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Presentació 
 

La importància de la Gran Guerra a nivell mundial és indubtable. Va modificar les 
estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals no només del continent europeu 
sinó d’una part significativa del món. Va ser un conflicte que es va iniciar l’agost de 1914 
amb un entusiasme desfermat que, en pocs mesos va demostrar haver-se convertit en 
una autèntica màquina de matar milions de persones que experimentaven la duresa dels 
camps de batalla. 

A l’estat espanyol, Eduardo Dato va declarar la neutralitat espanyola pocs dies després 
de l’inici de les hostilitats. Però aquesta neutralitat oficial va donar pas, amb una certa 
rapidesa, a una fortíssima disputa intel·lectual entre germanòfils i aliadòfils que es va 
estendre fins al 1918 i que, com succeïa al conjunt del continent, va afectar no només 
els intel·lectuals i els homes de cultura sinó també al conjunt de la vida política.  

A Catalunya, la Gran Guerra va ser viscuda amb una passió desbordant. La simpatia 
pels Aliats va ser aclaparadora, especialment entre els intel·lectuals i els polítics 
republicans i es va manifestar amb una força molt superior a la resta d’Espanya. Aquest 
impacte va portar fins i tot a inaugurar un Museu de Guerra al Tibidabo ja el 1916 
dedicat al conflicte, i va tenir un dels màxims exponents en la difusió de les gestes dels 
Voluntaris catalans allistats a la Legió Estrangera que lluitaven per França i Anglaterra. 
No obstant això, també es van detectar grups molt actius que donaven suport als Imperis 
Centrals, entre ells, els grups vinculats al carlisme. Les revistes i la premsa diària es van 
posicionar a favor d’un dels bàndols, i van ser objecte de pressions diplomàtiques i 
propagandístiques d’uns consolats alemany i francès especialment actius a Barcelona. 

Així mateix, aquesta efervescència intel·lectual també va tenir conseqüències a nivell 
intern, ja que va condicionar la societat catalana de l’època i va afectar diversos 
sectors de l’economia i les classes obreres; en el terreny cultural i literari va afavorir la 
renovació de la premsa i l’aparició del corresponsal de guerra a Espanya, així com 
una implicació del món de l’art, i a nivell polític va propiciar la cristal·lització del 
catalanisme polític i els intents d’internacionalització de les reivindicacions 
polítiques catalanes, a banda d’entrar a les llars catalanes i tenir una presència 
important en la vida quotidiana i l’espai públic.  

La present exposició detalla les diverses vessants de l’impacte que el conflicte europeu 
i mundial va provocar en una Catalunya oficialment neutral, però altament implicada 
emocionalment en la contesa bèl·lica, així com el record i les memòries plurals que 
han  perviscut de la guerra a casa nostra. 

 

Juny de 2018
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Textos 
 

 

La Gran Guerra va modificar el continent europeu i una part significativa del món. Es va 
iniciar a l’agost del 1914 i va acabar amb la vida de més de vuit milions de soldats i un 
ingent nombre de civils.  

L’Estat espanyol es va mantenir neutral durant tota la contesa. No obstant això, a la 
Catalunya de la Mancomunitat acabada de néixer i amb Barcelona com a epicentre, el 
conflicte va tenir conseqüències sobre el conjunt de la societat: va afectar l’economia, la 
política, la cultura i la premsa diària, que, al seu torn, va ser objecte de pressions 
diplomàtiques i propagandístiques. En l’ordre internacional, la simpatia aclaparadora 
dels catalans pels aliats es va manifestar a través de l’allistament de voluntaris a la Legió 
estrangera francesa, un gest que a Catalunya assoliria un caràcter mític. 

Arran de la commemoració del centenari del final de la guerra, aquesta exposició detalla 
els vessants principals de l’impacte del conflicte sobre una Catalunya oficialment neutral, 
i mostra les memòries plurals d’aquesta guerra que han perviscut fins avui. Fa un segle 
les flames eren a la frontera; avui, encara en veiem el fum. 

