

el panorama d'una forma més general o fent monografies d'un tema concret, etc. 

Malauradament, pel que fa al cartellisme feixista no podem dir el mateix, ja que l'explicació 

que li dediquen els llibres és molt escassa o inexistent. Per tant es veu un desequilibri en la 

historiografia pel que fa als dos bàndols 

 

La manca d'informació també es pot apreciar en l'estudi de la dona. És cert que els llibres 

tracten el tema de la dona perquè durant la guerra civil va ser constantment retratada pel 

bàndol republicà; tot i això, hi ha una mancança d'anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

o en investigar les dones artistes que va haver-hi o els diferents col·lectius feministes que 

van tenir cert protagonisme. Tot i això, observem la presència d’articles contemporanis on 
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es comencen a interessar pel tema i es fan explicacions des d'una perspectiva més 

igualitària.1 

 

Els grans pilars del treball es basen en quatre llibres: primerament el de Inmaculada Julián 

González El cartel republicano en la Guerra Civil Española (1993)2 que ens dóna tota mena 

d'informació del cartell, des d'una teoria dels colors, la funció que tenia, el paper de l'artista, 

les tècniques que es van emprar per a la realització dels cartells, les localitats on més en 

van fer i els temes que més trobem. 

 

Un altre llibre fonamental per entendre tota la temàtica del cartell seria el de Javier Gómez 

López, Catálogo de carteles de la República y la Guerra Civil Española3 el qual ens mostra 

una visió de les temàtiques emprades, posant moltíssims exemples de cartells de forma 

constant (a altres llibres no veiem tant aquesta metodologia). D'altra banda, també 

trobaríem La Guerra Civil en 2000 carteles de Jordi i Arnau Carulla (1996)4, un altre llibre 

també molt extens on dóna la mateixa informació que l'anterior, però d'una forma molt 

detallada; sobretot se centra en el tipus de temàtiques del cartell republicà. 

 

 
1 RODRÍGUEZ TSOUROKDISSIAN, Carolina (agost de 2019): Carteles antivenéreos de la Guerra 

Civil Española: imágenes de la prostituta en tiempos de conflicto y Revolución Social. Ciberletras: 

https://www.museunacional.cat/ca/guia-tematica-art-i-guerra-cartells-de-la-guerra-civil-espanyola  

GONZÁLEZ QUESADA, Alfonso i LÁZARO PERNIAS Patricia: La figura femenina en el cartel político 

y social en Cataluña (1931-1938). 

BERGER, Gonzalo i BALLÓ Tània (2021): Les combatents: la història oblidada de les milicianes 

antifeixistes. Rosa dels Vents. 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. (s. f.). La imagen de la mujer republicana. 

Recuperat 2 de juny de 2021, de https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-

republicanos-guerra-civil-espanola 

2 JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). El cartel republicano en la guerra civil española. Ministerio de 

Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de 

bienes culturales. 

3 GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Catálago de carteles de la República y la Guerra Civil Española. 

Biblioteca Nacional. 
4 CARULLA, Jordi i CARULLA, Arnau (2014): 2000 Guerra Civil en 2000 carteles. 2 república, Guerra 

Civil y postguerra. 

 

https://www.museunacional.cat/ca/guia-tematica-art-i-guerra-cartells-de-la-guerra-civil-espanyola
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Tanmateix, una altra de les publicacions seria el de Carmen Grimau El cartel republicano 

en la Guerra Civil (1979)5 on fa una anàlisi del cartell republicà: des dels seus antecedents, 

les seves funcions, l'estil. Tot i això, hem de destacar que Grimau dóna moltíssima 

importància pels cartells que van ser promoguts per les institucions oficials (sindicats i 

sobretot partits polítics com el POUM, PSUC o els de la Generalitat de Catalunya). 

 

D'altra banda, trobem llibres que ens mostren una visió més general del fenomen del 

cartellisme com per exemple els llibres editats per la Fundació Pablo Iglesias com Carteles 

socialistes de la guerra civil (2007)6 o Carteles de guerra: 1936-1939 (2004)7; també 

trobaríem el llibre de Josep de C. Laplana i Santi Barjau (2008): Recordar per no tornar-hi: 

cartells de la Guerra Civil Espanyola de l'Abadia de Montserrat8 o també Cartells de la 

Col·lecció Fornas (2006): producció gràfica de la Segona República i la Guerra Civil9, entre 

moltíssims d'altres. 

 

Si ens interessa l'estudi monogràfic d'algun dels artistes cartellistes, hem de destacar el 

gran nombre de monografies que tenen Josep Renau, Helios Gómez o Bardasano com per 

exemple: Josep Renau: arte y propaganda en guerra (2007)10, Bardasano en guerra de 

Carolina Peña Bardasano (2011) o Helios Gómez: Visca octubre, el front de l'art (2005)11. 

 

D'aquests aspectes que hem parlat també veuríem articles com per exemple Carteles de la 

Guerra Civil de JJ. Barbón García12, també cal destacar Imágenes en guerra. Las muchas 

 
5 GRIMAU, C. (1979). El cartel republicano en la Guerra Civil. Cuadernos Arte Cátedra. 
6 FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS (2007): Carteles socialistes de la guerra civil. Arxiu Pablo Iglesias. 
7 GUERRA, Alfonso, Círculo de Bellas Artes, Fundación Pablo Iglesias, Fons Josep M. Huertas, 

Círculo de Bellas Artes (2004): Carteles de la guerra: 1936-1939. Círculo de Bellas Artes. 
8 LAPLANA, Josep de C. i BARJAU RICO, Santi (2008): Recordar per no tornar-hi: cartells de la 

Guerra Civil Espanyola de l’Abadia de Montserrat. Ed. Museu de Montserrat.  
9 FORNAS, Josep (2006): Cartells de la Col·lecció Fornas: producció gràfica de la Segona República 

i la Guerra Civil. Ed. Parlament de Catalunya.  
10 CABAÑAS BRAVO, Miguel, Universidad de Salamanca, Archivo General de la Guerra Civil 

Española (2007): Josep Renau: arte y progaganda en guerra. Ministerio de Cultura.  
11 PERMANYER, Maria i Museu de Granollers (2005): Helios Gómez: Visca Octubre: el front de l’art. 

Museu de Granollers. 
12 BARBÓN GARCÍA, JJ. (2007): Carteles de la Guerra Civil. Extret de Archivos de la Sociedad 

Española de Oftalmología. Disponible a: 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912007000900018  

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912007000900018
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vidas del cartel político republicano español de 1936 a 1939 de Javier Pérez Segura13 i 

monografies d'artistes trobaríem exemples com el de María Ruipérez: Renau-Fontserè. Los 

carteles de la guerra civil14. Entre molts altres exemples que hem recollit a la bibliografia. 

 

Pel que fa a teories de perspectiva de gènere respecte al cartell, trobem diversos articles 

com el d'Alfonso González Quesada: La figura femenina en el cartel político y social en 

Cataluña (1931-1939)15 o Carteles antivenéreos de la Guerra Civil Española: imágenes de 

la prostituta en tiempos de conflicto y revolución social de Carolina Rodríguez 

Tsouroukdissian16. També hi ha molts estudis dedicats a Mujeres Libres, com el llibre de 

Martha Ackelsberg (2001): Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación 

de las mujeres17, entre altres articles contemporanis promoguts per col·lectius d'investigació 

com Duoda. 

 

Finalment, ens agradaria esmentar les fonts primàries que han set sobretot diaris de l'època 

que podem consultar a arxius de forma física o digitalitzada, com per exemple La 

Vanguardia o El Treball, entre d'altres. A través de les seves notícies podem anar apreciant 

el desenvolupament dels sindicats i dels artistes. Tanmateix, també cal destacar les revistes 

Mujeres Libres i Mujeres! del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas que ens ajuden a 

conèixer el paper de la dona i els diferents intents per establir polítiques feministes. També 

volem destacar les memòries de Carles Fontserè on explica la seva formació com a 

cartellista i com els artistes van viure la Guerra Civil. Renau, també va escriure sobre el 

 
13 PÉREZ SEGURA, Javier (2015): Imágenes en guerra. Las muchas vidas del cartel político 

republicano español de 1936 a 1939. Extret d’Artígrama.  
14 RUIPÉREZ, María: Renau-Fontserè. Los carteles de la guerra civil. 
15 GONZÁLEZ QUESADA, A., & LÁZARO PERNIAS, P. (2013, desembre). Vista de La figura 

femenina en el cartel político y social en Cataluña (1931–1939). Guia temàtica «Art i guerra. Cartells 

de la guerra civil espanyola». Disponible a: 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/44321/41878 
16 RODRÍGUEZ TSOUROUKDISSIAN, C. (agost 2019): Carteles antivenéreos de la Guerra Civil 

Española: imágenes de la prostituta en tiempos de conflicto y revolución social. Disponible a: 

https://www.lehman.edu/ciberletras/documents/7.CARTELES-ANTIVENEREOS-GUERRA-CIVIL-

CIBERLETRAS-42.pdf 

17 ACKELSBEG, M. (1999). Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las 

mujeres. Barcelona: Virus Editorial. 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/44321/41878
https://www.lehman.edu/ciberletras/documents/7.CARTELES-ANTIVENEREOS-GUERRA-CIVIL-CIBERLETRAS-42.pdf
https://www.lehman.edu/ciberletras/documents/7.CARTELES-ANTIVENEREOS-GUERRA-CIVIL-CIBERLETRAS-42.pdf
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fenomen cartellístic a través del seu assaig Función Social del Cartel on es mostra la seva 

visió de les utilitats del cartell.  
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2. CONTEXT HISTÒRIC: BREU EXPLICACIÓ 
DE LA GUERRA CIVIL 
 2.1. Els antecedents: La Segona República 

Després de la dictadura de Primo de Rivera i la renúncia i exili del rei Alfons XIII, el 14 d'abril 

es va proclamar la Segona República Espanyola (1931-1936), governada 

per Niceto Alcalá de Zamora. A Catalunya ERC, conscients del que estava succeint a la 

resta de l'estat, Lluís Companya el mateix 14 d'abril i cap de llista d'ERC va proclamar la 

República des del balcó de l'Ajuntament. Poques hores després Francesc Macià, el màxim 

dirigent del partit, proclamà la República Catalana integrada en una Federació de 

Repúbliques Ibèriques. 

 

El primer bienni (1931-1933, presidit per Manuel Azaña) de la República, caracteritzat 

per un caràcter d'esquerres, es van impulsar diverses reformes per intentar modernitzar el 

país. Els canvis més destacats es troben: al món educatiu, cultura i a l'exèrcit (limitant la 

seva influència), a part de millores pels obrers. Tot i això, aquestes reformes no van 

acontentar a tots els col·lectius, ja que l'Església, els grans propietaris de terres i les 

organitzacions patronals es van envoltar de partits conservadors o de noves organitzacions 

de caràcter feixista i autoritari. 

 

En un context que ja començava a tenir indicis turbulents, l'exèrcit aprofità el disgust dels 

grups conservadors realitzant un cop d'estat a l'agost del 1932, protagonitzat pel General 

Sanjurjo amb la intensió de tombar la República, però va fracassar estrepitosament. D'aquí 

se'n deriva la creació de la Unión Militar Española (UME) i la convocatòria de les eleccions 

del  1933, caracteritzades per l'alta abstenció i l'accés de les dones dins del sufragi. 

 

En aquestes eleccions va guanyar la dreta que es va presentar de forma organitzada i unida, 

donant la victòria a Alejandro Lerroux i iniciant el conegut Bienni Negre. Aquest període 

es caracteritza pel gir conservador que fa el govern, parant moltes de les reformes que es 

van iniciar amb el govern  anterior i també per una radicalització de partits i sindicats obrers 

com el PSOE i la UGT, generant contínues vagues i manifestacions (la més important va 

ser la vaga realitzada pels minaires d'Astúries), totes sufocades i amb una dura repressió. 
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La fi del Bienni Negre va ser el 1935, quan esclata una forta crisi del govern. El partit radical 

es va veure afectat per un seguit d’escàndols de corrupció i de casos de malversació de 

fons per parts de diferents polítics radicals (com el Caso Nombela), que va agreujar la 

situació, i per aquesta raó Alcalá de Zamora decideix convocar unes noves eleccions 

legislatives pel febrer del 1936.  

 

En aquestes noves eleccions del 1936, les esquerres es van unir formant el Front Popular, 

mentre que les dretes es van agrupar formant el Bloque Nacional; tot i això, la victòria va 

ser per part del Front Popular i Manuel Azaña tornà a ser elegit com a president de la 

República, mentre que Santiago Casares Quiroga, va ser escollit cap de govern. 

 

El nou govern d'esquerres volia recuperar les reformes que es van començar a implementar 

durant el primer bienni, rebent el rebuig dels col·lectius conservadors (Església, grans 

propietaris de terres o de les patronals), sumant-hi el sorgiment de la campanya d'odi i 

fomentant un clima d’enfrontament civil i crispació política per part dels grups feixistes com 

la Falange. 

 

Aquesta crispació política va derivar en un cop d'Estat afavorit pels opositors de la 

República i els països feixistes (en aquells moments, Alemanya i Itàlia) que van oferir ajuda 

militar i econòmica. La insurrecció va ser encapçalada pel General Emilio Mola; però van 

succeir una sèrie de fets que van accelerar la rebel·lió. El 14 de juny mor assassinat José 

Calvo de Sotelo18 en mans d'un grup d'esquerra com a resposta de l'assassinat previ del 

tinent Castillo, qui col·laborava amb les milícies d'esquerres. Això va accelerar els plans 

colpistes produint-se el 17 de juliol del 1936 i marcant l'inici de la guerra civil. 

 

 2.2. La Guerra Civil 

Amb el cop d'Estat del juliol del 36, els feixistes es van començar assegurar al triomf 

d'alguns territoris com les Canàries i les zones més conservadores o de propietaris de grans 

territoris agrícoles com l'interior de Galícia o Andalusia. El 19 de juliol Quiroga és substituït 

 
18 Polític d’extrema dreta.  
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per José Giral qui va decidir dissoldre l'exèrcit i lliurar les armes a les milícies dels sindicats, 

tot i que una part de l'exèrcit es va mantenir fidel al govern de la República. 

 

Des del primer moment la Guerra Civil Espanyola va tenir una gran repercussió 

internacional perquè va ser vista com l'enfrontament entre les forces democràtiques i els 

règims feixistes. 

 

Espanya va rebre suport de diferents països: Alemanya, Itàlia i Portugal van donar 

assistència al bàndol feixista. Els països demòcrates europeus es van posicionar al costat 

de la República, tot i que Anglaterra i França és mantenir en una posició ambigua, fins que 

van decidir no ajudar a la República aplicant una política de no-intervenció. També es va 

rebre un ajut directe de l’URSS, a més el govern republicà va rebre la cooperació de tropes 

voluntàries, conegudes com a Brigades Internacionals. 

 

Al bàndol republicà es vivia un clima revolucionari, ja que es va crear una estructura de 

poder popular vertebrada al voltant de sindicats i partits d'esquerres. Els primers mesos, 

aquests col·lectius van desenvolupar una repressió espontània contra tothom que pogués 

tenir una relació amb els "facciosos" (insurrectes); hi va haver assassinats19, detencions 

il·legals, saquejos i crema d’esglésies i convents una persecució que es va escapar del 

control del govern. 

 

D’altra banda, hem de destacar els Fets de Maig del 1937. Durant la primavera d’aquest 

any, després d’un seguit de fracassos militars, van tornar a revifar l’enfrontament entre les 

forces republicanes sobre la manera de com s’havia d’encarar la revolució social i la 

guerra.20 

 

 
19 Va haver assassinats polítics com el de Melquíades Álvarez i José Antonio Primo de Rivera qui va 

ser afusellat a la presó d’Alacant. 
20 El sector estava format per republicans comunistes. Una part dels socialistes eren partidaris 

d’organitzar un exèrcit eficient per posar ordre a la rereguarda, controlar les col·lectivitzacions i 

reforçar els vincles amb les classes mitjanes, per tal de reconstruir un Estat fort i centrat en el conflicte 

bèl·lic. En canvi, el sector format pels anarquistes i el POUM es resistien integrar les seves milícies 

en l’exèrcit regular i insistien en l’esforç per guanyar la guerra, es necessitava aprofundir la 

col·lectivització i consolidar les transformacions revolucionàries. 
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Seguidament, els insurrectes van realitzar dues maniobres per aïllar la capital i van tallar 

les dues comunicacions amb València. La primera maniobra va ser la batalla d'El Jarama 

(febrer 1937) i la segona va ser la batallada de Guadalajara (març del 1937). 

 

Davant de les dificultats per prendre Madrid, Franco va decidir abandonar l'atac a la capital 

i concentrar els esforços a la zona nord. Els insurrectes controlaven Navarra i Àlaba des del 

primer moment, i l'agost del 1936 ja havien pres Sant Sebastià, però el gruix del territori 

basc, que era fonamental pels seus recursos miners, siderúrgics i industrials, es mantenia, 

al principi del 1937, en mans de la República. 

 

Els principals combats es van produir entre l'abril i l'octubre de l'any 1937. Els insurrectes 

comandats pel general Mola, van atacar Biscaia els darrers dies de març. El 26 d'abril la 

ciutat basca de Guernica que va ser fortament bombardejada per l’aviació nazi. Van haver 

diversos intents de recuperar o de retenir les tropes dels sollevats per controlar el territori, 

però no va servir per evitar que les tropes de Franco, entressin a l'agost del 37 a Santander 

i dos mesos més tard ocuparen Astúries. 

 

Al final del 1937 els comandaments republicans encara confiaven en la possibilitat de 

guanyar la guerra. Per això, van intentar un seguit de reformes de l'exèrcit: el van dotar de 

comandaments professionals, hi van integrar els quadres procedents de les milícies. El nou 

exèrcit republicà va refermar diferents ofensives, la més important de les quals va tenir lloc 

a Terol, on l'hivern de 1937-38 es va lliurar una gran batalla que va comportar l'ocupació 

republicana de la ciutat. 

 

Però el mes de febrer el 1938 l'exèrcit de Franco va tornar a ocupar Terol i va aprofitar el 

desgast sofert per les tropes republicanes per iniciar la campanya d'Aragó (març del 1938). 

El 3 d'abril els nacionals van ocupar Lleida i Gandesa, i poc després, Balaguer, Tremp, 

Camarasa i les centrals hidroelèctriques dels Pirineus. L'ofensiva va continuar cap al sud, 

fins a assolir la Mediterrània per Vinaròs, amb València. 

 

El progrés de les tropes insurrectes va quedar aturat quan l'exèrcit republicà va rebre nou 

armament, provocant una reorganització de les unitats de Catalunya i va refermar una 

poderosa ofensiva sobre el riu Ebre, a prop de la desembocadura. Les autoritats 

republicanes eren conscients que la situació bèl·lica els era ja plenament desfavorable. 
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L'única esperança era reconquerir territori, tornar a unir la zona republicana i mostrar a 

l'opinió internacional que la República encara era viva i amb forces per emprendre una nova 

iniciativa. 

 

Cal destacar la batalla de l'Ebre que va començar el 25 de juliol del 1938 amb un atac 

republicà que va travessar el riu Ebre entre Benifallet i Mequinensa i va conquerir diverses 

poblacions (Ascó, Móra d'Ebre, Flix, etc.). Des d'aquesta regió van avançar cap a l'interior i 

es van fer forts a la zona de Gandesa, on van aconseguir aturar les tropes feixistes. A 

principis de novembre els republicans van haver de replegar-se a l'altra riba del riu mentre 

que l'exèrcit de Franco ocupava tot el sud de Tarragona i travessava el riu Ebre. El 16 de 

novembre del 1938 es va considerar acabada la batalla. 

 

Finalment, del 25-26 de gener caiguda de Barcelona; Tarragona va ser ocupada el 15 de 

gener. 

 

Només quedava l'anomenada zona centre. Negrín juntament amb la UGT es va crear una 

Junta de Defensa amb la missió de negociar amb Franco una "pau honorable" basada en 

la "generositat del Caudillo". Però Franco només va acceptar una rendició sense condicions 

i va obligar els desertors de la ciutat a lliurar les armes. El dia 28 de març les tropes de 

Franco van entrar a Madrid sense trobar-hi resistència. Els dies posteriors l'exèrcit 

franquista va conquerir la zona mediterrània. El dia 1 d’abril Franco va signar a Burgos el 

darrer comunicat de guerra anunciat la derrota de l'exèrcit republicà i la fi del conflicte.21  

 
21 Per al capítol 2 s’han utilitzat les següents fonts: 

AINAUD, Josep Mª, NOY, Francisco, CIERVA, Ricardo de la, CUENCA, Jose Manuel, LUJAN, 

Nestor, GONZALEZ, Nazario, PADILLA, Antonio, BALANSO, Juan (1974): Historia y vida. Grandes 

Batallas de la Guerra de España, La Vanguardia.  

ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J., GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C., PALAFOX GAMIR, 

J.,  RIQUES CORBELLA, M. (2016): Història d’Espanya. Ed. Vicens Vives, Temes 10-11. 

THOMAS, Hugh (1979): La Guerra Civil Española, Ediciones Urbión. 
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3. ELS ANTECEDENTS DEL CARTELLISME DE 
LA GUERRA CIVIL 
 3.1. El cartell de la Primera Guerra Mundial 

El cartell republicà va rebre diferents influències de períodes anteriors, el que definim com 

els antecedents. Començat per l’anunci de la Primera Guerra Mundial, el conflicte bèl·lic va 

permetre la superproducció de cartells, que a diferència dels de la Guerra Civil, aquests 

també eren venuts i per tant col·leccionables aleshores. D'altra banda, el rètol d'aquest 

període va poder demostrar que a través de la litografia es podia utilitzar com a eina de 

motivació bèl·lica, ja que mostraven una temàtica militarista. Tot i això la intenció ideològica 

no va generar la producció de tants cartells. Així doncs, la majoria d'aquests eren de temes 

de la rereguarda, el reclutament, la pàtria o urgències de la guerra.22 

 

Tanmateix, els tallers productors de rètols eren molt avançats perquè tenien varietat 

d'impressió. Ens trobem amb una gran diversitat artística, gràcies a la intervenció d'artistes 

de tots els països; sobretot França, que va ser el gran productor d’anuncis i hi destaquen 

artistes com Steinlen o Wilette. En el cas dels Estats Units, va exaltar per la gran quantitat 

i innovació que presentaven els pòsters, ja que ho podem observar en les obres de Chandler 

Christy o Fisher.23 

 

Dins d'aquest panorama, un dels cartells que va tenir una enorme influència és el de l'anglès 

Alfred Leete, que el 1914 va dibuixar Your country needs you (fig. 1), on fa una crida a 

l'allistament a través d'un personatge que ens assenyala de forma acusadora. Als Estats 

Units trobaríem I want you for the US Army de Montgomery Flagg (fig. 2); a l'URSS el cartell 

de Moor (fig. 3) i aquí a Espanya el cartell de Lorenzo Goñi (fig. 4). 