 

«Se’ns presentava evidentíssim que Europa s’havia encès pels 
quatre costats. Teníem les flames a la frontera» 

Josep M. de Sagarra, Memòries 

 

El «Museo de Guerra», cent anys després 

En plena guerra europea, el 13 de febrer de 1916 es va inaugurar al Tibidabo el «Museo 
de Guerra», una barreja de museu i atracció firal que aviat es va convertir en un espai 
molt visitat per infants i adults. A més de cinc-cents metres d’alçada, s’hi veia una 
Barcelona il·luminada per flames artificials que simulaven un incendi posterior a un 
bombardeig. S’hi reproduïen elements bèl·lics, des d’unes trinxeres fins a un canó 
alemany, des d’un telègraf fins a un hospital, basats tots ells en el conflicte que estava 
assolant Europa. 

El museu, que va romandre obert durant la Guerra Civil i va ser clausurat el 1940, va 
demostrar que la guerra s’havia convertit en un focus d’atracció per al conjunt de la 
societat catalana. Avui, poc més de cent anys després, tornem a recórrer aquells 
camins.  

Abans de la guerra  

La guerra va ser el resultat de múltiples motius, entre els quals van destacar les tensions 
derivades de la guerra francoprussiana, les disputes imperials i l’auge dels 
nacionalismes, especialment als Balcans.  
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A Espanya, el sistema de la Restauració va començar a entrar en crisi pocs anys abans 
del 1914. En aquest context, la instauració de la Mancomunitat de Catalunya va suposar 
un canvi en la projecció del catalanisme.  

 Els antecedents de la guerra 

La victòria alemanya a la guerra francoprussiana (1870-1871) després del setge de 
París va obrir un procés de tensions entre l’imperi dels Hohenzollern i la Tercera 
República francesa. Aquest procés es va produir en un context de creixents aspiracions 
imperialistes posteriors i el desplegament de nous nacionalismes de matriu bel·licista.  

 La Restauració i la seva crisi 

El sistema del torn ideat per Cánovas del Castillo va començar a entrar en crisi els anys 
previs al 1914. La Setmana Tràgica del 1909, l’aparició del maurisme, les tensions dels 
nacionalismes emergents i les crítiques a la manca de democratització van donar forma 
a unes crítiques a la Restauració que es multiplicarien durant la guerra.  

 El catalanisme i la Mancomunitat 

Des del tombant de segle, el catalanisme es va construir com a moviment i va intentar 
projectar-se a escala interna i externa. En aquest camí, la constitució de la 
Mancomunitat de Catalunya a l’abril del 1914 sota la presidència d’Enric Prat de la Riba 
va cristal·litzar un projecte modernitzador, simultàniament noucentista i regionalista.  

 

La guerra i la neutralitat 

L’assassinat de l’hereu a la corona austrohongaresa, Francesc Ferran, a Sarajevo el 28 
de juny de 1914 va obrir la porta a un procés que va acabar amb les successives 
declaracions de guerra que donarien forma a la Gran Guerra a l’inici del mes d’agost. 
Concebuda inicialment pels principals analistes militars com un conflicte breu, la guerra 
es convertiria en una llarga guerra de trinxeres. 

Tot i la neutralitat oficial espanyola afavorida principalment per un cert aïllament en el 
tauler internacional i la feblesa de l’exèrcit, el món intel·lectual i polític català es va 
acabar separant en tres blocs: l’aliadòfil, el neutralista i el germanòfil. En el terreny 
econòmic i social, aviat es va fer palès que molts sectors viurien, de manera diversa, les 
conseqüències del nou escenari mundial.  

L’esclat de la guerra 

Durant la primera setmana d’agost les principals potències del continent van iniciar els 
processos de mobilització. Això va comportar que, també a Catalunya, aquestes 
potències cridessin a files els seus compatriotes, que van tornar en vaixells als seus 
països d’origen davant la perspectiva de passar per espais com la «Casa de los 
Alemanes» de Barcelona. Aquest procés va comportar, també, la tornada a Catalunya 
d’espanyols i catalans residents als territoris en guerra.  

«Continúa el movimiento extraordinario de pasajeros que regresan 
a España en los trenes procedentes de la frontera; son todos ellos 
obreros españoles que residían en el Mediodía de Francia y que han 
sido expulsados con motivo de la guerra. Se les conminaba con tomar 
las armas a favor de Francia en caso de no salir precipitadamente 
del territorio» 
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«La guerra europea», Diario de Gerona, 7 de agosto de 1914 

Disputes al voltant de la neutralitat oficial 

Malgrat la posició oficial, les disputes ideològiques i polítiques i la intromissió de les 
potències bel·ligerants van mostrar que la neutralitat havia esdevingut motiu de 
confrontació. A través de manifestos i altres textos, des dels ateneus i la premsa els 
diversos sectors van fer evidents les seves simpaties. Així, els diferents escenaris de la 
guerra (Bèlgica, Marne, Reims) es van convertir en els eixos del debat polític i 
intel·lectual català. 

«El Gobierno de S. M. se cree en el deber de ordenar la más estricta 
neutralidad á los súbditos españoles […] En su consecuencia, hace 
saber que los españoles residentes en España ó en el extranjero 
que ejercieran cualquier acto hostil que pueda considerarse 
contrario á la más perfecta neutralidad, perderán el derecho á la 
protección del Gobierno de S.M. y sufrirán las consecuencias de 
las medidas que adopten los beligerantes» 

«Parte Oficial», Gaceta de Madrid, 7 de agosto de 1914 
 

«Un cop la gent d’aquí va veure que no corria perill d’anar a la 
guerra, s’inflamà d’una bel·licositat grotesca; i si en realitat 
ningú no usava de la pólvora, Espanya es va dividir en dos camps 
aferrissadíssims: el dels germanòfils i el dels francòfils» 

Josep M. de Sagarra, Memòries 

PPostures davant la guerra:a 

AALIADÒFILSS 

«No hi pot haver cap home ni cap poble, al món, que pugui restar 
impassible, indiferent, covard, davant del terrible conflicte en 
el qual s’hi juga la sort de la llibertat humana i l’autonomia de 
les nacions. La neutralitat no justifica el criminal silenci. […] 
De la neutralitat oficial, nosaltres no’n tenim res que dir. Ara: 
de la neutralitat d’esperit, això és un’altra cosa. […] Si la 
nostra covardia ens fes emmudir, no ens queixem si el dia de demà 
toca per nosaltres l’hora fatal de desaparèixer com a pobles i com 
a homes, dessota la vandàlica escomesa d’una raça dominadora, 
arrastrant pel món que considera el seu feude, tots els atavismes, 
tot l’ancestralisme salvatge de les societats humanes i 
primitives.» 

«La guerra de la llibertat», El Poble Català, 7 de setembre de 
1914 

 

«Moltes de les nostres dones intervenen en la guerra actual en la 
forma més pròpia d’elles: atenuant les penalitats i les desgràcies 
dels catalans que són a la línia de foc». 

Feminal, gener del 1917 

«Francia, nación redentora que da su sangre sobre todos los 
calvarios, tiene por ley directriz, de cada día más, la ciudadanía, 
la vieja civitas republicana. La Alemania prusiana de hoy ha tenido 
por ley suprema la fuerza, según confesó el propio Bismarck, su 
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dios-local […] La elección no es dudosa: triunfe la civilización 
contra el terrorismo imperial».  