 

Gràcies al cartellisme de la Primera Guerra Mundial, es comencen a fixar uns models 

estètics que s'aniran repetint: quedaran fixats gestos, rostres, en definitiva, una iconografia 

 

22 CARULLA J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 14. 

23 Ídem. 
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determinada, etc., un model de difusió que també es veurà reflectit a la Segona Guerra 

Mundial. Comencem a veure la representació de l'adversari que és mostrat a través 

d'animals que poden simbolitzar el mal (fig. 5); també trobaríem cartells on es presenta la 

dona en un entorn familiar o treballant a fàbriques (contingut de la rereguarda) (fig. 6).24 

 

 3.2. El cartell de l’URSS 

El cartellisme revolucionari rus s'inicià a partir de la revolució del febrer de 1917, el tsar 

Nicolau II abdica provocant la fi de l'imperi tsarista. Durant un període de nou mesos es van 

imprimir diversos cartells de lluita política que van servir de preàmbul de la revolució 

soviètica de l'octubre el mateix any. 

 

El novembre de 1917, un mes després d'iniciar-se la sublevació, els artistes i escriptors van 

ser convocats en una conferència del Petrograt, per explicar quina era la seva nova funció 

en l'orde social. Tot i això, durant el primer any de revolució el cartellisme va ser quasi nul 

per la manca de materials. Per Lenin l'aspecte cultural de la revolució va ser un dels 

objectius prioritaris, tot i que va trigar un any que és vegues reflectida als carrers de les 

ciutats de la Unió Soviètica entre els anys 1918-1925; un pla propagandístic que va ser 

exposat per Lenin mitjançant Anatoli Lucachrasky.25 

 

Els cartells de la revolució i guerra civil russa complien una funció educativa i periodística, 

era una eina que arribava a tothom i s'entenia, de tal manera la majoria de població, que 

era analfabeta, tenia accés aquests nous coneixements. 

 

Una de les modalitats de rètols més estesa a partir entre els anys 1919-1920, van ser 

aquells difosos per "l'Agència Telegràfica de la Federació Russa" (ROSTA), que eren com 

unes notícies telegràfiques transformades en pasquins de 50 x 40 cm, amb un text en vers 

situat al peu i constitueix una crònica il·lustrada i oficial (podem veure un exemple a la figura 

7 dels annexos).26 

 
24 GRIMAU, C. (1979). Op. Cit. P. 71. 
25 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 15. 
26 Per més informació veure: GRIMAU, C.  (1979) Op. Cit. p. 72-85. 
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Els temes que normalment es mostraven eren els de la defensa de la terra, la lluita contra 

la gana i l'analfabetisme, així com la construcció d'una nova societat proletària i socialista. 

Aquests cartells es feien a partir de dos o tres colors plans, d'una forma austera i en paper 

de baixa qualitat, d'aquesta manera, representava aquest caràcter revolucionari sent 

exempt de la sumptuositat i el luxe.27 

 

Durant el període de postguerra s'arriba a un altíssim nivell artístic i d'innovació, a causa de 

la nova generació de cartellistes que es van formar durant la revolució i van obtenir una 

professió estratègica en la planificació soviètica per la vida diària de la població. És quan 

sorgeix el constructivisme que va ser promogut per Rodschenko (fig. 8), la seva dona 

Stepanova i els germans Stenberg; artistes com Lissitzky, Klutsis, Rodschenko des de 1923 

van ser reconeguts pels seus fotomuntatges, ja que la seva tècnica es va vincular amb 

l'esclat tecnològic de la fotografia d'aquell moment. Tanmateix, també creien que a través 

del fotomuntatge es podia mostrar el progrés de les masses del país i donaven serveis per 

a la glorificació de l'URSS que es trobava en construcció.28 

 

Malauradament, durant el règim de Stalin es va purgar severament el cartell polític a partir 

de la justificació que aquest havia de ser entès per les masses, ja que l'avantguarda russa 

només havia estat un experiment intel·lectual, utòpic i sense futur en la planificació 

propagandística soviètica dels anys trenta. És per aquest motiu que l'única tendència 

artística oficial va ser el realisme socialista que es veia patrocinat per l'Associació d'Artistes 

Revolucionaris de Rússia (AKhRR). L'artista a partir d'aquest moment va passar a ser una 

eina de l'estat.29 

 

Des dels primers anys de la planificació econòmica soviètica en els tres Plans Quinquennals 

(1928-1941), el cartell soviètic va ser una part integral de la vida russa i era utilitzat per 

comunicar tota classe d'informació mesclada amb la propaganda cap a la funció de reforçar 

i glorificar, de mode permanent, l'Estat. Els temes més repetits van ser la culturització del 

 
27 GRIMAU, C. (1979). Op. Cit., p. 16. 
28 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. p.16. 
29 Ibídem, p. 17. 
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país, la igualtat de la dona, la mecanització de la producció i la inculcació de noves costums 

(fig. 9- 15).30 

  

 
30 Ídem. 



 20 

4. EL PAPER DE L’ARTISTA DURANT ELS 
ANYS 30 DEL SEGLE XX 
Gran part dels artistes durant els anys trenta creaven de forma autònoma segons el 

moviment d'avantguardes que volien seguir, en el cas dels cartellistes normalment 

treballaven en la realització de cartells comercials. Un cop esclata la Guerra Civil, la major 

part de cartellistes que ens trobem eren dissenyadors gràfics, publicistes o il·lustradors i  es 

van bolcar al servei de la República, seguint, en certa manera, els artistes soviètics de la 

revolució del 1917, perseguint els principis de l'art com un acte de puresa superior al fet 

quotidià i evitant que la figura de l'artista estigués allunyada de la població. 

 

Des d'un inici els artistes es van organitzar i estructurar per treballar de forma col·lectiva, 

sobretot a Barcelona que va ser més immediat que a Madrid, on va trigar més aquesta 

estructuració. Tanmateix, la gran majoria d'aquests artistes eren molt joves i no tenien prou 

consciència de la importància de les consignes, motiu pel qual, ens trobem alguns cartells 

que van ser mediàtics durant l'època (com passà amb el cartell de Martí Bas, Feu tancs, 

tancs, tancs... que són el vehicle de la victòria veure annexos a la fig. 71). 

 

Els primers mesos del conflicte van ser freqüents els artistes publicitaris "espontanis-

anònims", normalment eren obrers de taller, que mai havien pensat en dedicar-se al món 

de l'art i menys en firmar-los. Teories més contemporànies, han especulat que alguns 

anònims fossin produïts per dones artistes, tot i que no s'ha estudiat tota la documentació 

per identificar-les o no s'ha trobat per poder-nos permetre fer aquestes atribucions.31 

 

En aquells moments l'artista va passar a treballar de forma grupal acudint a sindicats, la 

revolta va cobrir totes les aspiracions de la col·lectivització suposant un canvi total en la 

seva gestió i com a conseqüència la relació entre la revolució i els artistes. Tanmateix, els 

artistes van passar a tenir la mateixa consideració personal que la resta de treballadors, 

inclús la mateixa retribució, que cobraven setmanalment.32 

 
31 Per exemple, les estudiants de la Federación Universitaria Escolar (FUE) i les estudiants de les 

escoles de Belles Arts van estar recolzant a la labor de la propaganda bèl·lica i també el produït per 

la Junta de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico. 
32 Fontserè ens explica que després que el Sindicat de Dibuixants Professionals es militaritzes per 

odre d’Helios Gómez els artistes van començar a guanyar deu pessetes diàries i podien anar a fer 

un àpat al menjador de l’Hotel Colón que havia estat col·lectivitzat. Veure FONTSERÈ, Carles (2006): 

Memòries d’un cartellista del 36 (1931-1939). Ed. Proa. P. 189. 
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Tanmateix, els artistes van passar a tenir la mateixa consideració personal que la resta de 

treballadors, inclús la mateixa retribució, que cobraven setmanalment; no existien 

jerarquies. Als sindicats, l'obra era tant intel·lectual com artística i el cartell va ser entès com 

un element més de la revolució obrera, però hem de destacar que la majoria d'ells no tenien 

una base política prèvia. 

 

El fet que l'artista treballés en el bàndol republicà o nacional va ser una conseqüència de 

l'aixecament militar del 18 de juliol. La majoria d'ells es van veure involucrats d'un dia per 

un altre perquè el món propagandístic del bàndol republicà oferia unes oportunitats molt 

atractives per qualsevol artista jove. 

 

En aquells moments l'artista tenia una funció pedagògica i crítica, ja que les seves creacions 

havien de contribuir  a l'ensenyança i cultivació de la ciutadania. Així doncs, l'artista es 

posava al servei de la revolució i al costat del poble en impulsar una nova societat obrera. 

 

D'altra banda, el cartellista en aquell moment tenia una llibertat condicionada en base d'unes 

exigències objectives exteriors (normalment provenien de les masses polítiques que 

ordenaven la seva producció). No se'ls hi permetia mostrar la seva sensibilitat i emoció 

perquè els artistes havien de ser objectius sobre els fets històrics i el missatge que havien 

de transmetre; havien de calcular l'eficàcia dels seus procediments psicotècnics perquè el 

cartell tingués la màxima atenció i potència a l'espectador.33 

  

 
33 Per fer el capítol 4 hem utilitzat les següents fonts: 

BARJAU RICO, Santi i LAPLANA, Josep C (2008): Recordar per no tornar-hi. Cartells de la Guerra 

Civil Espanyola de l’Abadia de Montserrat. Ed. Abadia de Montserrat. P. 16,24, 27 i 32. 

JULIÁN GONZÁLEZ, Inmaculada (1933): El cartel republicano en la Guerra Civil Española. Ed. 

Ministerio de Cultura. Pp. 87-88 i 115-116. 

EGUIZÁBAL, Raúl (2014): El cartel en España. Pp.. 170, 195. 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. (s. f.). La imagen de la mujer republicana. 
Recuperat 2 de juny de 2021, de https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-
republicanos-guerra-civil-espanola  

https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-republicanos-guerra-civil-espanola
https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-republicanos-guerra-civil-espanola
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5. TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES 
Les tècniques més emprades en el cartellisme de la Guerra Civil van ser el fotomuntatge, 

la tipografia i la litografia. A continuació, explicarem cada tècnica de forma més específica. 

 

 5.1. La tipografia 

Els cartells tipogràfics són aquells que només contenen text, sense cap imatge. Aquest tipus 

de cartells van ser abundants, perquè ens fem una idea, el nombre d'impresos és bastant 

similar als cartells litogràfics a color. Aquests cartells es van caracteritzar per ser una eina 

de màxima urgència i de mínim cost, a causa del fet que a la seva impressió era d'una sola 

tinta i el paper era el de pitjor qualitat. Normalment el que s'hi representen eren anuncis de 

mítings, actes públics, espectacles, etc.34, quelcom que podem veure als annexos. 

 

La tipografia és una tècnica artística que permet a l'artista, reproduir textos de forma 

impresa mitjançant tipus mòbils i gravats que es transfereixen al suport, normalment paper, 

de forma directa. Tanmateix, aquesta tècnica permet distribuir els caràcters per espai, 

utilitzant un tipus adient per cada moment per aconseguir la millor comprensió del text pel 

lector.35 

 

Gràcies a aquesta tècnica, durant la Guerra Civil va ser possible obtenir formes que, 

visualment, transmeten una sensació de relleu. Normalment es realitzava a través de 

planxes xilogràfiques, permetent treballar en grans formats i obtenir reproduccions en color 

d'alt valor artístic.36 

Segons Fontseré, la lletra que es feia servir era la "Futura", però si fem una anàlisi de cada 

cartell, podem veure una certa anarquia en la lletra tipogràfica emprada on predominen les 

lletres majúscules molt rectes, donant un cert caràcter violent.37 

 
34 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 489. 
35 LLASERA, J. P. (2021, 25 maig). Tipografías: Qué son, los diferentes tipos y sus variables 

tipográficas. Imborrable. https://imborrable.com/blog/tipografias-que-son/  
36 JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). Op. Cit. P. 29 
37 Ibídem. P. 117. 

https://imborrable.com/blog/tipografias-que-son/
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 5.2. La litografia 

La litografia és un procediment d'impressió on es reprodueix un dibuix o un gravat que es 

realitza sobre una superfície, la matriu una pedra calcària que després es tradueix 

l'estampat sobre paper; la tècnica va ser inventada per Aloys Senefelder el 179638. 

 

Per fer una litografia, el que primer es fa és dibuixar el que es vol 

reproduir a la pedra litogràfica. Seguidament, es cobreix la matriu 

amb una fina capa d'àcid nítric i goma aràbiga (tot i que no afecta 

les parts dibuixades). Seguidament s'entinta la pedra, si hi ha més 

d'un color, per cada un d'ells s'empra una pedra litogràfica 

diferent; finalment es pressiona la matriu contra el full i obtenim 

una impressió de la imatge.39 

 

Aquest procediment té l'avantatge d'admetre 

correccions, ja que en cas d'error es pot llimar la 

pedra.  Dóna la facilitat a l'artista de obtenir major 

llibertat d'expressió i permet un tiratge molt ampli 

(oscil·lava entre els tres mil a cinc mil exemplars). 

Per aquest motiu és la tècnica més emprada. 

 

Tot i això, a conseqüència de l'escassetat que es vivia durant la guerra, per reduir costos 

es van veure obligats a treballar en dues o tres planxes i amb dos o tres colors. Així doncs, 

s'escullen les combinacions que cridaven més l'atenció de l'ull de l'espectador. 40 

 

 

38 Per veure alguns exemples de litografies, consultar als annexos (fig. 16-17). 

39 Significado de Litografía. (2018, 4 juny). Significados. Disponible a: 

https://www.significados.com/litografia/  

JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). Op. Cit. p. 29. 

40 DE LAS HERAS, Beatriz. Imagen y Guerra Civil Española. P. 51. 

Fig. a:  Fotografia de Carles Fontserè realitzant un 

cartell al Sindicat de dibuixants Professionals. Està 

a l’extrem dret. (Fotografia del 1936?) 

Extret del llibre: FONTSERÈ, Carles (2006): 

Memòries d’un cartellista del 36 (1931-1939). Proa. 

P. S.n  

https://www.significados.com/litografia/
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Pel que fa al procés de realització, primer es feia un esbós a través de la tècnica del gouache 

en paper de calcar sobre un bastidor de fusta i després es passava a la xilografia. També 

se seguia el procediment de dibuixar-los de forma directa a la planxa a partir del calc.41 

 

 5.3. El fotomuntatge 

El fotomuntatge sorgeix el 1920, va ser una especialitat lligada al dadaisme i estava 

relacionada amb la tècnica del collage que el cubisme utilitza en freqüència. El fotocollage 

està compost per diferents fragments fotogràfics amb formulacions escrites, donant-li a la 

imatge una nova forma d’expressar-se amb major força que els seus elements per 

separat.42 

 

La tècnica del fotomuntatge aplicada al cartell va néixer a Berlín gràcies a John Heartfield 

(fig.18), membre del grup Dada. La innovadora tècnica del fotomuntatge va influir 

directament en el cartell polític de diversos països, sobretot a l’URSS.43 

 

Principalment es va decidir emprar aquesta tècnica per mostrar les conseqüències dels 

bombardeigs, o per fer una campanya de prevenció i de defensa civil perquè la població es 

pogués protegir millor. Són un tipus de cartells de gran dramatisme que en més d'una 

ocasió, van ser editats per la seva difusió a l'estranger com a informe de què estava passant 

a Espanya. La majoria de cartells fets en aquesta tècnica durant la Guerra Civil, mostren la 

menor rellevància des del punt de vista de la creativitat artística.44 

 

 
41 Per més informació, veure Fontserè, C. (2006). Op. Cit. el capítol «Altres professionals i sindicats» 

P. 207-218. 

42 JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993): Op. Cit. P. 29. 

43 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 73. 

44 JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993): P. 126. 

Veure diferents exemples de cartells de la Guerra Civil fets amb aquesta tècnica als annexos (fig. 

20-24B). 

CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 73. 
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Renau va ser un gran admirador i introductor d’aquesta tècnica a Espanya, però va 

incorporar el color; sabem que Renau va tenir un exemplar de la revista AIZ (Arbeiter 

Illustrierte Zeitung) (fig. 19). Renau va veure en el fotomuntatge una forma de fer un art 

visual molt visual i de gran impacte, encara que ell opinés al contrari.45  

 

5.4. Altres formes de fer publicitat pel bàndol 

republicà: pasquins i octaviles. Vinyetes i segells. 

Auques i “aleluyas” 

 El bàndol republicà no només va realitzar cartells, també trobem altres formes de 

representacions publicitàries. En primer lloc, els pasquins de mà eren una forma molt usual 

de propaganda durant la Guerra Civil; aquests estaven impresos en tinta, en un paper de 

mala qualitat i es trobava representat una imatge molt simplificada, destinada a l’ús 

interior.46 

 

Pel que fa a les vinyetes i els segells, els primers tenen certa relació amb els cartells, mentre 

que els segells no. Les vinyetes normalment no se’ls ha donat  importància, per tant, des 

de la historiografia les ha marginat.  

 

Les vinyetes van néixer al principi del segle XX amb motivacions publicitàries i comercials. 

A Alemanya entre els anys 1900-1914 se’n van imprimir més de quatre mil durant la Primera 

Guerra Mundial, utilitzant-se normalment per recaptar diners per la guerra. Tot i que eren 

litografies, i presentaven una mica de més bona qualitat que els segells, estaven impreses 

en tallers incomplets o ordinaris, amb un paper de baixa qualitat. Sovint, aquestes vinyetes 

eren com petits cartells i representaven la imatge de l'original en unes dimensions més 

reduïdes; d'aquí la denominació anglesa de Poster Stamps. Les vinyetes també van ser 

conegudes com a "segells de guerra" i s'enganxaven en impresos amb finalitats de 

propaganda política.47 (Exemple figs. 25 i 26). 

 
45 Ídem.  

46 Ibídem. P. 488. 

47 Ibídem. P. 489. 
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Finalment, les auques o “aleluyas” estaven impreses en una sola tinta en un paper de molta 

baixa qualitat. El seu propòsit era descriure una historieta que es dibuixava a partir d’unes 

vinyetes molt simples i estaven disposades en forma de mosaic; cada dibuix anava 

acompanyat per una petita narració. La tradició de realització d’auques estava molt arrelada 

a Catalunya i a tot l’estat espanyol des de mitjans del segle XIX. Tot i això, les auques no 

són pròpiament cartells, perquè no volien difondre un missatge; el seu us era més privat.48  

 

Aquestes i altres formes de propaganda impresa van ajudar, de forma indirecta, a l'àmplia 

campanya d'alfabetització que es va desenvolupar durant la guerra, no només a la 

rereguarda sinó també als fronts com podrem veure al subapartat de l’educació dins del 

bloc de temes. Tanmateix, també donaven consells sobre com actuar en cas de 

bombardejos, instruccions d'higiene per als nens, prevenció contra els gasos, etc. (figs. 27 

i 28).  

 
48 JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). Op. Cit. P. 489 
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6. ELS CENTRES CARTELLÍSTICS I LES 
PRINCIPALS ORGANITZACIONS EDITORES 
Els principals centres productors de cartells durant la Guerra Civil van ser Barcelona, 

València i Madrid, ciutats on es va concentrar la producció dels tallers litogràfics que van 

estar imprimint gran part dels cartells de guerra; entre aquestes tres ciutats hi havia un flux 

de cartells, és a dir, es podien fer cartells a Barcelona i anaven destinats a València o Madrid 

i viceversa. Aquestes ciutats, durant gran part del conflicte bèl·lic van estar sota domini 

republicà i, per tant, suposava col·lectivització d’una gran part de tallers. 

 

Els principals promotors, de caràcter oficial trobaríem a la Generalitat de Catalunya (a través 

del Comissariat de Propaganda); els partits polítics com el POUM o el PCE o el PSOE; 

organitzacions sindicals (FAI, UGT, CNT).49 

 

De totes maneres, cap al 1938 comencem a trobar una centralització de la producció de 

cartells de guerra i al mateix temps un declivi de la seva quantitat i qualitat, ja que podem 

observar que al rètol, durant aquest any, va perdent la seva espontaneïtat que l'havia 

caracteritzat al principi. A més van començar haver-hi problemes d'escassetat de materials 

i en l'ús d'alguns colors.  Això va generar  una forta desigualtat artística. 

 

6.1 Barcelona 

A Barcelona trobem una gran descentralització en l’edició de cartells on veiem diferents 

entitats: 

 
49 Per més informació consultar GRIMAU, Carmen (1979): El cartel republicano en la Guerra Civil. 

Vegeu pàgines 112-167. 
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• SDP (Sindicat de Dibuixants Professionals), 

UGT50: el SDP agafa embranzida després del 

trencament dels cercles artístics tradicionals el 

juliol de 1936, ja que va néixer cap a l'abril del 

mateix any. Aquest grup va aglutinar des del 

principi diferents artistes, sobretot joves, qui van 

plasmar les seves inquietuds artístiques a través 

del cartell. El secretari general va ser Helios 

Gómez i Josep Bartolí i la seva seu es va situar 

en l'ocupació del palau dels marquesos de 

Bàrbara de l'Avinguda Portal de l'Àngel, núm. 9, 

fent cantonada amb el carrer Canuda. Els 

principals artistes que van formar el grup van ser 

Carles Fontserè, José Alloza, Jacint Bofarull, Martí Bas, 

Rafael Tona, Germà Viader, Cristóbal Arteche, Josep 

Aluma, Enrique Ballesteros (Henry), Antoni Clavé, Enric 

Clusellas (Nyerra), Domínguez, Feliu Elias (Apa), Ricard 

Fábregas, Michel Fiedfel, Lorenzo Goñi, Guirigeix, Aleix 

Hinsberger, Jaume Juez (Xirinius), Frederic Lewy (LY), 

Lluís Lleo, Nicolás Miralles (Lau), Perotes, Marcel·lí 

Porta, Jaume Solà, Josep Subirats i Ferran Teixidor; 

afegint els fotògrafs Pere Català i Pic i Gabriel Casas. El 

SDP va rebre i servir encàrrecs per la UGT, LA 

CNT, PSUC, JSU, FOSIG, EC, CAMP, SRI, 

CADCI, FCPTC, Creu Roja, POUM i per les 

conselleries de la Generalitat de Catalunya. Tot i 

això, el SDP es va dedicar també a decorar murals, plafons, pancartes i la pintada 

dels vagons dels ferrocarrils amb motius revolucionaris. Finalment, el sindicat va 

acabar desapareixent a l'estiu de 1937, a causa de la mobilització dels seus 

membres i les disputes entre comunistes i anarquistes. D'altra banda, la finalitat que 

 
50 Per veure la situació des d’una font primària vegeu: FONTSERÈ, Carles (2006): Op. Cit., caps. 

«13. Fundació del Sindicat de Dibuixants Professionals», «15. El Palau dels Marquesos», «16. Els 

primers cartells», «18, Altres professionals i sindicats», «19, Propaganda antifeixista als vagons del 

ferrocarril», «21. L’SDP, un centre de propaganda gràfica», «23. Les parets parlen».  

Fig. i: fotografia del Palau dels ex 

marquesos de Barberà a l’Avinguda del 

Portal de l’àngel, núm. 9. Fotografia 

realitzada el dia 3/06/2021 

Fig. h: fotografia carnet del SDP de 

Carles Fontserè. Imatge extreta de 

FONTSERÈ, Carles (2006): Op. Cit. P. 

S.n. 
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tenia el grup era dignificar la classe treballadora; volien desmitificar la idea que els 

artistes eren uns bohemis. 

• Front Únic de Dibuixants (CNT-UGT). 