Carlos Costa, «La neutralidad y otras monsergas»,  
La Publicidad, 3 de setembre de 1914, p. 1 

ANEUTRALSS 

«¿Què pot ser Espanya, sinó país neutral, és a dir, país 
indiferent, país insensible, país passiu, en aquesta lluita 
entre els pobles vius d’Europa?» 

Francesc Cambó, «El conflicte europeu»,  
La Veu de Catalunya, 20 d’agost de 1914 

AGERMANÒFILSS 

«Así como nuestra juventud industrial, nuestra juventud científica 
y hasta nuestra juventud artista, han acudido varias veces a 
Alemania en pos de la cultura real y positiva, ¿por qué no hemos 
de acudir a ella en estos momentos de dolor, para consolarla en 
sus aflicciones, para darla a conocer a los que la ignoran, para 
impedir que en España se consuma la gran iniquidad de establecer 
vallas contra el más progresivo país de toda Europa? […] Seguir la 
corriente de las tradiciones latinas es caminar hacia la muerte». 

«A todos», Germania, 1 de març de 1915, p. 1-2 

L’impacte econòmic i social 

Tal com es va observar als bancs i a la Borsa, després de dies d’impaciència per les 
primeres notícies que arribaven, l’economia catalana va començar a notar les 
conseqüències del conflicte. Amb l’ajut d’una important presència del col·lectiu femení 
—que, a diferència de la resta d’Europa, no va haver d’ocupar el lloc dels homes dins el 
món laboral—, el tèxtil, com el sector agrícola, va viure anys de creixement espectacular, 
mentre que indústries com la del vi i el suro en van resultar durament perjudicades. 
Aquesta situació va donar lloc a una crisi de subsistències i a reivindicacions per pal·liar-
la dirigides a l’Estat.  

«Els qui tenien or a la caixa se l’enduien per estar més segurs. 
Els bitllets es canviaven per plata, que semblava més moneda. A la 
porta del Crédit Lyonnais, que era l’única banca francesa, hi havia 
cua per retirar comptes corrents i dipòsits» 

Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat 

«Llovían los pedidos muy superiores a nuestra capacidad productora 
[…] Se puso en movimiento toda la maquinaria de que disponíamos, 
se resucitó el antiguo telar de mano, que se había arrinconado […] 
De esta manera la producción adquirió proporciones desmesuradas» 

Pedro Gual Villalbí, Memorias de un industrial de nuestro tiempo 

«Tengo el honor de manifestarle el más sincero agradecimiento 
Cámara Agrícola Tarragona por sus actividades en los buenos 
propósitos de atender sus justas demandas que en nombre propio y 
en el de viticultores provincia le tienen presentadas en cuanto a 
sulfato y azufre se refiere y preferencia de entidades agrícolas 
en su reparto, por ser de equidad única manera de obtener 
viticultores precios económicos de productos indispensables para 
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salvar la próxima cosecha y evitar la ruina, la miseria y emigración 
de la sufrida clase vitícola muy dignas de amparo en las difíciles 
circunstancias que desgraciadamente atravesamos» 

Telegrama de Gregorio Rull, presidente de la Cámara Agrícola  
Oficial de la Provincia de Tarragona, al Ministro de Estado,  

20 de febrero de 1916 
 

«En plena primera guerra europea, les dificultats, sobretot 
econòmiques, eren excepcionals. La guerra havia tancat les 
fronteres i no sortia ni un tap a l’estranger. No hi havia feina» 

Josep Pla, El meu país. Obra completa VII 

 

Guerra de trinxeres, guerra de posicions 

El 1915, amb el fracàs del pla Schlieffen, la guerra de moviments s’havia esvaït. S’havia 
entrat en la guerra de posicions, la guerra de trinxeres que caracteritzaria el front 
occidental fins a l’armistici.  

En aquest període, el conflicte va entrar amb tot el seu abast a Catalunya. L’inici de la 
construcció del mite dels voluntaris catalans es va combinar amb la presència diària a 
la premsa dels textos dels periodistes al front. Barcelona es va convertir en un centre 
d’espionatge i propaganda per a les potències bel·ligerants i la guerra al mar es va fer 
present al llarg de tota la costa. La vida quotidiana també es va impregnar de guerra, 
des dels jocs infantils fins a les pantalles dels cinemes. Les flames eren a la frontera, 
però es veien de casa estant.  

Batalles que marquen una guerra 

Amb el front occidental estabilitzat després de la batalla del Marne, la imatge dels soldats 
a les trinxeres es va convertir en l’emblema de la Gran Guerra. Filats, cascos, material 
d’infermeria —amb una decisiva participació de les dones en hospitals de campanya—, 
màscares de gas, tot va formar part de les imatges que arribaven a Catalunya per 
explicar el que passava a Verdun i al Somme (1916), però també als Dardanels (1915), 
Ypres (1915), Caporetto (1917) i al Chemin des Dames (1917).  

«Després de sis dies de viure a sota terra i de menjar terra amb 
el pa, amb la sopa i amb el formatge l’home normal esdevé 
essencialment troglodita» 

Frederic Pujulà, «A la vora del foc»,  
El Poble català, 9 de desembre de 1914 

Els voluntaris catalans i la construcció del mite 

Quan va esclatar el conflicte, molts catalans es trobaven a França per raons diverses. 
Alguns d’ells es van allistar voluntàriament a la Legió estrangera, com Pere Ferrés-Costa 
i Camil Campanyà. Altres van ser mobilitzats dins l’exèrcit regular per la seva condició 
de nacionalitzats francesos, com Frederic Pujulà. Considerats els abanderats de la 
participació catalana en el conflicte, el 1916 un grup d’intel·lectuals, vinculats a la revista 
Iberia i sota el lideratge del doctor Joan Solé i Pla, van crear a Barcelona el Comitè de 
Germanor amb els Voluntaris Catalans, amb l’objectiu de donar-los suport i 
internacionalitzar la causa catalana en el marc de la defensa dels aliats.  
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«Un gran patriota, el doctor Solé i Pla, s’erigí en padrí dels 
voluntaris, pels quals va escriure interminables cartes i 
proclames, trameté els paquets que el públic donava i els protegí 
amb zel paternal» 

Claudi Ametlla, Memòries polítiques 

Periodisme i propaganda 

La combinació entre l’avidesa per conèixer les notícies que arribaven des d’Europa i un 
veritable auge de la premsa diària, que rebé fortes subvencions de les potències en 
guerra, va convertir aquests anys en l’inici d’una època daurada. Els cronistes i els 
intel·lectuals van ocupar un lloc de privilegi als diaris i va néixer a Catalunya i Espanya 
un nou ofici, que renovaria des dels fronts de guerra el gènere periodístic: el cronista de 
guerra, amb Gaziel com a màxim exponent.  

«Ha surgido un nuevo tipo de cronista, el cronista espiritual de 
la guerra, que no actúa tanto sobre sus episodios concretos, sobre 
la descripción minuciosa de los combates, como sobre la repercusión 
social del estupendo conflicto, es decir, sobre el fondo humano en 
que se desenvuelve»  

Miquel dels Sants Oliver, prólogo en Gaziel,  
Diario de un estudiante en París (1914) 

 
«La riuada d’or que entrà a Espanya en aquella època, sense més ni 
més, sense cap mèrit ni treball ni coneixement, purament perquè 
els altres anaven malament, i l’apassionament no vist mai de la 
nostra gent pel que passava a fora, amb les fílies i fòbies més 
delirants, donaren a la premsa ben equipada i amb mitjans econòmics 
una empenta, una difusió i una prosperitat desconegudes» 

Josep Pla, Homenots. Quarta sèrie, OC XXIX  

Espionatge i propaganda 

Barcelona va esdevenir una ciutat plena d’espies (Mata-Hari, Marthe Richard, Pilar 
Millán Astray) que actuaven per modificar les condicions de la neutralitat mentre gaudien 
de les nits al Paral·lel. Tot això enmig d’una frenètica activitat dels consolats francès i 
alemany, que no deixaven de subvencionar tota mena de publicacions amb l’objectiu 
d’intervenir en la vida política local, com va evidenciar el cas del comissari Manuel Bravo 
Portillo.  