• Cèl·lula de Dibuixants dels Partit Socialista Unificat (PSUC): aquest sindicat va 

néixer a finals de l’abril del 1937, com a conseqüència de la separació que van 

protagonitzar alguns cartellistes comunistes del SDP (Tona, Alloza, Viader, Bofarull 

i Martí Bas). La producció del sindicat va ser inferior que la del SDP.  

 

6.2. València 

Pel que fa a València els principals grups que trobaríem serien: 

• UEAR (Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios). 

• AIDC (Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura). 

• SPLBA (Sindicato de Profesionales Libres de las Bellas Artes, CNT-AIT): és el 

sindicat que més dibuixants va agrupar, tot i que no va tenir el mateix pes que el 

SDP i el SPBA.  

• Taller de Cartelistas (CNT-AIT). 

 

 6.3. Madrid 

A Madrid va haver-hi una descentralització molt important, ja que van sorgir més de trenta 

entitats encarregades en la producció de cartells. Tot i això, la  tirada i distribució dels 

rètols produïts a Madrid va ser més baixa per les grans dificultats de comunicació amb la 

resta dea l’Espanya republicana. 

 

A Madrid, els principals grups que ens trobaríem serien: 

• SPBA (Sindicato de Profesionales de Bellas Artes, UGT): es va formar a la tardor 

del 1936 i d'aquest sindicat van sorgir la major part dels cartells madrilenys. Van 

treballar per les Brigades Internacionals, el Comisariado General de Guerra, el 

Ministerio de Instrucción Pública, el PCE i la UGT. El president i principal impulsor 

va ser Gustavo Lafuente, individu molt admirat per haver participat en la revolució 
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dels miners asturians el 1934. La majoria dels membres del SPBA provenien de la 

publicitat comercial, provocant que els cartells tinguessin un menor component 

revolucionari, entre els més destacables trobaríem a: Melendreras, Parilla, Espert, 

Oliver, Contreras Cañavate, Cantos, Girón, Pedrero, Briones, Cabana, Hernanz, 

Augusto i Orozco. 

• AOL (Asociación de Obreros Litógrafos, UGT). 

• Sindicato Único de Industrias Gráficas (CNT). 

• AIA (Taller de la Alianza de Intelectuales Antifascistas). 

• Taller de Dibujo del Sindicato de Bellas Artes (UGT). 

• La Gallofa: aquest grup va ser fundat per Bardasano i va estar integrat dins de la 

secció de les arts plàstiques de les Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). 

D'aquest grup, en van sortir les millors creacions dedicades al govern. Hem de 

destacar-hi la participació de Juana Francisca Rubio i Bao, esposa i germà de 

Bardasano.51 

 

 

  

 
51 Per més informació, suggereixo que vegeu l’article de GONZÁLEZ DÍEZ, Laura, GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, Pablo i PÉREZ CUADRADO, Pedro (Setembre 2020): El diseño de carteles durante 

la Guerra Civil Española de José Bardasano. Recuperat el 6/06/2021 de 

https://www.researchgate.net/publication/344046510_EL_DISENO_DE_CARTELES_DURANTE_L

A_GUERRA_CIVIL_ESPANOLA_EL_CASO_DE_JOSE_BARDASANO  

Per fer el capítol 7 hem utilitzat les següents fonts: 

CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. Pp. 44-55. 

JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). Op. Cit. P. 25-28. 

BAJAU RICO, Santi & LAPLANA, Josep de C. (2008): Op. Cit. P. 2-4. 

Cartells de la col·lecció Fornas, Producció gràfica de la Segona República i la Guerra Civil. (2006). 

P. 25-26 i 40. 

EGUIZÁBAL, Raúl (2014): Op. Cit. P. 51. 

https://www.researchgate.net/publication/344046510_EL_DISENO_DE_CARTELES_DURANTE_LA_GUERRA_CIVIL_ESPANOLA_EL_CASO_DE_JOSE_BARDASANO
https://www.researchgate.net/publication/344046510_EL_DISENO_DE_CARTELES_DURANTE_LA_GUERRA_CIVIL_ESPANOLA_EL_CASO_DE_JOSE_BARDASANO
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7. L’ESTIL DEL CARTELL: EL REALISME 
SOCIALISTA 
Pel que fa a l'estil, trobem una grandíssima varietat d'estils dins del cartellisme, tot i això, 

és cert que Renau (i altres artistes) van voler imposar el realisme soviètic com a norma 

general. Durant la guerra, els artistes van reaccionar com van poder i es van servir de la 

tècnica que tenien més a mà o segons la seva formació gràfica. 

 

En gran part trobem una tendència cap al Realisme, hi ha alguns cartells d'un llenguatge 

més avantguardista (sobretot s'evita l'abstracció)52; En general, sobretot per Renau, les 

avantguardes eren considerades com a quelcom burgès i arbitrari, provocant l'oposició del 

comunisme soviètic que és l'estil que es va mitificar. Els artistes creien que a través de les 

avantguardes no es podia exaltar la figura del líder revolucionari, de la massa obrera i 

perquè no s'aconseguia una representació de forma triomfalista i heroica. Hi ha cartells, 

sobretot els que s'orienten cap a la caricatura o una estructura còmica, que tenen uns traços 

molt acadèmics o d'altres que presenten unes característiques tipogràfiques molt semblants 

als cartells de cinema i teatre. 

 

Tanmateix, ens podem fixar que al llarg del cartell no hi ha una tendència a individualitzar 

les figures, ja que aquestes queden reduïdes en uns esquemes expressionistes no gaire 

ortodoxos: es volien crear personatges de caràcter universal. Tot i això, no tots els cartells 

recullen aquest caràcter heroic, gran part de la producció va quedar estancada a una 

melancolia canonitzada. 

 

Juntament amb el realisme socialista, es va emprar l'estil expressionista perquè dotava a la 

imatge d'emocions potents; tot i que no sempre és així, aquesta base expressionista està 

vinculada a l'experiència emocional i espiritual de la realitat. Aquest expressionisme es 

mostra en la utilització de colors molt forts (predomini dels vermells i negres), una pinzellada 

rabiosa, composicions en forma de ziga-zaga. 

 
52 Trobem cartells amb cites surrealistes, futuristes i alguns que recorden a la pintura metafísica de 

De Chirico. A més que hi ha cartells que mostren un limitat o nul coneixement del constructivisme i 

de la Bauhaus.  
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En definitiva, l'art durant la Guerra Civil servia al conflicte bèl·lic agitant a les masses, com 

a testimoni o denunciant la realitat del moment. L'art s'acull a la tendència realista per la 

informació que proporciona aquest estil sobre la infraestructura històrica, tenint de model el 

naturalisme d'alguns pensadors com Marx, Engels, Luckàcks o Balzac.53 

 

 7.1. La funció social del cartell 

Des del principi els cartells de la Guerra Civil van reflectir com vivien les masses aixecades 

per la indignació, seguint els valors revolucionaris. Trobem dos tipus de cartells, amb 

diferents tipus de funcions: 

1. Els cartells d'abans dels Fets de maig del 1937 de Barcelona (anteriors al govern de 

Negrin). Aquests són els més forts i van assolir una categoria del cartellisme clàssic 

de guerra. 

2. Posteriors a aquesta micro-revolta; cartells que surten directament dels sindicats o 

per altres partits revolucionaris. No presenten la mateixa qualitat que els anteriors, 

però no és que siguin més dolents, simplement són més racionals, endreçats, 

polítics i pedagògics. 

 

Renau, a Función Social del Cartel ens mostra la seva mirada del cartell; per a ell el cartell 

representava una nova era socialista que seria el cim de l'evolució de la societat, ja que 

supera definitivament la frivolitat i les contradiccions congènites del món capitalista. 

 

 
53 Per més informació sobre l’estil realista, recomano consultar a GRIMAU, Carmen (1979): Op. Cit. 

El sub-capítol tres titulat «Un cartel realista». 

Per fer el capítol 7 hem utilitzat les següents fonts: 

LAPLANA, Josep de C. i BARJAU RICO, Santi (2008): Op. Cit. P. 15, 25. 27-30. 

GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Catálago de carteles de la República y la Guerra Civil Española. 

Biblioteca Nacional. P. 26 

JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993). Op. Cit. P. 27, 28, 43-49, 53-57, 88, 115-118, 130-136 

Cartells de la col·lecció Fornas (2006). P. 31. 

EGUIZÁBAL, Raúl (2014): Op. Cit. P. 162, 173, 187-196. 

GRIMAU, Carmen (1979): Op. Cit. P. 85-108. 
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D'aquesta manera, la principal funció que tenia el cartell era la d'ensenyar; s'ha de tenir en 

compte els alts índexs d'analfabetisme, tot i que la gent ja coneixia les consignes dels partits 

o sindicats prèviament. A través d'aquesta educació, es va desenvolupar una lluita contra 

l'opressió com a paradigma de la manifestació d'un hipotètic poder de l'obrer. 

 

Inmaculada Julián González54 ens explica en diferents punts quines eren les funcions 

principals del cartell: 

• Recollir el moment que es vivia als carrers i als fronts. 

• Impartir unes consignes, indicant les necessitats del moment; per tal que quedessin 

en la consciència de la població, mantenint al màxim la moral de la ciutadania i 

perquè entenguessin quins perills estaven exposats als que lluitaven. 

• Portar a terme campanyes culturals. 

• Difondre art a través de la població (cartells, follets...) i fer una promoció de portar 

l'art al carrer (seguint la línia revolucionària russa), fent una revitalització de l'art 

popular. 

 

 

  

 
54 JULIÁN GONZÁLEZ, Inmaculada (1993): Op. Cit. P.  115. 
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8. ICONOGRAFIA DELS CARTELLS 
En aquest apartat comentarem la iconografia i els temes més representats al cartellisme de 

la Guerra Civil.55 Pel que fa a les significacions dels símbols, provenen de Gary Yankers a 

la seva obra Prop Art56 on proposa una classificació de símbols: 

• Símbols de la dreta. 

• Símbols de l'esquerra. 

• Símbols mixes. 

 

8.1 El bàndol republicà 

• La falç i el martell: significa la unió dels treballadors. Per una banda el món obrer 

amb el martell i per l’altra el camperol amb la falç. Aquest símbol sobretot va ser 

utilitzat pels partits comunistes, sobre la bandera vermella o en els impresos 

propagandístics. (Vegeu fig. 32)  

• Fusell estès per sobre del braç: simbolitza, a escala internacional, la revolta 

armada contra l’opressor. Molt utilitzat en el cartellisme rus i espanyol. (Vegeu fig. 

33). 

• Colom: símbol internacional de la pau. 

• Puny tancat: és la unió de tot el proletariat a nivell internacional. (Veure fig. 34)) 

• Bandera vermella: símbol de revolució. Va ser utilitzada en diferents moments 

històrics com per exemple, el segle XVIII una llei de l’Assemblea Constituent 

Francesa ordenava que fossin desplegades banderes d’aquest color abans que les 

forces armades intervinguessin París, per dominar la insurrecció. També va ser 

adoptada durant la Segona Internacional i associada pels comunistes. (Vegeu fig. 

32). 

• Estrella de cinc puntes: simbolitza el compliment d’una mena de camí des de la 

perspectiva universalista. 

 
55 Per la realització d’aquest capítol hem consultat: JULIÁN GONZÁLEZ, I. (1993): Op. CIt. P. 63-66 
55 YANKERS, Gary (1972): Prop Art. 
56 Ibídem. 
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• L’espiga del blat: símbol de generositat i fertilitat de la terra, a més d’un futur 

pròsper que s’aconseguirà després de la revolució. També s’ha relacionat amb la 

idea de la fecunditat i germinació. El feix d’espigues seria símbol de la integració i 

dominació. (Vegeu fig. 35) 

 

8.2. El bàndol feixista 

A continuació explicarem els principals atributs i simbolismes que trobem en els cartells del 

bàndol nacional. 

 

• Creu gammada/tetraskelion o esvàstica de quatre rames en angle recte: És el 

símbol de la dreta més conegut, tot i que anteriorment s'utilitzava com a signe màgic 

en les tribus dels indis americans i per la relació directa al culte al sol. Segons els 

autors religiosos medievals, creien que aquest símbol derivava de la lletra omega 

com a representació del mite. Però el seu caràcter feixista ve determinat per l'ús que 

li dóna l'Alemanya nazi com emblema del Partit Socialista dels Treballadors 

Alemanys. (Vegeu fig. 21).) 

• Creu cristiana: és utilitzada amb valor simbòlic pels partits demòcrates europeus 

que intenten conservar els valors tradicionals en les seves societats. A la 

propaganda de la Guerra Civil, s’utilitza en freqüència relacionant-la amb la idea de 

croada. (Vegeu fig. 36) 

• La bandera nacional: símbol de victòria i autoafirmació. (Vegeu fig. 37) 

• Foc i l’entorxa: símbols que segons J. A. Pérez i de J. E. Cirlot signifiquen la 

il·luminació i la purificació, s’identifiquen també amb el sol i es consideraven atributs 

dels déus grecs. També s’utilitza com al·legoria amb l’emblema de la veritat o pot 

simbolitzar, segons la interpretació psicoanalista dels somnis, l’idealisme més retòric 

que pot arribar a ser utòpic. Yankers opina que el foc es lliga amb la Lliga 

Antibolxevica que es va fundar durant el III Reich.  

 

8.3. Símbols mixtes 
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Tanmateix, també ens trobem símbols mixtes que els dos bàndols podien utilitzar i són els 

següents: 

• Aigua: idea relacionada amb l’ànima o sacralització. 

• Ales: simbolitzen espiritualitat, imaginació pensament o també victòria. 

• Animals: recurs molt recurrent en el cartell. Quan trobem la representació d’un drac 

i de la serp estan personificant el capitalisme i el feixisme.  

• Arada: símbol de la fecundació i creació. 

• Arc: lluita, desig de llibertat d’un poble. 

• Cadenes: opressió, falta de llibertat. La seva ruptura és la lluita contra elles. 

• Enclusa: correspon al principi passiu. Símbol de la terra i de la matèria. 

• Esfera: símbol de totalitat. 

• Illa: idea d’aïllament, soledat i mort. 

• Jou: símbol d’unió i disciplina. 

• Mans: acció, treball donació. També pot ser símbol de l’autoritat, la unió i amistat. 

Pels col·lectius d’extrema esquerra, simbolitza l’anhel contra el capitalisme. 

• Oliva: símbol de pau. 

• Orella: simbolisme semblant a l’anterior; vigilància i estar a l’aguait contra l’enemic. 

• Sol: el renaixement i l’esperança d’un futur millor. 

• Ull: vigilància i atenció; recurs molt utilitzat ens els cartells. 

 

8.4. Modes de representació 

Tanmateix, també cal destacar que dins del cartellisme de la Guerra Civil trobem diferents 

formes de representació. Inmaculada Julían González57 ens presenta les cinc categories 

que han establert G. Yanker58, donant a les imatges un valor retòric. Aquestes 

classificacions són les següents: 

 
57 JULIÁN GONZÁLEZ, I. Op. CIt. P. 20 
58 YANKERS, Gary (1972): Prop Art. 
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• El retrat: a través d’aquesta forma de representació hi ha una mitificació d’un líder 

de l’època, trobaríem cartells de Marx, Engels, Lenin, Durruti, etc. La utilització del 

retrat durant el conflicte bèl·lic es veu més reflectit en tendències anarquistes i 

estatals que en els comunistes. Sobretot trobem cartells dedicats a les figures de 

Durruti, Manuel Azaña o els presidents Companys i Macià. (Vegeu figs. 38-39) 

• Al·legoria i metàfora: aquest tipus de cartells són molt importants en els de la 

Guerra Civil i també trobem exemples en els de la Revolució Russa. El que fan 

aquest tipus de cartells és descriure el triomf de les forces del bé sobre el mal; la 

metàfora s’introdueix com a element simbòlic. 

• Il·lustració: és una forma retòrica que també va ser molt utilitzada durant la Guerra 

Civil. És una tècnica molt simple i amb gran eficàcia que tenia la funció de persuasió; 

es caracteritza pel seu caràcter narratiu. 

• Associació heràldica: és una de les formes retòriques més fortes de la propaganda 

i utilitzada en el sentit d’estructura simbòlica. Es produeix per la juxtaposició de 

símbols diversos. 

• La caricatura: forma molt utilitzada per burlar-se i ridiculitzar l’enemic. S’utilitzava 

en els cartells per criticar Franco i, sobretot, el General Queipo de Llano. (Figs. 40-

44).  

 

8.5. Els colors 

El cartell produeix un impacte al públic segons les modes i el context artístic del moment; 

tanmateix, també hem de considerar l’impacte cromàtic de l’ambient. Inmaculada Julián 

González59 ens presenta diverses teories de l’aplicació cromàtica sobre el cartell o 

associacions de colors. Així doncs, les combinacions de color que ens trobarem normalment 

als cartells són: 

• Negre sobre blanc. 

• Blau sobre blanc. 

• Verd sobre blanc. 

 
59 JULIÁN GONZÁLEZ, I. Op. CIt. P. 20-21 
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• Vermell sobre blanc. 

• Blanc sobre negre. 

• Blanc sobre vermell. 

• Blanc sobre verd. 

• Blanc sobre blau. 

• Vermell sobre groc. 

• Vermell sobre verd. 

• Groc sobre negre. 

• Verd sobre vermell. 

• Negre sobre groc. 

 

Tot i això, la visibilitat dels colors complementaris es redueix quan s’uneixen. D’aquesta 

manera, la força visual dels colors anirà en l’ordre següent. 

• Negre sobre blanc. 

• Negre sobre groc. 

• Vermell sobre blanc. 

• Blanc sobre vermell. 

• Groc sobre negre. 

• Blanc sobre blau. 

• Blanc sobre verd. 

• Vermell sobre groc. 

• Blau sobre blanc. 

• Verd sobre vermell. 

 

Respecte a la visibilitat dels colors en el temps, s’estableix la següent relació: 

● Vermell visible en 226/10000 segons. 
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● Verd visible en 371/10.000 segons. 

● Gris visible en 434/10.000 segons. 

● Blau visible en 598/10.000 segons. 

● Groc visible en 963/10.000 segons. 

 

En conclusió, les millors combinacions de colors són: 

• Vermell sobre blau clar. 

• Vermell sobre gris. 

• Vermell sobre groc o verd. 

• Vermell sobre groc o taronja. 

• Vermell sobre vermell fosc. 

 

D’altra banda, Inmaculada Julián González també ens cita diversos autors que estableixen 

diversos simbolismes pels cartells com veurem a la següent taula feta a partir de les dades 

extretes. 

 

Colors Lo Duca A. Moies Lorenz 

Vermell Entusiasme, passió 

violència 

Entusiasme, 

dinamisme, 

erotisme i violència 

Denota sentiments 

intensos, sigui de 

dreta o d’esquerra. 

Vermell sobre fons 

negre: és la millor 

combinació de color 

quan es vol donar a 

conèixer a 

candidats 

desconeguts. 
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Taronja Estimulant Estimulant (atrau 

als indecisos). 

Taronja sobre fons 

blau: sense 

determinar cap 

tipus de valor. 

Groc Tonificant Tònic i lluminós Pels electors 

d’esperit 

reformador. 

Verd Repòs Afable i repòs  

Blau Calma Calma, fredor És el millor color 

per percebre els 

moderats, de 

tendència 

conservadora. 

També se l’ha 

atribuït per la 

majoria silenciada. 

Lila Somnis, utopies   

Blau marí  Color neutre sense 

valor precís 

 

Negre   Sense determinar 

Blanc   Pels electors 

urbans 

evolucionats. 

  

Taula d’elaboració pròpia a partir de JULIÁN GONZÁLEZ, Inmaculada (1993): El cartel 

republicano en la Guerra Civil Española. Pp. 20-22. 
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9. ELS TEMES DEL CARTELL REPUBLICÀ I EL 
CARTELL FEIXISTA 
El cartellisme de la Guerra Civil va néixer per les circumstàncies històriques del moment 

contra l’aixecament militar, protagonitzat pel bàndol feixista, De mica en mica, el cartell va 

anar adquirint agressivitat tant pels temes o consignes, com pel dibuix i disseny gràfic; a 

més del vitalisme i la força que transmetien amb tots els ideals col·lectius, de la voluntat de 

vèncer o morir. Zenón escrivia des del Diari de Barcelona: 

«Els carrers de Barcelona són, des de fa un parell de mesos, 

una immensa exposició de cartells. Hom veu cartells de tota mena, de tots colors i 

per a tots els gustos... La florida de cartells que estem contemplant, és en realitat, 

una revifalla de l'art a Catalunya, que cal saludar amb satisfacció.»60 

 

Des de l’inici, la ciutat de Barcelona va quedar plena de cartells i sabem que a la burgesia 

catalana no li va agradar aquest empastifament d'avisos o proclames. Tot i això, molt aviat 

es va tenir en compte que l'allau de papers era art revolucionari, ja que des d'un primer 

moment els rètols van reflectir la realitat que vivien les masses revoltades i la indignació 

d'aquestes agrupacions. 

 

En el següent apartat, veurem les diferents temàtiques que els artistes van decidir treballar 

i que trobem en més freqüència. Aquestes són molt heterogènies seguint les doctrines del 

moment, amb unes connotacions masclistes i es mostra un univers revolucionari. Veurem 

la figura masculina amb un cos gran, herculi i molt atlètic, mentre que la dona passa a 

realitzar en feines auxiliars com d'infermeres, musa, "padrina de guerra". 

 

9.1. La lluita antifeixista: el front, la revolució i les 

figures heroiques 

La lluita antifeixista dins del cartell es va veure reflectida de diferents maneres: fent 

referència a la revolució obrera, a la lluita per derrotar a l'enemic (amb consignes com 

"primer guanyar la guerra"), o en la representació de figures considerades heroiques i que 

 
60 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 60. 
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són mostrades d'una forma al·legòrica. També trobaríem les figures considerades 

enemigues que eren representades a través de la caricatura. 

 

Pel que fa als retrats amb la voluntat de ridiculitzar l'enemic, van començar amb caricatures 

despectives de Franco qui des del principi va ser considerat el màxim enemic. Es 

representen els feixistes en forma caricaturesca (burgesos amb sobrepès, militars amb 

uniformes d'operetes per distingir-los i diferenciar-los d'alguna forma amb els que seguien 

fidels amb la República).61 

 

Tanmateix, es van realitzar retrats al·legòrics a causa d'un canvi del motiu iconogràfic que 

ja es va iniciar durant la Segona República: es volia representar la idea d'una nova Espanya 

i el nou tractament a la nova classe política. Durant la guerra va haver-hi un canvi estètic 

perquè es va tendir en emfatitzar l'aspecte revolucionari i l'actitud resolutiva, més que la 

significació política dels personatges, sobretot en els retrats dels líders de la revolució. El 

personatge més representat va ser Buenaventura Durruti, qui va ser reproduït com un 

arquetip revolucionari, lluitador de la llibertat i exemple a seguir per tots els antifeixistes. 

També trobaríem retrats d'Azaña, Dolores Ibárruri.62 

 

Un altre dels cartells que hem de destacar són els de la lluita al front i la seva acció bèl·lica. 