«Dins d’un estat neutral i ciutat portuària, Barcelona esdevé un 
centre d’intrigues, d’espionatge, de contraban i de tota mena de 
maniobres tèrboles relacionades amb la guerra. Hi arriben molts 
estrangers que ningú sap de què viuen ni què fan. […] El Govern 
ordena la neutralitat més estricta, però ningú no fa cas del 
manament, i tots els aventurers treballen sense parar pel 
bel·ligerant que els paga» 

Claudi Ametlla, Memòries polítiques 

La guerra al port, la guerra al mar 

Amb l’objectiu d’aprofitar els beneficis comercials motivats per la neutralitat, la 
Mancomunitat de Catalunya i altres institucions van impulsar la concessió d’un port franc 
a Barcelona, que va acabar sent concedit pel Govern espanyol a l’octubre del 1916. 
Aquesta situació, però, va contrastar amb la dura guerra submarina alemanya, que va 
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provocar l’enfonsament de vaixells a prop de tota la costa catalana, des del cap de Creus 
fins al delta de l’Ebre.  

«Com a derivatiu per a les inquietuds de la població catalana, 
decidírem de llançar la campanya de la “zona neutral”, que 
prengué, de seguida, gran volada i a la qual s’associaren totes 
les forces polítiques, socials i econòmiques de Barcelona»  

Francesc Cambó, Memòries (1876-1939) 

«En la vida del Govern Nacional va plantejar-se un problema 
polític de la major importància: el torpedineig fatal de vaixells 
mercants espanyols des del moment en què Alemanya decidí la guerra 
submarina sense restriccions, és a dir, sense tenir en compte el 
pavelló i les característiques de l’embarcació que es posés 
davant del periscopi d’un submarí» 

Francesc Cambó, Memòries (1876-1939) 

La guerra a les cases 

La guerra va passar a formar part de la vida quotidiana. No només pels patiments dels 
treballadors davant de la inflació creixent, sinó també en relació amb el món de l’oci i els 
infants. El desenvolupament del conflicte era comentat als cafès i als cinemes i era part 
de les festes populars, fins i tot com a disfressa de carnestoltes. Entre els nens i les 
nenes, la guerra també es va convertir en joc, al carrer i a través dels cromos de les 
xocolatines, els soldadets i els retallables. 

 

Del tombant a l’armistici 

El signe de la guerra va canviar el 1917, tant en l’àmbit internacional com local. L’entrada 
dels Estats Units al conflicte es va combinar a Rússia amb la primera revolució 
comunista de la història per modificar definitivament el marc internacional. Aquests 
elements van entrar en relació amb els problemes socials i polítics dels anys anteriors a 
Catalunya i Espanya per donar forma a una crisi que va fer trontollar el règim 
restauracionista. A més, en els moments finals de la contesa, es van començar a notar 
els terribles efectes de la grip espanyola. No obstant això, l’arribada de l’armistici i la 
victòria aliada es van celebrar arreu del territori, des de Barcelona fins a petits pobles de 
l’interior.  

 Els Estats Units en guerra 

El 6 d’abril de 1917 els Estats Units van entrar en guerra al costat dels aliats. Al gener 
següent, el seu president Woodrow Wilson es va convertir en una figura de rellevància 
mundial en defensar dins el seu programa de «Catorze Punts» l’autonomia d’algunes 
nacions centreeuropees, tal com es va veure aquí en revistes com Messidor i Els Amics 
d’Europa. 