D'aquest tipus no en trobem un gran volum de reproduccions perquè es volia dissimular el 

panorama, ja que es va voler romanitzar l'escaramussa fins a convertir-la en quelcom 

utòpic. Tot i això, els cartells d'aquest tema representaven l'artilleria i l'aviació i va 

representar algunes victòries, com la de Madrid.63  

 

A més a més, per culpa de les rivalitats polítiques i el poc aclariment de si s'havia de fer una 

revolució o derrotar els "facciosos", en va derivar a un altre dels temes que el cartell va 

dedicar-hi la seva reproducció. A conseqüència dels Fets de maig del 37 i la il·legalització 

del POUM veiem el pas de consignes com "Fer la guerra i la revolució" a "Primer guanyar 

 
61 JULIÁN GONZÁLEZ, I. Op. CIt. P. 119 
62 GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Op. Cit. pp. 27-29. 
63 Per més informació consultar CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. Pp. 270-271. 
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la guerra, després fer la revolució". Segons Orwell, la causa revolucionària es va perdre el 

maig del 1937 i això va generar més confusió social pel que realment s'estava lluitant.64 

 

El bàndol republicà va arribar tard en adonar-se que la guerra només l'estava guanyant 

l'estament militar i a partir del 1937 Largo Caballero canvia el missatge que havia predicat 

l'any anterior dient: "Primero ganar la guerra, y entonces podremos hablar sobre la 

revolución"; a partir d'aquest moment, el cartell canvia el seu missatge. Els artistes es van 

adonar del moment històric que estaven vivint i de la seva magnitud, per això van buscar la 

creació moral d'una victòria; es volia fer sentir que era la lluita del poble i confluïa amb altres 

esforços. Per aquesta raó, es van recuperar consignes ja emprades durant el cartell de la 

Primera Guerra Mundial que apel·laven la unitat contra el feixisme.65 

 

Un altre dels tòpics que trobem en més recurrència són la demanda d'ajuda per la gent del 

front o la solidaritat entre territoris. Pel que fa al primer, per exemple, durant l'hivern del 

1936-1937 va ser molt fred i va sorgir una grandíssima necessitat que hi hagués roba 

d'hivern pels soldats; per aquesta raó van sorgir diferents campanyes per aconseguir 

material o que les dones de la rereguarda en realitzessin/aconseguissin. Tot i que el pitjor 

va ser el de 1937-1938 i els cartells ho reflecteixen amb un gran dramatisme.66 

 

D'altra banda, quan Franco després de perdre Madrid, Guadalajara i el Jarama, ell i les 

seves tropes van començar una ofensiva al nord.  Catalunya va decidir mostrar la solidaritat 

a aquests territoris. Durant tres mesos es van dur a terme, a Barcelona, diversos actes com 

la "Setmana pro Euzkadi" recolzat per alguns cartells. Però en general la solidaritat entre 

les regions del bàndol republicà va ser notable i ho contemplem al cartell, ja que es va 

fomentar l'ajuda entre les ciutats o regions que es van trobar en gran part a la rereguarda 

com Barcelona o València.67 

 
64 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 270. 
65 Ídem. 

GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Op. Cit. P. 35 
66 Sabem que el dia 7 de gener de 1938 durant la Batalla de Teruel, es van arribar els divuit graus 

sota zero, provocant un alt nombre de baixes per culpa de congelacions. Vegeu a CARULLA, J. & 

CARULLA, A(1996). Op. Cit. P. 373. 
67 CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 451. 
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 9.2. Crida a l’allistament 

Aquest tipus de rètol sorgeix a partir de la voluntat de muntar el màxim de columnes de 

voluntaris per anar al front, ja que durant el conflicte es van anar fent diferents campanyes 

respecte a l'allistament. 

 

Sabem que des a priori les oficines de reclutament van ser actives des del primer dia i pel 

que veiem als cartells podríem veure aquest intent de captar milicians voluntaris de les 

diferents columnes, però no va ser perquè els obrers i pagesos acudien per militars per 

oposar-se a l'aixecament feixista.68 

 

La situació de les primeres setmanes de la guerra eren molt confuses i caòtiques, no només 

per la manca de l'experiència bèl·lica, sinó també per la ruptura social i la desmotivació que 

patia l'exèrcit republicà. D'altra banda, també hem de tenir en compte que el Frente Popular 

era un complot de diferents ideologies, cosa que provocà una confrontació entre els partits 

i milícies per establir un pla estratègic en contra dels colpistes. 

 

Degut això, va sorgir com a iniciativa popular organitzar grups de guerrilles69 i les persones 

que s’allistaven estaven molt entusiasmades per fer una revolució. Aquesta alternativa, 

d’exèrcit no professional, és un tema discutit en el cartell perquè es va originar un debat 

nacional si la guerra civil era una guerra, de facto, o una revolució obrera. 

 

Dels grans centres de la zona republicana van sorgir diferents columnes com la “columna 

Durruti”, la columna Ortiz, l’Ascaso... La que hem de destacar és de la Buenaventura 

 
Veure cartels: figs. 11, 33, 38, 42-53  
68 Ibídem. P. 150. 
69 Aquestes milícies eren grups formats per treballadors voluntaris que van bolcar-se a la revolució 

del proletariat. A Catalunya el 21 de juliol del 1936 per decret de la Generalitat va sorgir el Comitè 

Central de Milícies antifeixistes on representaven diferents organitzacions del Front Popular. Les 

funcions que tenien eren organitzar, assegurar, dirigir i controlar les columnes tot i que no manaven. 

A la milícia, des d'una perspectiva anarquista, no existien jerarquies de poder, de tal manera que tots 

els individus actuaven de forma igualitària. 
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Durruti70, personatge que es va considerar com un heroi de la revolució i veurem 

constantment representat al cartell per motivar a la població.  

 

La majoria de cartellistes que van produir cartells representant aquest tema estaven en 

grups de milícies del cinquè Regiment, col·lectiu que va produir un grandíssim nombre de 

cartells en comparació dels de la CNT. 71 

 

Tanmateix, aquests tipus de rètols van ser constants durant la Guerra Civil i majoritàriament 

ens mostren una o diverses figures masculines agafant les armes o les eines de treball, en 

una posició combatent i vestits en roba de treball. Durant el conflicte també trobem la 

participació de la dona, encara que va minvant al llarg dels anys a conseqüència del 

pensament sexista i masclista de l’època, ja que van considerar la dona com a inútil ; la 

desaparició de la dona al front va ser subtil i progressiva.72 

 

El missatge principal que es volia transmetre era que hi hagués unitat enfront del feixisme, 

es volia fomentar la formació militar; cercaven la victòria moral i alguns dels eslògans 

emprats provenien de discursos realitzats per figures influents o polítics (Azaña; No pasarán 

 
70 Un dels màxims líders anarquistes qui des de jove va participar, intensament, a l'activitat 

revolucionària d'Espanya, a França i a diversos països de Sud Amèrica. Després del triomf del Front 

Popular, el 36, Durruti surt de la presó i el 18 de juliol passa a ser una figura destacada. Va ser el 

líder popular de les milícies i va dirigir la columna més significativa, formada per dos mil homes que 

van sortir de Barcelona el 24 de juliol per rescatar Saragossa. Posteriorment, el nombre de voluntaris 

va augmentar fins a arribar a 5000 homes que es van dirigir a Madrid per defensar la ciutat, on Durruti 

acabaria morint (encara no se saben molt bé les causes, segurament per ferida d'arma de foc). 
71 Per exemple el 5º Regimiento, grup de milícies dirigit per Enrique Líster; lligat al Partit Comunista. 

Ibídem. P. 151. 
72 Tradicionalment s’ha establert que l’expulsió de la dona del front va ser lligada a un discurs que va 

realitzar Largo Caballero a l’octubre de 1936, tot i que els estudis contemporanis ho han desmentit. 

Tanmateix, en el cas del front d’Aragó sempre s’havia pensat que l’expulsió de la dona a la 

participació bèl·lica va ser una decisió presa per Buenaventura Durruti, però no va ser, ja que la 

decisió final la va prendre l’anarquista Antonio Ortiz, ordenació feta perquè considerava que les 

epidèmies de malalties infeccioses venèries eren per culpa d’elles. 

Per més informació, recomano consultar el capítol setze «Van creuar l’Ebre» del llibre BERGER, 

Gonzalo i BALLÓ Tània (2021): Les combatents. La història oblidada de les milicianes antifeixistes. 
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de Dolores Ibárruri. Veure annexos). A mesura que els republicans van anar perdent 

territoris, els artistes van optar per transmetre la idea de resistència.73  

 

 9.3. Educació i cultura 

Durant la Guerra Civil va haver-hi diferents iniciatives, o seguir les que van intentar imposar 

durant la Segona República, de tenir una escola única gratuïta i laica a més, d'intentar 

cultivar o educar (en l'àmbit acadèmic) a tota la població. Aquests missatges es transmeten 

als cartells incorporant criteris de pedagogia, combatent amb els altíssims nivells 

d'analfabetisme considerat un enemic.74 

 

En aquest context van sorgir diferents col·lectius i 

eslògans per educar al màxim possible a la gent com 

per exemple.75 

• La cultura és també un parapet per atacar 

a l’enemic. 

• La cultura és una arma més per combatre 

el feixisme. 

• Camperols: sent cultes sereu 

completament lliures. 

• Llegiu, combatiu la ignorància derrotant el feixisme. 

 

Es van associar els drets del poble, relacionant-los en les representacions culturals i 

artístiques com el seu patrimoni perquè fossin la nova estructura social i una consigna 

permanent. Des d'un inici hi havia la intenció d'incloure la cultura com un element essencial 

 
73 GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Op. Cit.  

Exemples de cartells veure annexos: figs. 16,17, 20, 32, 33, 34, 35, 38, 54-61. 
74 Sabem que l’analfabetisme va minvar un 47,5% el 1939 i un 39,4% a finals del 1936. Informació 

extreta de: CARULLA, J., & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 407. 
75 Ídem. 

Fig. b: Dos soldats llegint al front. – Anònim 

(1936-37?). Imatge extreta de: 

https://guerraenmadrid.net/2019/09/15/siete-

libros-de-la-guerra-civil-que-debes-leer-antes-

de-que-termine-2019/ 

 

https://guerraenmadrid.net/2019/09/15/siete-libros-de-la-guerra-civil-que-debes-leer-antes-de-que-termine-2019/
https://guerraenmadrid.net/2019/09/15/siete-libros-de-la-guerra-civil-que-debes-leer-antes-de-que-termine-2019/
https://guerraenmadrid.net/2019/09/15/siete-libros-de-la-guerra-civil-que-debes-leer-antes-de-que-termine-2019/
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per la revolució, ja que a causa de l'analfabetisme, consideraven, que provenien les 

diferències socials de les classes.76 

 

A l’Estat van haver un gran nombre d’organitzacions dedicades a la labor cultural com per 

exemple: 

• Cultura Popular: creat pel govern republicà dos 

setmanes abans del 18 de juliol del 36 amb la finalitat 

de la difusió de la cultura a les masses. Van estar 

treballant a Madrid i van desenvolupar quatre tipus 

d’activitats: posar biblioteques al front i a la 

rereguarda; projecció de pel·lícules al front; recollida 

de diaris i revistes per enviar-los al front i organitzar 

activitats culturals, festes i exposicions 

artístiques77. 

• Milicias de la Cultura: creades el 31 de gener 

del 1937 per part del govern i la seva funció era 

ensenyar els soldats que no havien tingut l’oportunitat de rebre una educació 

bàsica.78 

• Alianza de Intelectuals.79  

• El Quinto Regimiento.80 

• Escuela de Bellas Artes de Madrid. 

• Altavoz del Frente.81 

 
76 Ídem. 
77 L’exposició de cartells més important que es va fer va ser el 1937 on s’exposaven diversos cartells. 

Ídem.  
78 Per més informació consultar: Les mílicies de la cultura a la Guerra Civil espanyola. Exposició 

virtual elaborada per l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Disponible a: 

http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/milicies/textcomplet.pdf 

Veure un article dedicat a Milicias de la Cultura de La Vanguardia als annexos. 
79 Per més informació consultar JULIÁN GONZÁLEZ, I. Op. CIt. Pp. 110-111. 
80 Ibídem. P. 112. 
81 Ídem. 

Fig. c: Grup de soldats al front estudiant. – 

Anònim (1936-37?). Imatge extreta de: 

http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/milicies/textc

omplet.pdf 

http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/milicies/textcomplet.pdf
http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/milicies/textcomplet.pdf
http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/milicies/textcomplet.pdf
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• Juntas de Defensa del Patrimonio. 82 

 

 9.4. Economia de guerra: la producció 

El primer any de la guerra la majoria de les empreses van ser col·lectivitzades pel decret 

del 20 d'octubre de 1936, significant una autogestió econòmica i una centralització 

governamental de les forces de la guerra, afectant la majoria de les companyies industrials 

que havien de produir subministraments per a la guerra. 

 

Però les dificultats a l'hora de produir i la manca de béns necessaris van acabar derivant a 

una inflació dels preus (van incrementar un 1400%), tot i que es va intentar controlar de 

forma constant per part del govern. A la zona facciosa va seguir l'economia de mercat, 

encara que va ser intervinguda i també va haver-hi un increment de preus de forma més 

controlada. 

 

Els cartells es fan eco de la situació econòmica i transmeten el missatge que per guanyar 

la guerra era necessari un treball eficient, augmentant la producció a través d'incentius, 

noves hores, campionats de treball, etc. Afegint, la importància de la figura femenina que 

va apareixent de forma molt constant en aquest tipus de cartell, en gran part, per la 

prohibició de la dona d’anar al front perquè es dediqués a fer feines en la rereguarda. 

 

El PSUC i la UGT van insistir en aquesta necessitat  que les dones treballessin a les 

fabriques, per exemple, a La Vanguardia va aparèixer aquesta nota83: 

«El Comité Nacional de Mujeres contra la guerra y el Fascismo ha hecho público un 

vibrante manifiesto en el que se hace llamamiento a todas las mujeres para que se 

alisten en el trabajo de la retaguardia para que a los que combaten no les falte nada, 

así como para que sus hijos no queden desatendidos. […] Mujeres antifascistas, un 

esfuerzo de energía y eficacia. Alistaos en el frente de trabajo, en el frente que 

asegura la victoria».  

 
82 Vegeu exemples als annexos: figs. 62-65. 
83 Extret del llibre: JULIÁN GONZÁLEZ, I. Op. CIt. Pp,  124-125. 
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Però no tot requeia en la producció industrial, l'agricultura i la ramaderia van ser un altre 

focus que el cartell li va interessar, a causa de la manca d'aliments que afectava gran part 

de la població durant la guerra. Encara que la majoria del cartell tracta el tema de les 

col·lectivitzacions i el pagès com a defensor de la terra contra els colpistes, també trobem 

alguns que fan una crida a què es faci una bona autogestió dels aliments i que no es 

consumeixi al mercat negre.84 

 

 9.5. La sanitat, la higiene i la prostitució 

Durant la Guerra Civil, tanmateix, va sorgir una gran preocupació per part de les autoritats 

sanitàries de conscienciar a la població de la rereguarda en el camp higienista i de la salut. 

Quan les dones, com ja hem vist anteriorment, van ser destinades a fer treballs auxiliars, 

va haver-hi diverses campanyes pel reclutament d'infermeres per muntar unitats mòbils i 

curar els ferits. 

 

Tot i això, no només va ser una crida a les dones, perquè també es va prendre atenció a la 

població general que es trobava a la rereguarda. Es demanava la seva col·laboració 

indirecta a la guerra, com per exemple campanyes per obtenir de forma urgent plasma 

sanguini o sang o que aconseguissin material quirúrgic que anirien destinats al focus de 

batalla. El problema al front, com Orwell ja cita que a línia de batalla (sobretot a Aragó) hi 

havia un molta brutícia i menjar en mal estat.85 

 

Es tractava educar al soldat i l’individu de la rereguarda amb il·lustracions que avui en dia 

poden semblar ingènues i amb poc poder de persuasió. Però el problema de les ciutats 

també es va trobar en el gran nombre de la prostitució i es va intentar erradicar per parar 

 
84 CARULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. Pp. 450-451. 

També vegeu exemples de cartells als annexos: figs. 23, 36, 66-74. 
85 CARULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 373 
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en la difusió de malalties venèries86; inclús van sorgir campanyes contra l’alcoholisme, un 

greu problema que estava al front. 

 

D’aquesta manera, aquests pòsters eren de caràcter educatiu i preventiu; tenien la funció 

de combatre les causes i les conseqüències que hem citat, tal com podrem veure als 

annexos87, seguint moltes vegades els exemples dels cartells soviètics. 

 

9.6. La rereguarda: els bombardejos, els mutilats de 

guerra i refugiat, la infantesa i contra l’espionatge 

La població de la rereguarda durant la Guerra Civil van patir diferents atacs aeris, a causa 

de les ajudes estrangeres que van obtenir els dos bàndols; a més de la pobresa que 

comporta un conflicte de tal calibre. Per culpa dels freqüents atacs aeris i en l'hostilitat que 

vivia la població es va veure la necessitat d'educar a la ciutadania per donar indicacions de 

què fer. 

 

A més a més, com és de suposar, durant la Guerra Civil van haver molts mutilats i refugiats; 

per aquest motiu trobem diferents entitats, que tenien una funció propagandística com és la 

Liga Nacional de Mutilados de Guerra (1937) o la Asociación de Mutilados y Familiares de 

los Muertos de la Guerra y la Revolución o la Federació de Mutilats, Ferits i Malalts de 

Guerra. Aquests organismes van produir uns cartells amb l'objectiu de difondre solidaritat 

entre regions  i per aconseguir la reinserció laboral dels mutilats.88 

 

D'altra banda, durant el conflicte, cap dels dos bàndols va permetre que anessin periodistes 

al front a documentar-ho, però els diaris estrangers ens aporten una mirada objectiva del 

procés a partir de les cròniques que van escriure persones de la rereguarda i altres del front. 

 
86 Molts del cartells que trobem contra la prostitució, també patrocinaven la creació de centres per la 

reinserció social de les noies; mirar fragments d’articles de Mujeres Libres als annexos. 
87 Vegeu exemples a figs. 28, 75-80. 
88 Sabem que durant la Guerra Civil va anar augmentant el nombre de mutilats de guerra, per 

exemple segons l’informe de J. Tarradellas: L’obra financera de la Generalitat de Catalunya, la xifra 

de refugiats a finals de 1936 era de trenta mil persones i el 1938, segons la mateixa font, era de set-

cents mil, xifra que va anar in crescendo un cop finalitzada la guerra.  
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La poca informació i el distanciament geogràfic que hi havia entre les ciutats i les línies de 

batalla, van provocar més malestar entre la gent, perquè es van començar 

a difondre rumors falsos de què passava, tot i que els grans organismes 

van intentar frenar. Sumant-hi tota la infiltració d'espies feixistes que es van 

unir en col·lectius republicans, un dels temes que el cartell li presta 

preocupació perquè insisteixen en el fet que la població no parli de depèn 

de quins temes en certs llocs, aconsellant el silenci.89 

 

Finalment, una altra de les campanyes publicitàries que es van realitzar 

eren en relació amb l’atenció a la infantesa. Les criatures també van ser 

víctimes d’aquella desgràcia i els grups republicans van aprofitar aquesta 

vulneració per realitzar pasquins de diferents tipus de 

tècniques (sobretot van emprar els fotomuntatges); trobem 

cartells de nens morts per culpa dels bombardejos o inclús 

rètols de com fer una bona evacuació i d’anuncis de 

campaments infantils. 

 

La intenció era transmetre tranquil·litat i una protecció pels infants, per exemple, hi ha 

cartells on es presenten nens rodejats de joguines o jugant amb altra canalla. 

 

Una de les campanyes més famoses, i el 

cartell ens ho demostra, és que la va 

promoure la Generalitat de Catalunya qui va 

crear la “Setmana de l’infant” (gener de 

1937) on els ens  mostren nens feliços i 

il·lusionats, aliens a la tragèdia de l’entorn 

(idees que la Generalitat volia remarcar); 

ergo, es va utilitzar el nen com una 

mascota de la democràtica i la revolució, 

d’aquí en sorgeix el ninot: “El més petit de 

 
89 CARUULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 373. 

Fig. e: fotografia esquerra: cançoner d’El Més petit de tots i 
un nen amb aquest ninot. 

Fig. f: fotografia dreta: estàtua d’El Més Petit de Tots. 
Fotografies realitzades a l’exposició «Aixafem el Feixisme» 

Fig. d: fotografies d’algunes de les víctimes 
infantils per culpa d’un bombardeig a 
Getafe, que es van utilitzar per alguns 

cartells. 
Fotografia realitzada de l’exposició 

«Aixafem el Feixisme» del Palau Robert. 



 52 

tots” que era un nen feliç cantant, caminant alçant el puny enlaire. Aquesta figura es va 

acabar dissenyant per l’escultor Miguel Paredes i va ser difosa en contes il·lustrats per Lola 

Anglada, o inclús trobaríem postals, cançons, estàtues que es van vendre.90 

 

9.7. Internacionalització del conflicte 

Des de molt el principi, la Guerra Civil Espanyola va ser un focus mediàtic pels països 

estrangers perquè es volia veure el desenvolupament de les forces feixistes-autoritàries 

contra les forces comunistes-demòcrates. Tot i que, Espanya no va rebre l’ajuda de molts 

països, sobretot per recolzar a la República, si que va haver-hi un alt reclutament de 

voluntaris forans per venir ajudar a derrotar els colpistes (les anomenades Brigades 

Internacionals).  

 

Per aquest motiu, el rètol republicà va estar treballant directament en commoure la 

comunitat internacional, fet que grans escriptors van escriure sobre el conflicte i també en 

l’ajuda en la formació de les Brigades Internacionals, o traduint alguns cartells que anirien 

destinats a aquests països (la majoria es traduïen al francès i anglès i són sobretot de 

mostres de gent patint durant els bombardejos o en altres situacions dramàtiques. Veure 

figures 24A, 24B i 83). El seu objectiu era derrotar l’amenaça comuna que era el feixisme, 

és a dir, que es movien per una causa ideològica.91 

 

Tanmateix, el bàndol republicà va promoure algunes organitzacions internacionals per 

buscar el major nombre de solidaritat internacional. El més important és el de Socorro Rojo 

Internacional (SRI)92 organització que va significar més en l’ajuda i l’assistència de les 

tropes segons les necessitats. Els seus cartells sempre combinen un gran dramatisme i un 

missatge de solidaritat i una ajuda a la crida política.93 

 
90 Vegeu cartells del bloc, als annexos amb les figs. 24 A, 24B, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 81-89.  

També consultar als annexos la cançó “El més petit de tots”. 
91 CARUULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 226. 
92 Organització que ja s’havia format el 1923 a Moscou pel Kmintern i va ser important per la difusió 

internacional de propaganda comunista fins el 1943. 

Després de la revolta de 1934 a Astúries el SRI va anar guanyant popularitat a Espanya, sobretot a 

Barcelona i Madrid. 
93 Ibídem. P. 227. 
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També trobaríem la Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) que va ser un organisme 

menor que el SRI i a Espanya va estar relacionat amb l’anarquisme. Era una organització 

més jove que el SRI i van actuar perquè el món sentís la tragèdia que estava succeint a 

Espanya. Igual que el SRI, la SIA treballava per mostrar la situació de la rereguarda i el 

patiment de la població civil que no tenia  cap mena de justificació.94 

 

D’altra banda, també és de gran importància la Creu Roja que havia estat fundada el 1863 

a Ginebra i té la funció d’assistir la població civil. La Creu Roja és de caràcter neutral, 

apolítica i el bàndol nacional durant la guerra, es van mostrar reticents a la seva intervenció. 