 La revolució bolxevic i la sortida de la guerra 

Entre el març i el novembre del 1917, Rússia va viure un procés revolucionari que va 
passar de l’abdicació de Nicolau II a la instauració del Govern comunista liderat per 
Lenin. Al març del 1918, el nou règim bolxevic va signar la pau amb Alemanya i va posar 
fi a la seva participació en la guerra. 
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 La triple crisi del 1917 a Catalunya i Espanya 

Els trasbalsos revolucionaris que tenien lloc a Europa també es van fer sentir a 
Catalunya i Espanya. A la primavera i l’estiu, tres desafiaments simultanis van fer 
trontollar el règim de la Restauració, sense arribar a fer-lo caure: les Juntes de Defensa, 
l’Assemblea de Parlamentaris —amb seu a Barcelona— i una vaga general 
revolucionària, a més de reivindicacions concretes liderades pel col·lectiu femení. 

L’art i la literatura 

El món de la cultura va resultar fortament afectat per la guerra i hi va reaccionar de 
diverses maneres. Ho va fer des del compromís, amb obres literàries i artístiques i amb 
iniciatives de suport als aliats, com l’exposició dedicada a l’art francès. Aquesta 
militància també va trobar expressió en les noves formes artístiques nascudes aquells 
anys, les avantguardes, com mostraren els cal·ligrames de Josep Maria Junoy.  

«Aquesta no es una exposició com les altres, hont los artistes van 
en busca d’una distinció honorífica o del preu d’una venda. En 
aquesta, l’artista desapareix y es l’art d’un poble que’s dona a 
la contemplació d’un altre poble; es una gran nació que fa mostra 
de sa potencia artística a un’altre nació amiga […]. Aquesta 
exposició té un sentit més trascendental que totes les altres: un 
sentit de confraternitat, d’estimació pel nostre poble, d’una alta 
consideració per la nostra Ciutat» 

«L’exposició d’art francès», Il∙lustració Catalana,  
20 de maig de 1917 

La grip espanyola 

Sumant-se als estralls de la guerra, al gener del 1918 es van començar a diagnosticar 
els primers casos d’una pandèmia de grip que duraria més de dos anys i acabaria amb 
la mort de prop de cent milions de persones arreu del món. S’anomenaria grip espanyola 
perquè, en no participar en la guerra, a Espanya l’alta mortalitat provocada per la 
malaltia seria més notòria. A Catalunya la grip va arribar amb força durant l’estiu i, en 
combinar-se amb les dures condicions de vida d’una bona part de la població, va acabar 
amb la vida de més de quinze mil persones. 

El triomf aliat 

L’11 de novembre de 1918, en un vagó situat en un bosc de Compiègne, se signava 
l’armistici entre els aliats i l’Imperi alemany. De seguida, les notícies del final de la guerra 
i la victòria aliada van escampar l’alegria pel país i van provocar nombroses 
manifestacions a les ciutats i els pobles principals. Els telegrames de felicitació adreçats 
als aliats, els banquets, la instal·lació de plaques commemoratives i tota mena 
d’activitats, com la proliferació d’accions benèfiques a favor dels ferits i orfes de la guerra 
a iniciativa de comitès i associacions femenines, van fer evident que l’aliadofília era 
majoritària a Catalunya.  

«Avui s’ha signat l’armistici entre Alemanya i els aliats, 
avui ja pot dir-se que la pau és feta. Tot aquell horror 
començat l’any 1914 avui s’ha acabat. Perquè l’armistici és 
la pau. Els aliats han guanyat. […] Avui era el dia 
d’abraçar-se la gent pels carrers i voleiar banderes i 
domassos en tots els balcons, perquè el que ha succeït als 
fronts de guerra avui a les 11 del matí és quelcom que 
passa a la història. […] Visca la Pau!» 
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Joaquim Renart, Diari 1918-1961, 11 de novembre de 1918 