Sobretot van atendre els republicans refugiats als camps de concentració francesos.95 

 

 9.8. La dona 

La figura de la dona va ser àmpliament emprada al cartellisme i la van caracteritzar de mare, 

treballadora, revolucionària i miliciana. Es va intentar difondre una situació d’igualtat que 

vivia la dona respecte a l’home, perquè hem de destacar la desigualtat política i educativa 

que patia la dona fins al moment de la proclamació de la II República. Majoritàriament, però 

trobarem la dona dedicada a les labors auxiliars i representat des d’un aire femení. La 

intenció d’aquest bloc, és explicar més bé el paper de la dona dins de l’univers cartellístic a 

partir d’una perspectiva feminista.  

 

 
94 Ídem. 
95 Ídem. 

Vegeu exemples de cartells als annexos en les figs. 24A, 24B, 83, 90-92. 
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En certa manera, la figura femenina va ser utilitzada de forma molt recurrent com un objecte 

de reclam publicitari per fer una crida a la població del combat, inspirar sentiments de lluita, 

etc. Per aquesta raó, van sorgir exposicions, jornades, setmanes i conferències feministes; 

entre les quals hem de destacar la Setmana d’Activitats Femenines, així com l’Exposició de 

la Dona i l’Infant.  

 

Si ens centrem en l’evolució que rep la dona dins del cartellisme, 

veuríem que a finals del 1936 la trobaríem vestida de miliciana (és 

presentada com un model canonitzat), tot i els seus trets femenins, es 

troba en una actitud bèl·lica, com una heroïna igualada al nivell de 

l’home i amb uns drets que s’havien aconseguit de forma tímida amb 

la Constitució de 1931.  

 

La dona miliciana  es representa, en general, vestida amb un 

granota, portant armes i ocupant en primer pla; se la iguala al 

milicià, inclús arriba a tenir un protagonisme major, derivat sens 

dubte el fet de ser dona. Però al cap i a la fi, per circumstàncies de l’època, ja hem vist com 

la dona és enviada a la rereguarda de forma progressiva perquè era considera com a inepte 

pel servei o perquè era la culpable de les malalties de transmissió sexual.96 

 

 
96 Se sap per testimonis de dones que van estar al front que no hi havia gaires dinàmiques sexuals 

en relació a la prostitució; de fet, era més freqüent l’acusament de soldats cap a les dones 

combatents. En gran part, l’increment de les malalties veneres ve degut a la retirada de les dones a 

la rereguarda. Per exemple, tal com deia la miliciana Casilda Hernáez, qui va assolir la graduació de 

tinenta a la 153a brigada mixta de l’Exèrcit Popular de la República l’any 1938, a les seves memòries 

recorda les acusacions sobre la prostitució de les milicianes al front: 

«Eso de que la mujer aquella iba al frente para acostarse con los milicianos… todo eso es 

mentira. Ahora bien, nadie podrá evitar que donde hay mujeres y hombres se creen 

simpatías y afinidades; algunos lo llaman atracción química o atracción celular, y que se 

formen lazos, sobre todo en lugares alejados de las zonas urbanas como el frente de Aragón. 

Pueden existir contactos físicos, morales y espirituales, entre el hombre y la mujer que se 

encuentra en el frente. Lo contrario sería una aberración.» 

BERGER, Gonzalo i BALLÓ Tània (2021): Op. Cit. P. 92 i Cap. 16. 

Fig. g: Barricada al carrer Hospital 
de Barcelona. – Antoni Campañà 

(25 de juliol de 1936). Arxiu 
Campañà, extreta de pàgina web 

del MNAC 
a 

https://www.museunacional.cat/ca/antoni-campana-la-guerra-infinita
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Llavors, la dona en la rereguarda la trobem ocupant el treball que en un 

origen realitzaven els homes (convertint-la en una figura “d’heroïnes de la 

rereguarda”97). La ràdio va ser eficaç per representar les noves consignes 

de la dona republicana; es va impulsar una lluita coordinada, l’home al front 

la dona a la rereguarda treballant. En aquest tipus de cartells, veiem com 

es representa a la imatge de la dona amb fortalesa, seguint el model clàssic, 

com un símbol idealitzat i embellida fent de contrapunt a les imatges de 

dolor, i a vegades de mort. 

 

La dona també és representada com a mare i esposa, substituint el rol 

masculí, fent-se responsable de les funcions domèstiques i l’ajuda 

al combatent. En aquest tipus de pòster trobem la dona molt 

femenina i delicada, presentant la figura masculina i femenina 

contraposada, figures amb una estètica futurista, donada per la 

successió de plans de la mateixa figura. 

 

També s’utilitza a la figura femenina per denunciar els actes comesos pels feixistes: 

assassinats, violacions, bombardejos on la figura de la dona s’humanitza, però el mateix 

temps la fa més patètica utilitzant exemples plàstics que provenen del renaixement i 

segueixen models d’obres de Proudhon, Kathe Köllwitz i cartells de la Primera Guerra 

Mundial.  

 

D’altra banda, també trobaríem la representació de la dona des d’una perspectiva negativa 

on als cartells hi apareixen signes negatius, inquietants que es manifesten als cossos 

parcialment nus. Elles són transmissores del mal i es mostra per mitjà de la prostitució i 

l’espionatge. 

 
97 Tanmateix, a Barcelona va sorgir el col·lectiu La dona a la rereguarda que era una divisió feminista 

del Comissariat de Publicitat de la Generalitat de Catalunya que creà amb la intenció de canalitzar 

l’ajuda al front, labor que podien fer les dones. El col·lectiu va intentar conscienciar a la població del 

conflicte bèl·lic i aconseguir la col·laboració de les dones. 

També van estar cuidant malalts i proporcionant material per als combatents, sobretot productes de 

primera necessitat. 

Fig. h: Dones recollint les seves 
pertinences després d’un atac aeri. 
– Antoni Campañà (1936). Extret 

del Nacional.Cat 
 

https://www.elnacional.cat/es/cultura/capsa-vermella-libro-fotografias-guerra-civil-antoni-campana_439176_102.html
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Per exemple, la prostituta98 es representa amb l’expressió de depravació de l’amor i el 

revers dels valors morals tradicionals, com un objecte per seduir, una arma del desig que 

pot conduir l’home a la mort (es relaciona la dona com una mantis religiosa). Gran part dels 

cartells antiveneris mostren una postura misògina contradient l’orientació progressista dels 

recents marcs legals en torn la prostitució.  Les prostitutes apareixen com a conductores de 

la mort i les úniques portadores de malalties venèries; se les compara amb el feixisme, amb 

les bales i la destrucció massiva. 

 

En definitiva, la dona dins de l’univers del cartell bèl·lic queda atrapada en conceptes 

patriarcals de degeneració femenina que es pot veure molt clar en el tractament de la seva 

figura.  Aquest tipus de representacions, acaben mostrant les contradiccions de 

l’emancipació femenina en un moment que la guerra va intervenir. Si que hem de tenir en 

compte que l’emancipació femenina a l’Espanya dels anys trenta la dona arriba a tenir major 

protagonisme però no s’acaba d’alliberar de certes matrius patriarcals que la deriven a uns 

rols i definicions (quelcom que també podem veure al cartell); ergo, la dona en la Constitució 

del 1931 només aconsegueix certa igualtat jurídica i adquireix nous drets civils, econòmics 

i laborals99 que l’impulsen abandonar l’àmbit domèstic. Tot i això, la dona segueix dominada, 

en gran part, per les jerarquies patriarcals que continuen regint les seves funcions 

subordinades, d’assistència i poca autonomia.  

 

Estudiar la postura de la dona en cartells, des d’una perspectiva feminista, ens permet 

aprofundir en les concepcions de feminitat i masculinitat durant aquells temps de canvi, 

revolució i guerra. Al cap i a la fi, la dona acaba convertint-se en una figura problemàtica i 

marginal; tot i que en l’època trobem impulsos per eradicar-la, com ara les iniciatives 

sorgides per fer una transformació de la cultura sexual, sense que estigui regida per la 

 
98 La prostituta acaba sent una figura doblement marginada pel seu gènere i ocupació, però en el 

cartell només se la relacionava en la propagació de les malalties de transmissió sexual entre els 

soldats.  
99 Aquests nous drets laborals, no signifiquen la igualtat salarial, perquè sabem que els sous 
femenins de l’època equivalen a un terç, en el millor dels casos, a la meitat del que guanyaven els 
homes. 
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religió i el puritanisme, intencions que es veuen molt bé en els missatges que transmetien 

Mujeres Libres o en els discursos de Federica Montseny.100 

 

Malauradament, durant els anys de la guerra hi ha una proliferació del comerç sexual, tot i 

l’intent d’abolició legal el 1935,  motivat per  l’ambient bèl·lic, la laxitud sexual i pel fet  que 

els soldats disposaven d’una certa capacitat econòmica, mentre que les dones es trobaven 

amb mancances econòmiques. Gran part de les dones que van haver d’exercir el treball 

sexual, ho feien en les grans ciutats i eren antigues serventes o costureres que s’havien 

quedat sense feina, o bé per haver quedat soles i sense protecció familiar, o per haver estat 

objecte del tràfic de blanques.101 

 

 9.9. El cartell feixista 

La propaganda franquista es va iniciar a inicis del 1938, un cop la guerra ja estava bastant 

avançada, i es va desenvolupar a Burgos sota la direcció dels falangistes Dioniso Ridruejo 

i Antonio Tovar. Tot i que no trobem tantíssima quantitat d’aquest tipus de cartell, en línies 

generals, rebutgen les tendències suggerides del segle XX i prenen uns models barrocs 

amb elements de la Itàlia i Alemanya feixista; utilitzen unes figures i un llenguatge molt 

retòric. 

 

En un principi qui utilitzarà l’eina del cartell per fer una difusió ideològica va ser la Falange, 

tot i que després el grup personal de Franco s’hi afegirà en la direcció. La seva evolució va 

arribar a un cartell buit de contingut i sense integració en la història de la imatge. Tot i això, 

es van crear diferents organismes, durant el govern de Burgos, per coordinar la propaganda 

 
100 La prostituta capitalitza les passions i els prejudicis socials. Tanmateix, els partits i sindicats o 
organitzacions feminista com Mujeres Libres ja titllaven la prostitució com una “tacha social 
degenerativa heredada del capitalismo”; es segueixen promovent tradicions que s’associen al 
comerç sexual. 
101 Veure exemples de cartells als annexos: figs. 22, 24 A I 24B, 45, 48, 49, 53, 59, 60, 72, 73, 76-

85, 93-95. 
101 Apartat fet a partir de JULIÁN GONZÁLEZ, Inmaculada (1991): “La representación gráfica de las 

mujeres (1936-1938)” de Las mujeres y la guerra civil española (Ministerio de Trabajo e inmigración, 

Instituto de la), pp. 353-358; extret de: https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-

carteles-republicanos-guerra-civil-espanola  

També fet a partir de l’article de RODRÍGUEZ TSOUROUKDISSIAN, Carolina (2019): Op. Cit.  

https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-republicanos-guerra-civil-espanola
https://www.museoreinasofia.es/content/imagen-mujer-carteles-republicanos-guerra-civil-espanola
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i la censura com la Jefatura de Propaganda de la Falange, el Servicio Nacional de 

Propaganda, la Delegación de Prensa y Propaganda i el Departamento de Plástica.102 

 

El “nou orde” estaria representat pel mateix Franco qui seria molt mostrat, sent gairebé 

l’únic motiu iconogràfic dels cartells. També apareix, però de menor forma els retrats de 

José Antonio Primo de Rivera o també apareixen Franco i Primo de Rivera junts.  

 

D’altra banda, per variar una mica d’iconografia, van començar a fer unes mostres d’àngels 

venjadors fent la salutació feixista (amb el braç alçat), altes creus, imatges i representacions 

de la Verge del Pilar o de la Basílica del Pilar de Saragossa o també trobaríem 

representacions del Sagrat Cor de Jesús del Cerro de los Angeles. 

 

Però hem de tenir en compte que Franco en el seu programa propagandístic volia mostrar 

el “restablecimiento del principio de autoridad olvidado y la exigència de castigos 

ejemplares”. Però per culpa del buit ideològic, la Falange va començar a emprar els signes 

ja citats per començar adoctrinar a la població.103 

 

A més aquestes formacions juvenils, Falange Española de les JONS, van començar a 

formar un discurs a l’uníson de caràcter feixista que deia104: 

¿Quiénes sois? La Organización Juvenil. 

¿Qué queréis? La España Una, Grande y Libre. 

¿Por qué lucháis? Por la Patria, el Pan y la Justicia. 

¿En qué creéis? En España y Revolución Nacional-sindicalista. 

¿Qué os sostiene? La sangre de nuestros caídos. 

¿Quién os guía? El Caudillo. 

¿Qué os mueve? El recuerdo de José Antonio. 

 
102 CARUULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit p. 527 
103 Ibídem. P. 529. 
104 Ídem. 
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¿Cuál es vuestra disciplina? La Falange. 

¿Cuán el vuestro lema? Unidad, Unidad, Unidad. 

¿Cuál es vuestra consigna? Por el Imperio hacia Dios. 

¿Cuál es vuestro grito? ¡Viva Franco! ¡Arriba España!. 

 

Tanmateix, com a recurs més simple es van utilitzar els símbols nacional-catòlics que 

constituïen la ideologia del nou règim que anaven acompanyats per membres de la població 

(homes, dones) molt feliços seguint uns rols socials conservadors i tradicionals.105 

 

Com diu Renau a Función Social del Cartel:  

«El cartell polític en els règims feixistes viu de precari, sense trobar l’estímul vital que 

independitzi les seves formes del cos de la propaganda comercial.  Perquè el propi feixisme 

no és, en el fons de la seva condició, més que un gran cartell que pretén convèncer-nos de 

les excel·lències de la mercaderia aixafada del capitalisme».106 

Al cap i a la fi, el fet de que Franco no contés amb un Ministeri de Propaganda indica la 

poca importància que podia aportar-li el cartell al conflicte bèl·lic i de postguerra. La seva 

política de propaganda va estar descentralitzada en diversos organismes com els ministeris 

d’Interior, d’Educació, Treball, la Falange o a través de la ràdio on cal destacar els discursos 

que va realitzar el General Queipo de Llano per la ràdio sevillana (mirar annexes alguns 

exemples dels discursos).107 

 

Deixant de banda aquest exaltament nacional, el bàndol sublevat el 1936 va crear el 

Departamento Nacional de Cinematografía sota la direcció de José Luíz Sáenz de Heredia. 

Una de les produccions més importants d’aquest organisme era el “Noticiero Español” que 

posteriorment es passaria a dir NO-DO el qual eren documentals propagandístics. O també 

 
105 GÓMEZ LÓPEZ, Javier (1990): Op. Cit. P. 26-27. 
106 RENAU JOSEU (1976): Función social del cartel. Ed. Fernando Torres Editor.  
107 CARUULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 526. 



 60 

comencem a veure com a partir del 1938 la majoria de cartells estan segellats, provocant 

la censura oficial i permeten al règim feixista una nova forma de produir rètols.108 

 

Pel que fa la propaganda nacional-sindicalista en el taller i la industria, hem de tenir en 

compte que el 9 de març de 1938 es promoure la llei Fuero del Trabajo109 que a ser 

concebuda com la nova ordenació social del règim franquista; es va donar importància a 

l’educació espiritual i el descans com se’ns diu el seu objectiu era “proporcionar a los 

productores los medios necesarios para su expansión espiritual y material en las hores 

libres de su Trabajo, elevando su nivel cultural, físico y moral, haciéndose sentirse 

miembros activos y eficaces de la comunidad de destino de la patria.110  

Aquesta educació religiosa o espiritual ve molt lligada amb la política laica que es va 

polaritzar durant la República; a finals del 36 la Santa Seu111 va donar suport als colpistes i 

la guerra civil per ells es va convertir, en part, en una creuada religiosa.  

  

 
108 Ibídem. P. 529-530. 

Exemple: https://www.youtube.com/watch?v=tthvQjyPSy4 
109 Veure: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fuero_del_Trabajo  
110 CARUULLA, J. & CARULLA, A. (1996). Op. Cit. P. 530. 

Al setembre del 1938 es va promoure un nou pla educatiu on es feia una equiparació o es mesclava 

la religió i la política, on destacava la identificació d’espanyol i catòlic. 
111 Per exemple el Cardenal Gomá va dir: “esta cruelísima guerra es en el fondo una guerra de 

principios y de doctrina. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro 

espíritu” 

O com deia el bisble Plá i Deniel, les intencions de la guerra civil era repetir una nova Batalla de 

Lepanto: “La actual lucha convierte a España a un espctáculo para el mundo entero. Reviste la forma 

de la guerra civil, pero en realidad es una cruzada. La guerra es una cruzada contra los hijos de 

Caín”- Ibídem. P. 230.  

 

Veure exemples de cartells als annexos: figs. 36, 37, 39, 96-100. 

https://www.youtube.com/watch?v=tthvQjyPSy4
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fuero_del_Trabajo
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10. CONCLUSIONS 
Per finalitzar el treball amb les conclusions, en primer lloc destacarem els resultats obtinguts 

al llarg de tot el treball. Com ja hem vist, el cartellisme de la Guerra Civil va tenir uns forts 

antecedents que van ser els cartells de la Primera Guerra Mundial i els de l'URSS; ambdós, 

van començar implementar uns tipus d'iconografia i diferents teories sobre el cartell, a més 

de diferents tècniques i estils que en certa manera el cartellisme espanyol en serà influït. 

 

D'altra banda, pel que fa al paper de l'artista, la gran majoria eren dissenyadors gràfics, 

il·lustradors o publicistes, a part que eren molt joves i van decidir bolcar-se a la lluita social, 

produint cartells de tota mena amb un objectiu clar que era educar o incentivar la població. 

A més a més, la majoria dels artistes actuaven de forma conjunta en sindicats o organismes 

artístics; també és cert, que trobem molts cartells anònims, els quals es creuen que eren 

obrers que van els van realitzar de forma esporàdica o també, segons teories 

contemporànies, s'ha hipotetitzat que alguns d'aquests cartells fossin de dones artistes qui 

no van acabar aconseguint reconeixement. 

 

Pel que fa a les tècniques, durant la Guerra Civil va predominar la litografia i la tipografia, 

però per culpa de l'escassetat de materials molts dels cartells s'acabaven fent amb dos o 

tres colors; tot i això, mostraven tota classe de temes i instruccions. També va haver-hi 

fotomuntatges, tot i que no tants com els anteriors, que es van difondre a l'estranger on 

mostren un gran dramatisme, ja que copsaven els temes dels bombardejos, entre altres 

desgràcies de la guerra. D'altra banda, cal que destaquem el paper de les auques que eren 

petites historietes on es donaven instruccions de què havien de fer dependentment de la 

situació a través d'unes vinyetes. 

 

La majoria d'aquests cartells tenien un estil heterogeni, tot i això alguns artistes com Renau 

van intentar imposar el Realisme Soviètic, tendint a rebutjar les avantguardes més 

vinculades a l'estil de l'abstracció perquè creien que a través d'aquest estil es podia exaltar 

la figura d'un líder revolucionari i no s'aconseguia una representació heroica. Per aquest 

motiu, no es tendeixen a individualitzar les figures perquè aquestes queden reduïdes a uns 

traços expressionistes no gaire ortodoxos, volen transmetre que la figura tenia un caràcter 

universal. El cartell tenia com a funció principal ensenyar, es coneixien de forma prèvia les 

consignes, però es volia desenvolupar una lluita contra l'opressor (d'aquí també entenem 

que es rebutgi l'abstracció i es busqui la representació universal). Tanmateix, el cartell 
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recollia les necessitats del moment i les volia representar per acompanyar en tot moment al 

poble. 

 

Totes aquestes característiques de l'estil socialista, els artistes ho aconsegueixen en gran 

part representant una iconografia concreta i en la utilització d'uns colors. Tota la iconografia 

i la col·locació de colors era prèviament meditat perquè causes el màxim d'impressió en el 

moment. Tant el bàndol republicà, com feixista empraren diferents símbols que es van 

reiterant de forma constant; alguns dels elements es veuen emprats per ambdós bàndols 

que els hi donaven diferent significació segons la seva ideologia. 

 

D'aquests símbols n'acaben derivant alguns temes. Com que els republicans van ser els 

qui majoritàriament van produir més cartells és qui trobem més nombre de temes i molt 

variats; el cartellisme republicà recull les diferents facetes de la guerra: des de la crida a 

l'allistament, la lluita antifeixista, l'educació i la cultura, l'economia en temps de guerra, la 

sanitat, la rereguarda i el paper de la dona que va ser de gran importància en la 

representació del cartell, a més que trobem alguns cartells o publicacions feministes. 

 

En canvi, el cartell feixista no va tenir tanta producció com el republicà. Si ho va fer, va ser 

molt a finals de la Guerra Civil i majoritàriament representaven l'exaltació de Franco o 

d'algun general feixista, o escenes que promovien des de la seva ideologia feixista. Tot i 

que els "facciosos" no li van donar importància el cartell, sí que van fer publicitat a través 

de la ràdio o el NODO. Tanmateix, el cartellisme feixista és un tema que s'hauria d'estudiar 

més a profunditat, ja que la historiografia no li ha dedicat gaire atenció. 

 

Per anar acabant, hem vist que hem complert algunes de les hipòtesis com per exemple 

que la dona va jugar un paper essencial dins del cartell i que el cartellisme republicà i feixista 

es construeix en base d'uns símbols. En contra, hem vist que el cartell republicà va tenir 

una gran producció, però no és el cas dels sollevats; els artistes van actuar d'una forma 

col·lectiva unint-se i treballant per les organitzacions governamentals i sindicalistes. A més 

a més, dins del cartellisme republicà no trobem un estil homogeni, tot i que s'intenta imposar 

l'estil realista socialista i per últim, ja hem vist que el cartellisme feixista no va representar 

les mateixes temàtiques que els republicans. 
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Pel que fa als objectius, hem pogut conèixer la producció del cartell, sobretot, republicà; tot 

i les dificultats per la manca d'informació que ens trobàvem en l'estudi del cartell colpista, 

també hem pogut aconseguir l'adquisició de nous coneixements. Tanmateix, també hem 

complert l'objectiu de conèixer el paper de l'artista republicà (en el cas del bàndol sollevat 

no ha set possible perquè la historiografia no recollia la informació) i els temes que ambdós 

van representar. I l'últim objectiu en relació amb les dones, també ha estat complet dins de 

les limitacions bibliogràfiques, ja que no és un tema gaire estudiat encara. 

 

Finalment, de cara a un futur pròxim seria molt interessant aprofundir en l'estudi del 

cartellisme de la Guerra Civil fent recerca en els punts que encara són bastant dèbils. Per 

aquest motiu, seria òptim parlar amb en Santi Barjau qui és especialista en cartells i ens 

podria ajudar en aquesta tasca. 
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12. ANNEXOS 
 12.1.Eix cronològic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 d'abril de 1931: 
proclamació de la II 
República 

 

Agost de 
1932: intent 

de cop 
d'estat pel 
General 
Sanjurjo. 

 

Primer bienni (1931-
1933). 

 

Eleccions del 1933 i 
inici del Bienni 

Negre (1933-1936). 
 

Octubre 
de 1934: 
vaga dels 
minaires 
d'Astúries

. 

 

Febrer de 1936: 
noves eleccions. 

 

19 de juliol de 1936: 
substitució de 
Quiroga per José 
Giral. 

 

1937 

Febrer de 1937: 
Batalla del Jarama. 

 

Març de 1937: 
Batalla de 

Guadalajara. 
 

Abril-Octubre de 1937: intent 
de caiguda del País Basc pels 

insurrectes. (26 d’abril de 
1937: bombardeig a Gernica 

 

Fets de maig del 37 

(Barcelona) 

Agost del 1937: 
entrada de Franco a 

Santander. 
 

Octubre de 1937: 
ocupació d'Astúries 

per part dels 
facciosos. 

 

Batalla de Terol 
(hivern de 1937-
1938). 

 

 

1938 

Ocupació del Terol 
el febrer de 1938. 

 

Març de 1938: 
campanya d'Aragó. 

 

3 d'abril de 1938: 
ocupació de Lleida i 

Gandesa; poc després 
cauen Balaguer, Tremp, 
Camarasa i les centrals 

hidroelèctriques dels 
Pirineus. 

 
 

Juliol-novembre del 1938: 
Batalla de l’Ebre 

15 de gener 1939: 
caiguda de Tarragona. 

 

25-26 de gener 1939: 
caiguda de Barcelona. 

 

25-26 de gener 1939: 
caiguda de Barcelona. 

 

28 de març 1939: 
entrada de Franco a 
Madrid 

. 

 

1 d'abril de 1939: últim 
comuicat per part de 

Franco. Fi del conficte 
bèl·lic. 

. 

 

1939 

 

L’eix cronològic de 

l’esquerre correspon a la II 

República. 

 

L’eix cronològic de la dreta 

correspon el de la Guerra 

Civil. 

17-18 de Juliol de 1936: 
cop d'estat encapçalat 
pel General Emilio Mola. 
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 12.2. Els sindicats i partits del moment 

SINDICAT IDEOLOGIA 

CNT (Confederació 

Nacional de Treballadors). 

Durruti i Ascaso 

Va néixer el 1910 en un nucli anarcosindicalista relacionats 

amb Solidaridad Obrera 

Era el sindicat anarcosindicalista, federalista i 

autogestionari. Des del seu naixement van tenir una pugna 

ideològica amb la UGT i aquesta conflictivitat, va arribar al 

seu màxim, durant la Guerra Civil. 

UGT (Unió General de 

Treballadors) 

Sindicat fundat per Pablo Iglesias el 1888 partint 

d’agrupacions gremials; van viure llargues dècades en la 

clandestinitat i persecució durant la dictadura de Primo de 

Rivera. La figura més destacable durant els primers anys de 

la II República va ser Largo Caballero. 

Entre els anys 1931-1936 va tenir un alt increment d’afiliats 

i van arribar al milió un cop es va iniciar la Guerra Civil. 

Era un sindicat de caràcter marxista. 

Socorro Rojo Internacional 

(SRI) 

En estabilitzar-se els fronts de guerra i allargar-se’n els 

combats més temps del previst, calgué mobilitzar la 

rereguarda en funció d’un avituallament constant a les 

columnes i batallons dels milicians. Calgué a més planificar 

una economia de guerra i encara vetllar per mantenir 

l’esperit de lluita i aprofitar la militarització per eradicar 

l’analfabetisme dels soldats. El Socors Internacional Roig, 

d’ideologia i d’estratègia soviètica, hi col·laborava de 

manera molt definida, al costat d’altres entitats afiliades a 

uns altres partits. 

Mujeres Libres! Sindicat feminista i anarcosindicalista format per dones que 

va estar actiu entre l’abril del 1936 i el febrer del 1939. És 

un sindicat molt lligat per la CNT. 
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Per més informació consultar: Ackelsberg, M. 

(1999). Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la 

emancipación de las mujeres. Virus. 

FAI (Federació Anarquista 

Ibèrica). Dirigit per 

Buenaventura Durruti, 

Francisco Ascaso i Joan 

Garcia i Oliver.  

Va actuar com a partit polític i de fer i exercia un cert control 

dels diversos grups i líders del moviment anarquista, 

fortament arrelat a Catalunya. Associat amb la CNT. 

Defensava la via insurreccional i armada. 

Centre Autonomista de 

Dependents del Comerç i 

de la Industria (CADCI) 

Entitat política i social fundada a Barcelona el 1903. A priori, 

lligada a Lliga Nacionalista i promovien tot tipus d’activitats 

patriòtiques, esportives, educatives i cultural.  

La dictadura de Primo de Rivera significà la clausura de 

l’entitat, tot i el 1931 van tornar a l’activitat lligats amb ERC. 

 

 

Taula realitzada a partir del llibre CARULLA, Jordi (2014): 2000 Guerra Civil en 2000 

carteles. 2 republica, Guerra Civil y postguerra. 

 

PARTIT IDEOLOGIA 

POUM (Partit Obrer 

d’Unificació Marxista, 1935) 

era un partit comunista que refusava l’estalinisme del PSU 

i del PCE, per la qual cosa va ser acusat de trotskista. Era 

més radical que els mateixos comunistes ortodoxos. Va 

ser perseguit i liquidat després dels “Fets de Maig” dw 

1937. 

PSUC (Partit socialista 

Unificat, 1936) 

Creat el 1936 per la fusió de la Federació Catalana del 

PSOE i del Partit Comunista de Catalunya. La seva 

ideologia era la comunista soviètica leninista i estalinista. 

Estava federat pel Partido Comunista de España (PCE). 

El sindicat associet era la Unió General de Treballadors de 

caràcter socialista marxista. 
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ERC (Esquerra Republicana 

de Catalunya, 1931). 

Francesc Macià i Lluís 

Companys 

un partit d’ideologia radical i autodeterminacionista, que va 

governar la Generalitat i gran quantitat d’ajuntaments 

durant el trienni de la Guerra Civil. Va unir l’Estat Català 

de Francesc Macià, vells republicans històrics (Lluís 

Companys) i petites formacions republicans i 

nacionalistes. Defensaven un ampli programa de 

roeformes polítiques i socials.  

CEDA (Confederación 

Española de Derechas 

Autónomas; J. M. Gil 

Robles) 

Dreta. Estat confessional. Privilegis de l’exèrcit. Defensa 

de la propietat agrària tradicional. Contrària a reformes 

laborals. Estat Unitari. És el gran partit de la dreta catòlica 

i conservadora. És una coalició electoral creada el 1933 

per José María Gil Robles que defensa els interessos de 

grans propietaris agraris i de l’Església.  

Falange Española Partit polític feixista fundat el 29 d’octubre de 1933 per 

José Antonio Primo de Rivera.  

Pel que fa el seu ideari, eren antimarxistes i rebutjaven la 

lluita de classes i de la fi del sistema capitalista; promovien 

un estat totalitari, autoritari, no parlamentari, nacionalista, 

unitari i imperialista; tenien culte a la violència i a l’acció 

directe contra les milícies. 

Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista (JONS) 

Partit polític feixista fundat el 4 d’octubre de 1931 per 

Ramiro Ledesma Ramos i Onésimo Redondo. El que 

defensaven era: la unitat d’Espanya, el respecte a la 

tradició religiosa, apel·lació a la joventut, lluita 

antimarxista, proposta econòmica de sindicació 

obligatòria, control públic de riquesa i la dignificació plena 

dels treballadors. 

El dia 11 de febrer de 1934 es fusionà amb la Falange 

Española 

PSOE (Partido Socialista 

Obrero Español) 

Tenia una influència notable entre els treballadors i 

agrupava dos corrents: un socialdemòcrata (encapçalat 
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per Julián Besteiro i Indalecio Prieto) i un altre 

revolucionari que veia la República com un camí vers el 

socialisme (Largo Caballero) - Pàgina 246. 

Izquierda Republicana 

(1934). És l’antiga Acción 

Republicana. Dirigida per 

Azaña. 

Eren partidaris de la laïcitat de l’Estat. Democratització de 

l’exèrcit. Reforma Agrària. Drets socials i laborals. 

Descentralització de l’estat. 

Partit Republicà  Radical (A. 

Lerroux) 

Centredreta. Estat confessional. Privilegis de l’exèrcit. 

Defensa de la propietat agrària tradicional. Contrària a 

reformes laborals. Estat Unitari. Es mostren contraris a les 

reformes republicanes i van derivar cap a posicions 

conservadores. 

Derecha Liberal 

Republicana (Niceto Alcalá 

de Zamora) 

Centredreta. Ídem. Es mostren contraris a les reformes 

republicanes i van derivar cap a posicions conservadores. 

Renovación Española (J. 

Calvo Sotelo) 

Monàrquics. Defensava obertament la necessitat de 

liquidar el nou règim republicà i que va establir acords 

electorals amb els carlins de la Comunió Tradicionalista.  

Partido Agrario, Partido 

Liberal Demócrata y Acción 

Española (José Maria 

Pemán,á Ramiro de Maeztu) 

Partits conservadors catòlics. La majoria de partits 

d’aquesta ideologia desapareixen després de la 

proclamació de la República i només van sobreviure 

aquests dos. Reivindicava la monarquia catòlica i 

tradicional com a única defensa davant de la revolució 

social.  

Partido Comunista Español 

(PCE) 

Format el 1921 per membres del PSOE, FJS i CNT que 

van estar influïts per la Revolució Russa del 1917. A partir 

del 1931 comença agafar embranzida pel lideratge de 

José Díaz, Dolores Ibárruri i Vicente Uribe tot i que el 1934 

deixa la vessant d’extrema esquerra per sumar unitat i 

combatre els avançaments del feixisme 
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Taula realitzada a partir del llibre CARULLA, Jordi (2014): 2000 Guerra Civil en 2000 

carteles. 2 republica, Guerra Civil y postguerra. 

 

 12.3. Recull d’imatges 

FIGURA COMENTARI IMATGE 

 Primera Guerra Mundial (Anglaterra, 

Estats Units i Unió Soviètica 1914-1918) 

Bloc: els antecedents del 

Cartellisme de la Guerra Civil 

Figura 1 Your contry needs you. – Alfed Leete 

(1914). 

 

Cartell a la crida del reclutament. Apareix la 

figura de Lord Kitchener, secretari d’estat 

britànic per a la guerra que apareix amb una 

forra de mariscal, mirant-nos fixament i 

assenyalant-nos fent la crida a l’allistament 

de l’exèrcit britànic contra les potències 

enemigues. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lord

_Kitchener_Wants_You 

 

Figura 2 I Want you for US army. – James 

Montgomey Flagg (1917). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You
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Cartell que crida a l’allistament, inspirat en el 

d’Alfred Leete. Apareix el “Tío Sam”, mirant-

nos i assenyalant-nos fent una crida a que la 

gent s’allisti a l’exèrcit nord-americà. 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/A

rchivo:Unclesamwantyou.jpg 

 

Figura 3 Ты Записался Добровольцем? (T’has 

allistat ja?).-  Dmitri Moor (1917). 

 

Soldat bolxevic que ens està mirant de forma 

severa, preguntant als revolucionaris més 

tímids si s’han unit ja a l’exèrcit per guanyar 

la Guerra Civil Russa.  

 

 

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Unclesamwantyou.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Unclesamwantyou.jpg
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Imatge extreta de: 

https://brucknerite.net/2011/12/n

os-senalan-desde-la-pared.html  

 

Figura 4 I tu? Què has fet per la victòria?. – 

Lorenzo Goñi. 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museunacional.cat/

ca/colleccio/i-tu-que-fas-la-

victoria/lorenzo-goni/250439-

000 

https://brucknerite.net/2011/12/nos-senalan-desde-la-pared.html
https://brucknerite.net/2011/12/nos-senalan-desde-la-pared.html
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/i-tu-que-fas-la-victoria/lorenzo-goni/250439-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/i-tu-que-fas-la-victoria/lorenzo-goni/250439-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/i-tu-que-fas-la-victoria/lorenzo-goni/250439-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/i-tu-que-fas-la-victoria/lorenzo-goni/250439-000
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Figura 5 Destroy this mad brute. – H.R. Hopps 

(1918?). 

 

Cartell on crida a l’allistament a l’exèrcit nord-

americà per lluitar contra Alemanya (país que 

s’ha animalitzat a partir d’aquest goril·la 

agressiu). 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.quo.es/ser-

humano/g24837656/los-

mejores-carteles-de-

propaganda-de-la-i-guerra-

mundial/ 

Figura 6 Tot per la guerra, préstec de guerra al 5,5 

per cent. – Anònim (1916). 

 

 

 

 

 

https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
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Imatge extreta de: 

https://www.quo.es/ser-

humano/g24837656/los-

mejores-carteles-de-

propaganda-de-la-i-guerra-

mundial/ 

 Cartellisme de l’URSS (1917-1935) 
Bloc antedecents del 

cartellisme 

Figura 7 Помни о, дне красной казармы. Мы 

добили Русских Белогвардейцев. Это 

мало. Ещё живет чудовище мирового 

капитала. Значит нужна еще армия 

красна. Значит и Помогать ей нужно  - 

дело ясное (Recorda el dia de les 

barraques vermelles. Vam acabar amb les 

“guàrdies blanques”. El monstre capital 

encara viu. Així que necessitem un altre 

exèrcit vermell. Això vol dir que cal ajudar 

a l’exèrcit). -Vladimir Mayakovsky (1920).  

 

 

Figura 8 книги (ленгиз). (Llibres!). Aleksandr 

Rodchenko (1925).  

 

En aquest cartell, Ródchenko retrata la 

«musa de la avantguarda russa», Lilia Brik 

amb un mocador d’obrera i cridant “Llibres!. 

 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://historia-

arte.com/obras/la-propaganda-

de-rodchenko 

 

https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://www.quo.es/ser-humano/g24837656/los-mejores-carteles-de-propaganda-de-la-i-guerra-mundial/
https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko
https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko
https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko
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Figura 9 Dia internacional de la dona treballadora. 

– Valentina Kulagina (1930). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://delyrarte.com.ar/valentin

a-kulagina/ 

 

 

Figura 10 Women Workers, Women Collective 

Farmers, Be in the Front Lines of Fighters 

for the Second Five-Year Plan, for 

Building a Classless, Socialist Society. – 

Natalia Pinus (1931). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/280243?artist_id=67655

&page=1&sov_referrer=artist 

 

https://delyrarte.com.ar/valentina-kulagina/
https://delyrarte.com.ar/valentina-kulagina/
https://www.moma.org/collection/works/280243?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/280243?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/280243?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
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Figura 11 Dones treballadores, enfortiu la Brigada 

de Xoc. – Valentina Kulagina (1931). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.ivam.es/es/valentin

a-kulagina/ 

 

Figura 12 Marx, Engels, Lenin i Stalin. – Anònim 

(1931). 

 

 

 

https://www.ivam.es/es/valentina-kulagina/
https://www.ivam.es/es/valentina-kulagina/
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Figura 13 We Will Build Daycares, Playgrounds, and 

Factory Kitchens. Enlist Working Women 

into the Ranks of Active Participants in 

the Industrial and Social Life of the 

Country!. – Natalia Pinus (1933). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/217708?artist_id=67655

&page=1&sov_referrer=artist 

Figura 14 Women on Collective Farms—A Major 

Force!. – Natalia Pinus (1933). 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/220943?artist_id=67655

&page=1&sov_referrer=artist 

 

https://www.moma.org/collection/works/217708?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/217708?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/217708?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/220943?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/220943?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/220943?artist_id=67655&page=1&sov_referrer=artist
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Figura 15 Woman Worker, Fight for a Clean 

Cafeteria, for Healthy Food. – Maria Bri-

Bein (1931). 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/280174?artist_id=74152

&page=1&sov_referrer=artist 

 Exemples de litografies 
 

Bloc: Tècniques artístiques 

Figura 16 Llibertat!. – Carles Fonteserè (1936) 
 

 

https://www.moma.org/collection/works/280174?artist_id=74152&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/280174?artist_id=74152&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/280174?artist_id=74152&page=1&sov_referrer=artist
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Figura 17 Alerta UGT. Esta contra el Feixisme. – H.V. 

 

 

 

 

 

 Exemples de fotomuntatges 
Bloc tècniques artístiques 

Fig. 18 Noske schnallt den Säbel um. - John 

Heartfield (1932). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/7532 

 

https://www.moma.org/collection/works/7532
https://www.moma.org/collection/works/7532
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Fig. 19 Das Kreuz war noch nicht schwer genug (La 

creu encara no pesava suficient). - John 

Heartfiel. (AIZ, nª23). 

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://drugstoremag.es/2015/08/j

ohn-heartfield-revista-aiz-la-

pesadilla-de-hitler/ 

 

Fig. 20 Obreros, campesinos, soldados, 

intelectuales, reforzad las filas del partido 

comunista. - Josep Renau (1937). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://www.monografica.org/Pro

yectos/4203 

 

http://drugstoremag.es/2015/08/john-heartfield-revista-aiz-la-pesadilla-de-hitler/
http://drugstoremag.es/2015/08/john-heartfield-revista-aiz-la-pesadilla-de-hitler/
http://drugstoremag.es/2015/08/john-heartfield-revista-aiz-la-pesadilla-de-hitler/
http://www.monografica.org/Proyectos/4203
http://www.monografica.org/Proyectos/4203


 86 

Fig. 21 Aixafem el Feixisme. Pere Pic i Català 

(1937). 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

Fig. 22 Ayuda a Madrid : la aviación fascista pasa 

sobre la capital de la República : ¿Haces 

tú algo para evitar esto? - Anònim (1937). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 
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Fig. 23 La Batalla de l’Ou. - Anònim (1937). 

El cartell va ser promogut per l’Oficina de 

l’Ou de la Generalitat de Catalunya a inicis 

del 1937 que insistia a convertir cada balcó 

en un galliner. Però el cartell va passar al 

centre de les bromes dins de la ciutadania 

qui no paraven de fer acudits com “Per cada 

gallina que us mengeu, deixeu de produir 

dos-cents ous anuals i per cada ou que us 

mengeu deixar de néixer una gallina... Ep, o 

un pollastre!” 

 

Informació extreta de LAPLANA, Josep de C. 

I BARJAU RICO, Santi: Recordar per no 

tornar-hi. Cartells de la Guerra Civil 

Espanyaloa de l’Abadia de Montserrat. P. 31-

33. 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca de Catalunya. 

Fig. 24 A What are you doing to prevent this?.-

Augusto. Robert Capa (1937). 
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Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/159594 

Fig. 24 B ¿Que fais-tu pour empêcher cela?. - 

Augusto Robert Capa. (1937). 

 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.moma.org/collection

/works/159593?utf8=✓&q=Spani

sh+Civil+War&classifications=an

y&date_begin=1936&date_end=

1939&with_images=1  

https://www.moma.org/collection/works/159594
https://www.moma.org/collection/works/159594


 89 

 

 Altres formes de fer publicitat pel bàndol 

republicà: pasquins i octaviles. Vinyetes i 

segells. Auques i “aleluyas” 

 

Bloc tècniques artístiques 

Fig. 25 Segell pro infància. - Henry (1936). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.invaluable.com/auct

ion-lot/1935-ca-cartel-guerra-

civil-educacion-lienes-henr-

1045-c-97e45eaa47 

 

https://www.invaluable.com/auction-lot/1935-ca-cartel-guerra-civil-educacion-lienes-henr-1045-c-97e45eaa47
https://www.invaluable.com/auction-lot/1935-ca-cartel-guerra-civil-educacion-lienes-henr-1045-c-97e45eaa47
https://www.invaluable.com/auction-lot/1935-ca-cartel-guerra-civil-educacion-lienes-henr-1045-c-97e45eaa47
https://www.invaluable.com/auction-lot/1935-ca-cartel-guerra-civil-educacion-lienes-henr-1045-c-97e45eaa47
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Fig. 26 Segell pro infància.-  Guillamon (1936). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.todocoleccion.net/s

ellos-guerra-civil/segell-pro-

infancia-guerra-civil-guillamon-

n-2285-o~x27487507 

 

Fig. 27 Auca del noi català, antifeixista i humà. – 

Anònim.  

 

 

 

https://www.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/segell-pro-infancia-guerra-civil-guillamon-n-2285-o~x27487507
https://www.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/segell-pro-infancia-guerra-civil-guillamon-n-2285-o~x27487507
https://www.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/segell-pro-infancia-guerra-civil-guillamon-n-2285-o~x27487507
https://www.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/segell-pro-infancia-guerra-civil-guillamon-n-2285-o~x27487507
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Imatge extreta de l’exposició 

«Aixafem el Feixisme» del 

Palau Robert. 

Fig. 28 Instruccions preventives contra els gasos, 

dictades pel consell de sanitat de guerra. 

– Anònim.  

 

Imatge extreta de l’exposició «Aixafem el 

Feixisme» del Palau Robert. 

 

 

 

Fig. 29 Instruccions per al cas de bombardeig 

aeri: El Conseller de Defensa Felip Díaz 

Sandino : ... Barcelona, 21 de setembre 

del 1936. – Generalitat de Catalunya 

(1936). 

 

 
 

 

Imatge extreta de la Biblioteca 

Nacional de Catalunya 
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Fig. 30 
Instruccions a seguir en cas de 

bombardeig. – Generalitat de Catalunya 

(1936).  

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitx

er:Instruccions_a_seguir_en_ca

s_de_bombardeig.jpg 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Instruccions_a_seguir_en_cas_de_bombardeig.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Instruccions_a_seguir_en_cas_de_bombardeig.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Instruccions_a_seguir_en_cas_de_bombardeig.jpg
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Fig. 31 Dia 25 d’abril del 1937. Diada homenatge a 

les víctimes dels bombardeigs de 

Barcelona i comarques de Catalunya a 

profit de llurs famílies. – Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

 

Imatge de l’exposició «Aixafem 

el Feixisme» del Palau Robert. 

 

 Modes de representació i simbolisme 

d’objectes 

 

Bloc: Iconografia 

Fig. 32 
Front Popular, front de victòria i de 

llibertat!. - Martí Bas. 

 

Segueix la mateixa iconografia que l’anterior; 

emplea les banderes cobrint el fons sobre el 

que destaca e tos d’un home que aixeca el 

puny. En aquests dos cartells, l’estil mostra 

un desig per fer quelcom innovador, allunyat 

dels cànons academicistes. 

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 
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Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

Fig. 33 
Por la independencia de España. - Josep 

Renau 

 

Cartell produït pel Comisariado General del 

Ejercito Republicano on s’insisteix en la 

necessitat de cuidar l’aliment. 

 

 

 

Imatge extreta de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. P. 70. 

Fig. 34 
Unió és força. – Solà (1936). 
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El cartell de Solà mostra una gran simplesa 

amb un clar missatge; iconogràficament està 

format per dos braços amb els punys tancats 

i amb els braçalets que apareixen les sigles 

de la Unió General dels Treballadors i la 

Confederació Nacional del Treball. 

Representació d’unió ciutadania per mitjà de 

braços enlaire, puny clos, amb braçals de la 

UGT i la CNT. 

 

 

 
 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

 

Fig. 35 
¡Campesino! Tus enemigos te hiceron 

trabajar de sol a sol para alimentarlos. 

Ahora, que la tierra es tuya trabaja de sol 

a sol para aniquilar-los. -Anònim.  

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 



 96 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

Fig. 36 
1 Cruzada. España orientadora espiritual 

del mundo. - José Morell.  

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

Fig. 37 
Nuestra bandera: la de España. Alistaos 

en el Requeté. - Anònim (1936-1937). 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.euskalmemoriadigit

ala.eus/handle/10357/48623 

 

https://www.euskalmemoriadigitala.eus/handle/10357/48623
https://www.euskalmemoriadigitala.eus/handle/10357/48623
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Fig. 38 
¡Imitad! el héroe del pueblo. – Herreros 

(1936). 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya.  

 

Fig. 39 
NO-DO (Noticiero Documental). – Anònim. 

 

Apareixen les figures de Franco i Queipo de 

Llano a la part superior; a la part inferior 

veiem, a l’esquerra el General Mola i a la 

dreta José Antonio Primo de Rivera (líder de 

la Falange). 
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Imatge extreta de: 

https://www.pinterest.es/pin/603

552787533585075/ 

 

Fig. 40 
El suicidio de un traidor. - Luís Bagaria.   

 

 

Fig. 41 
El Generalisimo. - Cañavate (1937) 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/603552787533585075/
https://www.pinterest.es/pin/603552787533585075/
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Imatge extreta de: 

https://www.pinterest.com/pin/48

3222234999326320/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/483222234999326320/
https://www.pinterest.com/pin/483222234999326320/
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Fig. 42 
Los Nacionales. - Juan Antonio Morales 

Ruíz (1937). 

 

Morales Ruíz realitzà una caricatura dels 

rebels i el seu recolzament internacional, 

acompanyats per la consigna “Nacionales”, 

emprat pels republicans durant la guerra civil.  

 

Aquests personatges van a bord d’un vaixell 

que es diu “Junta de Burgos”, seu del govern 

militar rebel, i el seu nom inclou també la 

paraula Lisboa (fent referència el 

recolzament que va rebre Franco). Els 

personatges que podem veure que viatgen 

són: un oficial de l’exèrcit amb l’emblema del 

feixisme italià, el capitalista (amb un sac de 

diners i l’esvàstica nazi a la sopa de 

l’americana), un cardenal, dos moros i un 

corb o àguila (emblemes utilitzats per 

Franco). El màstil del navili hi podem veure 

un rètol que posa “Arriba España” i un mapa 

d’Espanya penjant.  

 

L’artista, a través d’aquest cartell volia fer 

veuré com aquests individus a través dels 

seus actes, portarien al país a la ruïna i a la 

mort. 

 

 

 

Imatge i información extretes 

de: 

http://centros1.pntic.mec.es/ies.

maria.moliner3/guerra/pages/car

tel04_jpg.htm 

 

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel04_jpg.htm
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel04_jpg.htm
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel04_jpg.htm
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Fig. 43 
El Generalísimo. – Pedrero (Junta 

Delegada de la Defensa de Madrid). 

Pedrero ens presenta en un primeríssim pla 

a Franco com un ser terrorífic i esquelètic, 

vestit amb un uniforme d’estil cubista i porta 

una esvàstica nazi. A darrere seu, té unes 

petites figures que sostenen la seva capa, hi 

veiem: un militar, un capitalista i un sacerdot 

armat que serveixen al Caudillo.  

 

 

 

 

 

Imatge i informació extrets de: 

http://centros1.pntic.mec.es/ies.

maria.moliner3/guerra/pages/car

tel31_jpg.htm 

 

 
La lluita antifeixista: el front, la revolució i 

les figures heroiques 

Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

Fig. 44 
Cataluña venció al fascismo en 24 horas. 

Cataluña llevó al enemigo a 150 km de sus 

límites. Cataluña es y será siempre la 

base de la resistencia antifascista. - Editat 

al començament del contingut pel 

Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat. Com veiem al missatge resulta 

retrospectivament fantàstic, però déu ser 

efectiu per mantenir la moral de combat en la 

població. Iconogràficament, es reprodueixen 

tres fotografies fetes per Centelles que 

 

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel31_jpg.htm
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel31_jpg.htm
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/pages/cartel31_jpg.htm
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mostren tres aspectes de la lluita sostinguda 

a Barcelona durant el primer dia del cop 

militar. Aquest cartell ja no representa la 

situació des de fora, com Gràfic del 

moviment facciós a Barcelona.  19 de juliol 

del 1936, sinó que introdueix de ple els 

aconteixements mitjançant la fotografia que, 

en principi, és el mitjà “més objectiu” de 

captació d’imatges. 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacioal de Catalunya. 

Fig. 45 
Diada de Madrd Ajudem-lo, Comitè d’Ajut 

Permanent a Madrid.  

En primer pla, tras el text, apareixen els caps 

d’una dona i d’un nen. Amb el mateix tema 

trobaríem ¿Qué haces tú para evitar esto? 

Ayuda a Madrid, editat pel Ministeri de 

Propaganda el 1937. És interessant el 

fotomuntatge perquè mostra en primer pla els 

rostres d’una dona amb el seu fill i en un pla 

més allunyat les ruïnes d’una casa 

bombardejada i varis avions de combat que 

volen amenaçant sobre les dones i els nens. 

La disposició dels elements iconogràfics en 

aquest fotomuntatge recorda als realitzats pel 

constructivista rus El Lisitzky.  

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 
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Fig. 46 
El que produi el feixisme. 10 mesos de 

desordre, Martínez Surroca, Ajuntament 

de Barcelona: informava a la població sobre 

qui era l’autèntic responsable de la situació 

de guerra i destrucció en que es vivia des de 

1936. La imatge conjuga dos aspectes 

complementaris de la guerra: un és el que 

ven els ciutadans dia a dia, representat per el 

nen mort baix un automòbil destruït; l’altre és 

el tècnic, que és el que baragen els 

responsables de l’Ajuntament,, el gràfic amb 

la taula estadística de destruccions, pèrdues 

de vides i costa econòmic dels deu mesos de 

guerra. (p. 47) 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

Fig. 47 
Ayudad a Madrid sufrido y heroico, 

Cabana, 1938?, 100 x 71 cm. 
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Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya 

Fig. 48 
Catalans d'Euskadi agraeix el vostre ajut : 

Eskarik-asko, Serra Molist, 1937. 64,8 x 50 

cm 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional. 

Fig. 49 
Fontseré. Per als germans del front. 

Dones! Treballeu. 1936.  

 

 

 

 

Imatge extreta de : Imatge 

extreta de : http://affiches-

combattants-

liberte.org/es/educacion/265-

carte-postale-milla-cenu-l-ecole-

http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
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nouvelle-c-est-le-peuple-

libre.html 

Fig. 50 
Todos con un pensamiento único: Ganar 

la guerra sin lo cual se derrumbarán las 

conquistas de nuestra nueva República. – 

Melendreras.   

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

 

Fig. 51 
El angel de la paz de los fascistas!. – Wolf.  

http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
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Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 
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Fig. 52 
Trabajo en la retaguardia organización 

disciplina victoria. Gobierno: Largo 

Caballero. – Federación Socialista 

Valenciana 

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

 

Fig. 53 
Federica Montseny. – Anònim.  
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Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

 

 
Crida a l’allistament Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

Fig. 54 
Todos en pie de guerra. – Josep Renau 

(1937) 

En primer pla veiem un gran retrat d’un 

soldat, amb trets individualitzats i certa 

tendència a la geometrització del rostre; 

aquest sembla que ens estigui cridant 

l’eslògan del cartell. A sota seu, veiem un 

exèrcit d’individus, tots iguals, en petit 

simulant les columnes que van anar al front. 
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Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/todos-pie-guerra 

Fig. 55 
Compañeros! Alistándoos en la columna 

Iberia reforzaréis la lucha contra el 

fascismo. – Monleón (1937). 

Cartell produït per la FAI on ens mostra un 

gran monstre, davant d’una esvàstica nazi 

trencada, simulant el feixisme i menjant una 

fletxa ferotge dels colors vermells i negres on 

posa part de l’eslògan. 

 

 

Fotografia extreta de l’arxiu de 

la Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/todos-pie-guerra
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/todos-pie-guerra
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Fig. 56 
¡No pasarán! ¡Gloria a las milicias del 

Pueblo!. – Anònim (1936?).  

Aquest cartell mostra un grup de treballadors 

lluitant on el motiu iconogràfic és la lluita 

popular: homes i dones milicianes 

anarquistes combaten per aconseguir la 

llibertat i aplastar els feixistes. Veiem les 

figures en posició de combat, disparant les 

seves armes contra els feixistes que es 

protegeixen darrere d’un turó i dels soldats 

caiguts. En un pla més allunyat apareix un 

grup de combatents que acudeix a recolzar 

en la lluita dels companys.  

L’eslògan prové del discurs que va realitzar 

Dolores Ibárruri, “La Pasionaria” que podem 

veure als annexos també. 

 

Informació i fotografia extreta de Catálago de 

Carteles de República y la Guerra Civil 

Españolas, p. 35. 
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Fig. 57 
Vencerem pel bé del proletariat mundial. – 

Coves. 

L’argument iconogràfic es basa en unes 

banderes (la de república, la senyera, 

l’anarco-sindicalista i la del comunisme) que 

simbolitzaven el Frente Popular i són 

portades per homes (sense faccions, ni res) 

que marxen amb el puny en alt sobre l’esfera 

terrestre. 

Imatge extreta de l’arxiu de la Biblioteca 

Nacional de Catalunya. 

Informació i fotografia extreta de Catálago de 

Carteles de República y la Guerra Civil 

Españolas, p. 35-37. 

 

 

 

Fig. 58 
¡No pasarán! ¡Pasaremos!. Julio 1936. – 

Puyol (1937). 

En aquesta litografia el que veiem són dues 

figures, un soldat i un pagès milicià que se’n 

van, en pas coordinat, a lluitar. Porten, 

col·locant a la seva espatlla, el seu fusil. De 

nou es torna a recórrer a l’eslògan de “¡No 

pasarán!”, dit per “La Pasionaria”. 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 
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Fig. 59 
Les milicies us necessiten!. – Cristobal 

Arteche (1936). 

En un primer pla veiem una dona, vestida 

amb la granota dels combatents proletaris, 

agafant un fusil amb la seva mà Esquerra i 

s’adreça a nosaltres assenyant-nos amb el 

dit índex (recurs emprat anteriorment), acte 

va acompanyat per la llegenda. Al fons 

podem veure una desfilada de milicians amb 

indumentària variada que porten la bandera 

anarco-sindicalista, la comunista i la senyera. 

 

 

 

 

 

Imatge realitzada al MACBA. 

Fig. 60 
Con el Trabajo y con las armes, 

defenderemos las mujeres de la libertat 

del pueblo. – Mujeres Libres. 

Veiem un grup de dones, fetes en traços molt 

lliures i oberts, amb els trets desdibuixats, 

apuntant amb les armes als enemics; també 

veiem algunes agafant banderes i unes 

quantes que cuiden o lamenten la caiguda i 

la mort d’algunes de les seves companyes. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://cgt.org.es/wp-

https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-07.pdf
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content/uploads/2017/10/Mujere

s-Libres-07.pdf 

 

Fig. 61 
Hoy más que nunca, Victoria. – Josep 

Renau (1938). 

Renau pretenia, no només destacar la 

importància de guanyar la guerra, sinó també 

mantenir alta la moral de l’espectador. La 

iconografia no és la més usual, veiem el 

rostre d’un aviador somrient que mira uns 

avions que formen la lletra “V” iniciant la 

paraula “victòria”. En aquest cartell, l’element 

escrit pren moltíssima importància, quelcom 

que no és massa habitual en el cartellisme 

de la guerra civil.  

 

Informació i fotografia extreta de Catálago de 

Carteles de República y la Guerra Civil 

Españolas p. 39-40. 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museunacional.cat/

ca/colleccio/hoy-mas-que-

nunca-victoria/josep-

renau/250443-000 

 

 
Educació i cultura 

Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-07.pdf
https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-07.pdf
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/hoy-mas-que-nunca-victoria/josep-renau/250443-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/hoy-mas-que-nunca-victoria/josep-renau/250443-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/hoy-mas-que-nunca-victoria/josep-renau/250443-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/hoy-mas-que-nunca-victoria/josep-renau/250443-000


 114 

Fig. 62 
Ciutadà!. – Jan. 

Fotomuntatge on veiem a un grup de nens 

portant uns llibres, vestits de blanc i amb un 

braçal de l’escut de Barcelona que estan 

sobre un fons blau d’uns cotxes. 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. P. 805 (versió Kindle). 

Fig. 63 
Las milicas de la cultura luchan contra el 

fascismo combatiendo la ignorància. – 

Anònim. 

Veiem un llibre obert, on  la pàgina esquerra 

és blanca i la dreta hi trobem la inscripció 

“Cartilla escolar antifascista”. Com a punt de 

llibre hi trobem una escopeta o un fusell. 

Aquests dos objectes estan situats sobre un 

fons blau fosc. A la part superior dreta i a la 

part inferior esquerra és on hi trobem 

l’eslògan del cartell. 
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Imatge extreta de: 

https://primeraxlinea.wordpress.

com/2016/01/10/milicias-de-la-

cultura/ 

Fig. 64 
Escola nova. Poble lliure. – Carme Milà 

(1936) 

Veiem dues figures, una nena i un nen, que 

estan asseguts llegint un llibre. Trets facials 

no definits i tampoc es troben en un espai 

concret. Predomini de les tonalitats roges, 

blaves i grises. 

 

 

 

Imatge extreta de : 

http://affiches-combattants-

liberte.org/es/educacion/265-

carte-postale-milla-cenu-l-ecole-

nouvelle-c-est-le-peuple-

libre.html 

https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/01/10/milicias-de-la-cultura/
https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/01/10/milicias-de-la-cultura/
https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/01/10/milicias-de-la-cultura/
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
http://affiches-combattants-liberte.org/es/educacion/265-carte-postale-milla-cenu-l-ecole-nouvelle-c-est-le-peuple-libre.html
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Fig. 65 
L’Opinió. – Helios Gómez (1936). 

L’Opinió era un diari de la Guerra Civil de 

caràcter obrer. En el cartell, veiem una figura 

de tendència cubista amb aquests trets 

geometritzats , agafant una bandera que 

posa el nom del diari. Al fons veiem la 

fàbrica, ressaltant aquest caràcter obrer. 

Finalment, hi ha un predomini dels tons 

vermells, blancs, negres i grisos. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museunacional.cat/

ca/colleccio/lopinio/helios-

gomez-rodriguez/250449-000 

 
Economia de guerra: la producció i lluita 

contra el mercat negre 

Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/lopinio/helios-gomez-rodriguez/250449-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/lopinio/helios-gomez-rodriguez/250449-000
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/lopinio/helios-gomez-rodriguez/250449-000
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Fig. 66 
No envieu els vostres productes al mercat 

lliure, veneu-los a través dels sindicats 

agrícoles. – Mora Rosselló (1937). 

Cartell contra la compra-venda al mercat 

negre. Podem veure les figures d’uns nens 

amb el cap d’aliments (fruita i verdures), 

donats per una parella, que s’estan dirigint a 

la figura d’un animal, un llop, que encara el 

mercat lliure; l’animal va acompanyat per uns 

caçadors que estan esperant els aliments. 

Tot i això, les figures que tenen el cap de 

patata, espiga de blat, escarxofa i blat de 

moro se’ls veuen espantats (al costat de la 

figura de la patata veiem la inscripció 

ESPECULACIÓ), mentre que els altres 

segueixen el seguici d’una forma més alegre. 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

Fig. 67 
Editat pel Sindicato Único del Ramo de la 

Alimentación de la CNT-FAI-AIT 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 
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Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. (versió Kindle). 

Fig. 69 
Industria de guerra, potente palanca de la 

victoria. – Josep Renau (1937). 

Renau en el fotomuntatge ens mostra 

diversos elements industrials, com una roda 

industrial) i un puny alçat que utilitza els 

mecanismes industrials. 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/industria-guerra-

potente-palanca-victoria 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/industria-guerra-potente-palanca-victoria
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/industria-guerra-potente-palanca-victoria
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/industria-guerra-potente-palanca-victoria
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Fig. 70 
Cartel. Decreto 7 octubre 1936. – Josep 

Renau (1936). 

Un altre fotomuntatge de Renau, en aquest 

cas ens mostra un pagès que està agafant 

una falç amb la mà esquerra i amb la dreta 

agafa un fusil que té el nom de “Decreto”; 

l’arma estava envoltada per una serp que 

animalitza, tal com diu la inscripció, 

“Propietario Faccioso”. El text mostra un 

decret governamental. 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/cartel-decreto-7-

octubre-1936 

Fig. 71 
Feu tancs, tancs, tancs... que son els 

vehicles de la victoria. – Martí Blas 

(1936?). 

Martí Blas en aquest cartell ens mostra en 

primer pla un gran tanc que està xafant el 

que sembla un carro; al seu darrere, en 

veiem un de més petit que va seguint el 

principal. 

Un cartell que en l’època va generar certa 

polèmica, ja que la majoria de cartellistes 

eren molt joves i no els hi donaven 

importància a les consignes com li va passar 

aquí a Martí Blas perquè la consigna va 

confondre als ciutadans puix no sabien si era 

 

 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cartel-decreto-7-octubre-1936
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cartel-decreto-7-octubre-1936
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cartel-decreto-7-octubre-1936
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un missatge destinats per ells o per les 

institucions; va arribar a ser tal la confusió 

que la consigna va passar a tenir un focus 

satíric ja que es van fer altres cartells com 

Feu croisants, croisants, croisants o Feu 

avions, avions, avions que és el vehicle de la 

victòria. Inclús, el cartell va portar conflictes 

interns dins del SDP perquè Solé Boyls va fer 

bromes sobre el cartell i va rebre una pallissa 

de Viader i va ser amenaçat per Alloza. 

Imatge extreta de: 

https://mdc.csuc.cat/digital/colle

ction/pavellorepu/id/304 

Fig. 72 
¡Compañeras! Ocupad los puestos de los 

que se van a empuñar un fusil. – Juana 

Francisca Rubio. 

Juana Francisca Rubio, juntament amb 

Carme Mila, és de les poques dones artistes 

cartelleres que coneixem durant la Guerra 

Civil. Centrant-nos amb el cartell, en un 

primer pla veiem una dona d’esquenes que 

està treballant davant d’un forn industrial.  

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://www.ahmagazine.es/juana

-francisca-rubio/ 

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/304
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/304
http://www.ahmagazine.es/juana-francisca-rubio/
http://www.ahmagazine.es/juana-francisca-rubio/
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Fig. 73 
Mujeres trabajad por los compañeros que 

luchan. – Juan Antonio. 

Litografia on veiem dues figures femenines 

dividides en dos registres: la primera és 

representada amb un rostre desdibuixat i 

empunyant una falç; al seu darrere en veiem 

una altre de cos sencer que està treballant al 

camp.  

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://bir.brandeis.edu/handle/10

192/25922 

Fig. 74 
Un vago es un faccioso. - Sindicat de 

Dibuixants professionals (1936-1939?) 

cur element icònic és tan directe com el 

missatge escrit: un home tombat amb 

l’espatlla recostada sobre la “V” de la paraula 

“vago” sesteando amb la gorra sobre els ulls. 

S’ha de destacar, como ja es va fer en el 

cartell de Josep Renau Hoy más que nunca. 

Victoria la integració del “lettering” en la 

estrategia de la imatge. p. 46. 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.europeana.eu/es/ite

http://bir.brandeis.edu/handle/10192/25922
http://bir.brandeis.edu/handle/10192/25922
https://www.europeana.eu/es/item/2048614/data_item_brandeis_scwp_10192_25600
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m/2048614/data_item_brandeis

_scwp_10192_25600  

 
La sanitat, higiene i la prostitució Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

Fig. 75 
¡Un borracho es parásito! ¡Eliminémosle!. 

– Artel (1937). 

Litografia amb un clar tema, la lluita contra 

l’alcoholisme; iconogràficament veiem en 

primer pla un home de rostre envellit que 

està al costat de tres ampolles de vi. 

Estèticament recorda al cubisme de Picasso 

o Juan Gris. 

 

Informació extreta de Catálago de Carteles 

de República y la Guerra Civil Españolas p. 

46. 

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://obrasculturales.didactalia.

https://www.europeana.eu/es/item/2048614/data_item_brandeis_scwp_10192_25600
https://www.europeana.eu/es/item/2048614/data_item_brandeis_scwp_10192_25600
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/un-borracho-es-un-parasito/c8ec5f9b-e1cd-49a1-a51b-c84ad67a7add
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net/recurso/un-borracho-es-un-

parasito/c8ec5f9b-e1cd-49a1-

a51b-c84ad67a7add 

 

Fig. 76 
Lluita antivenèria. Cureu-vos!. Arteche.  

Omet la figura del soldat, un cartell totalment 

dedicat cap a les prostitutes i les dones que 

pensen comercialitzar amb el seu cos, ja que 

Arteche planteja substituir la prostitució amb 

una maternitat sana. 

L’artista ens presenta dues històries, a 

l’esquerra trobaríem la imatge sinestra de la 

prostituta, que està fumant un cigarret 

(al·ludint al símbol fàl·lic de vici), nua. 

Utilitzant el clarobscurs senyala les idees 

lícites i de vergonya. A la dreta trobaríem la 

imatge d’una mare feliç amb el seu fill. 

Arteche el que fa és enfocar la lluita 

antivenèria més enfocada al món femení i 

familiar. A través de la juxtaposició lumínica, 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.pinterest.com/pin/57

1323902722823325/ 

 

http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/un-borracho-es-un-parasito/c8ec5f9b-e1cd-49a1-a51b-c84ad67a7add
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/un-borracho-es-un-parasito/c8ec5f9b-e1cd-49a1-a51b-c84ad67a7add
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/un-borracho-es-un-parasito/c8ec5f9b-e1cd-49a1-a51b-c84ad67a7add
https://www.pinterest.com/pin/571323902722823325/
https://www.pinterest.com/pin/571323902722823325/
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Arteche vol animar a que la dona faci aquest 

canvi de vida. 

 

Informació extreta de: RODRÍGUEZ 

TSOUROKDISSIAN, Carolina (2019): 

Carteles antivenéreos de la Guerra Civil 

Española: Imágenes de la prostituta en 

tiempos de conflicto y revolución social. P. 

13-14. 

 

Fig. 77 
Evita las enfermedades venereas, tan 

peligrosas como las bales enemigas. – 

Inspección General de Sanidad Militar. 

Aquest cartell mostra la meitat esquerra el 

pla d’una composició d’un soldat content qui 

està acariciant una dona rossa maquillada, 

sota la llum d’una farola. A la part dreta, 

veiem la figura del soldat caigut. Aquestes 

dues imatges van acompanyades per la 

consigna de que s’evitin les malalties 

venèries. 

 

La dona és vinculada en la prostitució per la 

seva indumentària, el cansament que mostra 

a la cara i se l’ubica a la nit (llum de la 

farola); la dona apareix com una 

personificació del mal veneri, quelcom que es 

pot veure en la utilització dels colors perquè 

a la faldilla, a la zona dels genitals, hi trobem 

 

 

 

 

Imatge extreta: 

https://www.vice.com/es/article/

gyxmkj/mujer-carteles-guerra-

civil-espanola  

https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
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un color blau pàl·lid. El soldat qui va 

doblement uniformat intenta imposar-se 

sobre la dona, significant la superioritat 

perversa de la figura de la prostituta. 

 

Informació extreta de: RODRÍGUEZ 

TSOUROKDISSIAN, Carolina (2019): 

Carteles antivenéreos de la Guerra Civil 

Española: Imágenes de la prostituta en 

tiempos de conflicto y revolución social. P. 8-

9. 

 

 

Fig. 78 
¡Atención! Las enfermades venereas 

amenaza a tu salud. ¡Prevente contra 

elles!. – Rivero Gil. 

Presenta una composició senzilla, amb 

menys elements i rebutja les fórmules 

elaborades. En aquest cartell es posa molta 

èmfasi en la sensualitat de la dona, com a 

fêmme fatal, sense relacionar-se amb 

elements bèl·lics. La figura de la dona és 

molt esquemàtica i veiem com s’acaba 

transformant amb un esquelet, a més que va 

nua. Està abraçant a un soldat que va de 

vermell.  

Com els anteriors cartells, aquest perpetua 

una tradició misògina de la imatgeria 

pictòrica de finals del segle XIX. Es 

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://historsex.blogspot.com/20

http://historsex.blogspot.com/2015/07/sexo-y-propaganda-durante-la-guerra.html
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construeix una sexualitat degenerada, 

perillosa. 

 

Informació extreta de: RODRÍGUEZ 

TSOUROKDISSIAN, Carolina (2019): 

Carteles antivenéreos de la Guerra Civil 

Española: Imágenes de la prostituta en 

tiempos de conflicto y revolución social. P. 

10. 

15/07/sexo-y-propaganda-

durante-la-guerra.html 

 

Fig. 79 
Els caiguts et necessiten! Ajuda al 

Consell de Sanitat de Guerra. – Eduardo 

Vicente Pérez (1937). 

Aquest cartell veiem un soldat caigut, tirant-

se enrere i que li regalima sang del cap, és 

agafat per una figura femenina vestida 

d’infermera que sembla que el va auxiliar. Hi 

ha un predomini dels grocs, blaus i blancs. 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/els-caiguts-et-

necessiten-ajuda-al-consell-

http://historsex.blogspot.com/2015/07/sexo-y-propaganda-durante-la-guerra.html
http://historsex.blogspot.com/2015/07/sexo-y-propaganda-durante-la-guerra.html
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/els-caiguts-et-necessiten-ajuda-al-consell-sanitat-guerra-caidos-necesitan-ayuda-al
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/els-caiguts-et-necessiten-ajuda-al-consell-sanitat-guerra-caidos-necesitan-ayuda-al
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/els-caiguts-et-necessiten-ajuda-al-consell-sanitat-guerra-caidos-necesitan-ayuda-al


 127 

sanitat-guerra-caidos-necesitan-

ayuda-al 

 

Fig. 80 
¡Ayudad a la Cruz Roja espanyola a su 

labor humanitària!. – Mezquita (1936-

1939?). 

A aquesta litografia, el que ens mostra és 

una infermera agafada d’una creu roja 

(emblema de la Creu Roja) i ens està oferint 

la mà en signe de que l’ajudem. 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.vice.com/es/article/

gyxmkj/mujer-carteles-guerra-

civil-espanola 

 
La rereguarda: els bombardejos, els 

mutilats de guerra i refugiats, la infantesa 

i contra l’espionatge 

Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/els-caiguts-et-necessiten-ajuda-al-consell-sanitat-guerra-caidos-necesitan-ayuda-al
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/els-caiguts-et-necessiten-ajuda-al-consell-sanitat-guerra-caidos-necesitan-ayuda-al
https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola
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Fig. 81 
¡Compañeras evacuad! Un futuro de pas y 

prosperidad, exige un presente sacrificio. 

– Bardasano. 

Litografia que va editar el Partit Comunista i 

ens mostra en primer pla una mare, dèbil 

agafant el seu fill en braços on se’n van a 

evacuar, mentre hi ha un bombardeig al seu 

fons.  

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://obrasculturales.didactalia.

net/recurso/compaeras-

evacuad-madrid/26c5e400-fe83-

40ba-b99c-ba42bd83caf4 

 

Fig. 82 
¡Criminales!. – Ras (1936) 

En aquest cas veiem una mare, 

desesperada, cridant, agafant el cos del seu 

fill mort, mentre a l’esquerra cau una bomba. 

Aquesta composició recorda al Guernica de 

Picasso, per tant, és problable que el pintor 

cubista s’inspires en aquesta imatge per fer 

la seva interpretació. 

 

 

http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/compaeras-evacuad-madrid/26c5e400-fe83-40ba-b99c-ba42bd83caf4
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/compaeras-evacuad-madrid/26c5e400-fe83-40ba-b99c-ba42bd83caf4
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/compaeras-evacuad-madrid/26c5e400-fe83-40ba-b99c-ba42bd83caf4
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/compaeras-evacuad-madrid/26c5e400-fe83-40ba-b99c-ba42bd83caf4
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I Informació extreta de Catálago de Carteles 

de República y la Guerra Civil Españolas.  

 

 

 

Imatge extreta de: 

http://obrasculturales.didactalia.

net/recurso/criminales/c8da41e9

-65d3-4514-9e9b-

8dd902d7ca9d 

http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/criminales/c8da41e9-65d3-4514-9e9b-8dd902d7ca9d
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/criminales/c8da41e9-65d3-4514-9e9b-8dd902d7ca9d
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/criminales/c8da41e9-65d3-4514-9e9b-8dd902d7ca9d
http://obrasculturales.didactalia.net/recurso/criminales/c8da41e9-65d3-4514-9e9b-8dd902d7ca9d
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Fig. 83 
La pràctica militar dels rebels. Si tu 

toleres això, els teus fills i filles seran els 

següents. – Anònim (Ministerio de 

Propaganda, 1938). 

La nena que veiem representada és Maria 

Santiago Robert qui va morir assassinada a 

un bombardeig que va haver a Getafe. És 

una de les imatges més tràgiques i repetides 

de la guerra, que es va utilitzar per fer aquest 

fotomuntatge on la veiem i a darrere seu en 

petit un núvol de fum i diferents avions de 

bombardeig.  

 

 

 

 

 

 

Fotografies realitzades: la de 

sobre a l’exposició «Aixafem el 

Feixisme» del Palau Robert; la 

de sota va ser feta al MACBA. 



 131 

Fig. 84 
Contra el espionaje. – Anònim (1936-

1939?) 

Cartell on hi predomina el text que explica 

que no hem de donar detalls dels la situació 

dels fronts a ningú; veiem dues figures a 

cada extrem del cartell, una fent una postura 

de silenci (posant-se el dit índex als llavis) i 

l’altra parant l’orella.  

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.alamy.es/foto-

carteles-de-propaganda-

republicana-durante-la-guerra-

civil-espanola-contra-el-

espionaje-los-milicianos-no-dar-

detalles-sobre-el-estado-de-los-

frentes-ninguno-de-los-

camaradas-ninguno-de-los-

hermanos-ni-novias-

84977326.html 

 

https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
https://www.alamy.es/foto-carteles-de-propaganda-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-contra-el-espionaje-los-milicianos-no-dar-detalles-sobre-el-estado-de-los-frentes-ninguno-de-los-camaradas-ninguno-de-los-hermanos-ni-novias-84977326.html
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Fig. 85 
La bestia acecha. ¡Cuidado al hablar!. – 

Aleix Heinsberger (1936). 

Veiem un gran mono, coronat i portant un 

collaret d’una creu (simulant el feixista, 

representat de forma molt caricaturesca) que 

està parant orella, amb una mà i orella molt 

grosses escoltant el que diem. 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. (versió Kindle). 

Fig. 86 
El espia. – Ramon Puyol (1936). 

Puyol representa la figura d’un espia d’una 

forma molt exagerada, surrealista, grotesca 

perquè té una aparença d’extraterrestre amb 

unes manes grans, primes, amb els dits 

llargs; els ulls que li sobresurten de la cara i 

les orelles molt grans (semblen d’un elefant). 

El nas té forma de creu.  
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Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. (versió Kindle). 

Fig. 87 
La mascota de la revolució. El més petit 

de tots. – Comissariat de Propaganda de 

la Generalitat de Catalunya (1937). 

Cartell molt simple on veiem en primer pla “El 

més petit de tots”. 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 
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Fig. 88 
Compreu segells pro infància. – Badia 

Vilato (1936).  

Representació a partir de la litografia, on 

veiem el rostre en molt gran d’un nen 

acompanyat de la consigna.  

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

Fig. 89 
Semana del niño. – Luís Molné Vidal. 

Veiem la figura d’un nen i una nena, 

contents, envoltats de joguines en un jardí; 

veiem com la nena agafa una nina de drap i 

el nen un llibre. És un dibuix que transmet 

dolcesa. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 
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Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. P. 518 (de la versió 

Kindle).  

 
Internacionalització del conflicte Bloc: temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

Fig. 90 
¡Crim!, Molinas (1938?). Socors Roig 

Internacional. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de l’arxiu de la 

Biblioteca Nacional de 

Catalunya 
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Fig. 91 
Está donde precisa. – Socorro Rojo 

Internacional.  

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.pinterest.de/pin/133

911788900316879/ 

 

Fig. 92 
Aidez l’Espagne (Ayudad a España). – 

Joan Miró (1937). 

 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/133911788900316879/
https://www.pinterest.de/pin/133911788900316879/
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Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/aidez-lespagne-

ayudad-espana  

 
La dona Bloc: Els temes del cartell 

republicà i el cartell feixista 

Fig. 93 
Dones antifeixistes : La dona a la 

reraguarda us espera : Avinguda 14 d'abril 

389 baixos. – Comissariat de publicitat de 

la Generalitat de Catalunya (1937?), 98,5 x 

68 cm. 

 

 

 

 

 

Fig. 94 
Por las milicias. – Ricard Obiols.  

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/aidez-lespagne-ayudad-espana
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/aidez-lespagne-ayudad-espana
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/aidez-lespagne-ayudad-espana
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Fig. 95. 
¡Mujeres! Ingresad en la juventud 

Socialista Unificada por la defensa de 

vuestras libertades y derechos. – Gráficas 

Reunidas (1937). 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. 

 

 
Cartell feixista 

Bloc: Els temes del cartell 

republicà i el cartell feixista  
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Fig. 96 
Por la madre y el hijo. Por una España 

mejor. - Carlos Sáenz de Tejada (1938). 

 

Cartell realitzat per Carlos Sáenz de Tejada 

el 1938 a partir de la tècnica de la litografia; 

cartell que va difondre Auxilio Social on ens 

presenta un dibuix molt simple, de línies 

academicista, presentant-os en primer terme 

una dona aixecant el seu fill mentre en un 

segon pla veiem a dues figures, presentats 

de forma esbossada, mirant-s’ho amb 

sorpresa. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/madre-hijo-

espana-mejor 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/madre-hijo-espana-mejor
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/madre-hijo-espana-mejor
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/madre-hijo-espana-mejor
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Fig. 97 
La Falange. – Carlos Sáenz de Tejada 

(1937). 

 

Litografia sobre paper realitzat per Carlos 

Sáenz de Tejada on ens mostra a un 

col·lectiu de joves vestits de blau (vestuari 

que va posar de moda la Falange) portant 

unes banderes amb l’emblema de la Falange 

i alguns personatges fent la salutació feixista. 

Tanmateix, veiem un estàndard amb l’àguila 

feixista i també volen un coloms significant la 

pau.  

 

El cartell mostra un estil academicista dividit 

en dos registres: la part de sota veiem a la 

gent, mentre que la part de dalt hi destaquen 

les banderes i els coloms.  

 

Pel que fa la policromia hi ha un domini dels 

blaus i els vermells, dins d’un contrast neutre. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.museoreinasofia.es/

coleccion/obra/falange 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/falange
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/falange
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Fig. 98 
En nuestra justícia està nuestra fuerza. – 

Carlos Sáenz de Tejada (1939). 

 

Tejada, a través d’aquesta impressió offset 

sobre paper, ens mostra una família feliç que 

ha estat dissenyada des d’una forma molt 

simple i una aplicació de colors molt lleugera. 

Hi ha un predomini del color original del 

paper. 

 

Veiem a la part superior dreta l’emblema de 

la Falange. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.todocoleccion.net/c

arteles-guerra-

civil/reproduccion-cartel-guerra-

civil-8-auxilio-social-carlos-

saenz-tejada~x17548101  

https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/reproduccion-cartel-guerra-civil-8-auxilio-social-carlos-saenz-tejada~x17548101
https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/reproduccion-cartel-guerra-civil-8-auxilio-social-carlos-saenz-tejada~x17548101
https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/reproduccion-cartel-guerra-civil-8-auxilio-social-carlos-saenz-tejada~x17548101
https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/reproduccion-cartel-guerra-civil-8-auxilio-social-carlos-saenz-tejada~x17548101
https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/reproduccion-cartel-guerra-civil-8-auxilio-social-carlos-saenz-tejada~x17548101
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Fig. 99 
Arriba España. – Anònim (1938?) 

 

Apareixen un grup de soldats, pagesos i 

obrers que van desfilant amb el braç fent la 

salutació feixista sota el lema “¡Arriba 

España!” el crit patriòtic que va ser encunyat 

per la Falange. 

 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: 

https://www.pineroabogado.es/si

ngle-post/2014/01/30/carteles-

de-la-guerra-civil-espa-c3-b1ola-

arriba-espa-c3-b1a-10110 

 

https://www.pineroabogado.es/single-post/2014/01/30/carteles-de-la-guerra-civil-espa-c3-b1ola-arriba-espa-c3-b1a-10110
https://www.pineroabogado.es/single-post/2014/01/30/carteles-de-la-guerra-civil-espa-c3-b1ola-arriba-espa-c3-b1a-10110
https://www.pineroabogado.es/single-post/2014/01/30/carteles-de-la-guerra-civil-espa-c3-b1ola-arriba-espa-c3-b1a-10110
https://www.pineroabogado.es/single-post/2014/01/30/carteles-de-la-guerra-civil-espa-c3-b1ola-arriba-espa-c3-b1a-10110
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Fig. 100 
Viva España. – Anònim. 

 

Cartell propagandístic del bàndol franquista 

on es representa la Verge del Pilar de 

Saragossa davant d’una bandera monàrquica 

en el que es pot llegir la consigna del cartell. 

A la part inferior podem veure la basílica del 

Pilar, el riu Ebre i un avió republicà 

sobrevolant l’església, en record del 

bombardeig fallit de l’agost de 1936, en el que 

no van explicar les tres bombes llançades. 

 

 

 

 

 

Imatge extreta de: de Andrés de 

Sanz, J. (s. f.). Carteles de la 

Guerra Civil Española. Suaseta 

Edicions. P. 65. 
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 12.4. Fonts primàries 

Reportatge Milicias de la Cultura a La Vanguardia del dia 11 d’agost del 1938, pàgines 2-3. 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1938/08/11/NGS19380811-

002.pdf  

 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1938/08/11/NGS19380811-002.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1938/08/11/NGS19380811-002.pdf
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Contra la prostitució, pàgines 15-16 i 20 de la revista feminista Mujeres Libres!, vol. VII (es 

comenta el problema de la prostitució i com fer una possible inserció laboral. Extret de: 

https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-11_0.pdf: 

 

Petit article dedicat a una associació de refugiats que podem trobar a La Vanguardia del dia 

10 d’agost de 1938, pàgina 4 disponible a 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/08/10/pagina-4/33128914/pdf.html: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/08/10/pagina-4/33128914/pdf.html
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Petit anunci on es demana col·laboració a la dona per servir al Servei de Recuperació. 

Extret de La Vanguardia del dia 10 d’agost de 1938, pàgina 5 disponible a 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/08/10/pagina-5/33128915/pdf.html: 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest del SDP. Extret del diari El Treball del dia 22 de setembre de 1936 a la pàgina 5. 

Disponible a: http://arxiutreball.cat  

 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/08/10/pagina-5/33128915/pdf.html
http://arxiutreball.cat/
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Retall on apareix un cartell d’Arteché i fan una crida a l’allistament de la població. Extret de 

La Veu de Catalunya del dia 19 d’agost de 1936.  

 

 

12.5. Discursos 

Fragment de discurs de Queipo de Llano dit l’any 1936 a través de Unión Radio Sevilla on 

predica les violacions massives a les dones, com a arma de guerra (accessible a 

https://www.youtube.com/watch?v=9weVo7tCvjc): 

«Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado de rojos cobardes lo 

que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está 

totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. 

Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se 

van a librar por mucho que berreen y pataleen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9weVo7tCvjc
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Fragment de discurs de Queipo de Llano realizar durant la Guerra Civil (accesible a 

https://www.youtube.com/watch?v=kqGoxeS8rPM): 

« ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime, seguid el ejemplo 

de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas, solo así, lograreis la victoria, 

alegría en el hogar y paz en el alma.» 

 

Discurs de Dolores Ibárruri: ¡No Pasarán!, pronunciat el 19 de juliol de 1936. Extret de: 

http://historien.geographe.free.fr/ibarruri19juillet1936.pdf 

 

« ¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Antifascistas! ¡Españoles patriotas!... Frente a la 

sublevación militar fascista ¡todos en pie, a defender la República, a defender las 

libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo!...  

A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la 

gravedad del momento actual. En Marruecos y en Canarias luchan los trabajadores, 

unidos a las fuerzas leales a la República, contra los militares y fascistas sublevados.  

Al grito de ¡el fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre !... los obreros 

y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los 

enemigos de la República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y 

anarquistas, los republicanos demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la 

República han infligido las primeras derrotas a los facciosos, que arrastran por el 

fangode la traición el honor militar de que tantas veces han alardeado.  

Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir la 

España democrática y popular en un infierno de terror y de muerte.  

Pero ¡NO PASARÁN!  

España entera se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle, 

apoyando al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que 

llegue hasta el fin en el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados.  

¡Jóvenes, preparaos para la pelea! 

https://www.youtube.com/watch?v=kqGoxeS8rPM
http://historien.geographe.free.fr/ibarruri19juillet1936.pdf
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¡Mujeres, heroicas mujeres del pueblo! ¡Acordaos del heroísmo de las mujeres 

sturianas en 1934; luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la 

vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza!  

¡Soldados, hijos del pueblo! ¡Manteneos fieles al gobierno de la República, luchad 

al lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros 

padres, vuestros hermanos y compañeros! ¡Luchad por la España del 16 de febrero, 

luchad por la República, ayudadlos a triunfar!  

¡Trabajadores de todas las tendencias! El gobierno pone en nuestras manos las 

armas para que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que 

significaría el triunfo de los sangrientos verdugos de octubre.  

¡Que nadie vacile Todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista 

debe considerarse un soldado en armas.  

¡Pueblos de Cataluña, Vasconia y Galicia! ¡Españoles todos! A defender la 

República democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de 

febrero.  

El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llama especialmente a vosotros, 

obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar 

definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. ¡Viva 

el Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la República del 

pueblo! ¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán!  

****  

Ouvriers ! Paysans ! Antifascistes ! Espagnols patriotes ! Face au soulèvement 

militaire fasciste, tous debout ! Défendons la République ! Défendons les libertés 

populaires et les conquêtes démocratiques du peuple !  

Par les communiqués du gouvernement et du Front populaire, le peuple connaît la 

gravité du moment 1 actuel 

Au Maroc et aux Canaries, les travailleurs sont en lutte aux côtés des forces restées 

fidèles à la République, contre les militaires et les fascistes insurgés.  

Au cri de : « Le fascisme ne passera pas, les bourreaux d'octobre ne passeront pas! 

» les ouvriers et les paysans de diverses provinces d'Espagne s'incorporent à la lutte 

contre les ennemis de la République. Les communistes, les socialistes et les 
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anarchistes, les républicains démocrates, les soldats et les forces demeurées 

loyales à la République ont infligé les premières défaites aux factieux qui traînent 

dans la boue de la trahison l'honneur militaire dont ils se glorifiaient tant.  

Tout le pays vibre d'indignation devant ces misérables qui veulent plonger l'Espagne 

démocratique et populaire dans un enfer de terreur et de mort.  

Mais ils ne passeront pas ! 

L'Espagne entière s'apprête au combat.  

A Madrid, le peuple est dans la rue, soutenant le gouvernement et le stimulant avec 

son énergie et son esprit de lutte, pour que les militaires et les fascistes insurgés 

soient totalement écrasés.  

Jeunes, préparez-vous au combat !  

Femmes, héroïques femmes du peuple !Souvenez-vous de l'héroïsme des femmes 

des Asturies en 1934. Luttez vous aussi aux côtés des hommes pour défendre la vie 

et la liberté de vos enfants que le fascisme menace !  

Soldats, fils du peuple ! Restez fidèles au gouvernement et à la République, luttez 

aux côtés des travailleurs, aux côtés des forces du Front populaire, aux côtés de vos 

parents, de vos frères et de vos camarades !  

Luttez pour l'Espagne du 16 février, luttez pour la République, aidez-les à vaincre ! 

Travailleurs de toutes tendances !  

Le gouvernement met entre vos mains des armes pour sauver l'Espagne et le peuple 

de l'horreur et de la honte que représenterait la victoire des bourreaux d'octobre 

couverts de sang. Que nul n'hésite ! Soyez tous prêts pour l'action !  

Chaque ouvrier, chaque antifasciste doit se considérer comme un soldat en armes. 

Peuples de Catalogne, du Pays basque et de Galice ! Espagnols de partout ! 

Défendons la République démocratique, consolidons la victoire obtenue par le 

peuple le 16 février.  

Le Parti communiste vous appelle au combat. Il appelle tout spécialement les 

ouvriers, les paysans, les intellectuels à occuper un poste de combat pour écraser 

définitivement les ennemis de la République et des libertés populaires. Vive le Front 

populaire ! Vive l'union de tous les antifascistes ! Vive la République du peuple ! Les 

fascistes ne passeront pas ! Ils ne passeront pas !  
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No pasaran !  

 

Lletra de la cançó que es va dedicar a “El més petit de tots”. Aquesta cançó va ser en record 

a la cançó popular “Els tres tambors” i la lletra va ser adaptada per Pere Quart. Disponible 

a: https://www.youtube.com/watch?v=wEpyicAsimY 

Si n’eren tres germans 

Que van a la caserna. 

Tots tres cantant a cor: 

"Volem guanyar la guerra!" 

Ram ram pataplam. 

"Volem guanyar la guerra" 

  

El gran porta fusell, 

L’altre tambor i trompeta, 

I el més petit de tots, 

Empunya una bandera, 

Ram ram pataplam. 

Empunya una bandera, 

  

La mare fa el cor fort, 

I els fills abraça i besa, 

Quan és al més petit, 

Somriu i llagrimeja, 

Ram ram pataplam. 

Somriu i llagrimeja. 

  

Arriba el capità, 

https://www.youtube.com/watch?v=wEpyicAsimY
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Li diu amb veu severa, 

"Aquest no pot venir 

Que encara és massa tendre", 

Ram ram pataplam. 

"Que encara és massa tendre". 

  

És per aquest infant, 

I tots els de la terra, 

Que els homes lluitarem, 

Fins a morir o vèncer, 

Ram ram pataplam. 

Fins a morir o vèncer. 

  

La tropa ja se’n va, 

La mare li’n fa festa, 

I el més petit de tots, 

Enlaira la bandera, 

Ram ram pataplam. 

Enlaira la bandera. 
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