 

La postguerra i les memòries de la guerra 

El final de la guerra va donar pas a un període de negociacions que culminaria amb un 
mapa del continent radicalment diferent del de l’agost del 1914, tant a escala territorial 
com pel que fa als règims polítics, ara majoritàriament republicans. Aquesta situació va 
provocar que, en consonància amb l’aliadofília dominant a Catalunya, sectors 
nacionalistes projectessin els seus anhels a través de diverses gestions (infructuoses) 
davant de les potències victorioses i els seus líders, demanant-los la intervenció en la 
causa catalana davant d’Espanya. 

En els anys posteriors, tant a França com a Catalunya els voluntaris es convertirien en 
l’emblema de la contribució catalana a la guerra i d’aquesta voluntat 
d’internacionalització. A través de manifestacions en els espais públics, es va construir 
un record de la guerra que continua fins avui.  

La internacionalització del plet català 

Les celebracions per l’armistici i el triomf aliat aviat van donar pas a una sèrie d’iniciatives 
destinades a fer visible a Europa que Catalunya —com un tot— havia donat suport als 
aliats. Es van canviar noms de carrers i places i es van organitzar nombrosos 
homenatges al mariscal rossellonès Joseph Joffre, que va visitar Barcelona el 1920 per 
presidir-hi la cerimònia dels Jocs Florals. En paral·lel, un petit nucli vinculat al doctor 
Solé i Pla va intentar sense èxit que Catalunya fos reconeguda com a interlocutora a les 
conferències de Versalles.  

«Per a que triomfi un moviment nacional li calen dues condicions 
imprescindibles: li cal una gran força interna i li cal a més un 
prestigi i una simpatia exterior» 

Antoni Rovira i Virgili, «Necessitat de que tot nacionalisme  
tingui una política internacional», Revista Anyal, 1915 

El record construït: Catalunya al Somme  

La mort del poeta Camil Campanyà a Belloy-en-Santerre, en una ofensiva que, 
juntament amb altres voluntaris, va permetre recuperar el petit poble de la Picardia de 
mans alemanyes, va ser utilitzada per projectar internacionalment la contribució 
catalana. En acabar la guerra, l’Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de 
Catalunya van destinar importants quantitats a la reconstrucció del municipi. Com a 
agraïment, l’Ajuntament de Belloy va col·locar una placa de record a Campanyà, va erigir 
un monument als voluntaris catalans de la Legió estrangera i va dedicar els seus dos 
carrers principals a Barcelona i Catalunya. 

El record construït: els voluntaris catalans a Barcelona  

Al final del conflicte, el diputat dels Pirineus Orientals Emmanuel Brousse va declarar a 
la Cambra francesa l’agraïment als dotze mil voluntaris catalans que havien lluitat a favor 
dels aliats. Alimentat per aquesta xifra, considerablement exagerada, el record mític de 
la participació catalana a la guerra també es va bastir portes endins. Després d’un llarg 
recorregut que va començar tot just acabat el conflicte, un grup d’intel·lectuals i polítics, 
sota el lideratge del doctor Joan Solé i Pla, van aconseguir que s’acabés instal·lant al 
parc de la Ciutadella de Barcelona un monument dedicat als voluntaris i realitzat per 
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l’escultor Josep Clarà. Però l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera va fer esperar 
la inauguració del monument fins al 14 de juliol de 1936, pocs dies abans de l’inici de la 
Guerra Civil. 

El cinema i la memòria de la Gran Guerra 

A banda d’altres formes de record, el cinema ha ocupat un paper cabdal en la 
construcció de la memòria de la Gran Guerra a casa nostra. Al llarg d’un segle, des de 
les primeres pel·lícules mudes que van condemnar el desastre de la guerra fins a les 
més recents que han posat en relleu valors universals com la pau, els nostres records 
col·lectius s’han bastit tant internacionalment com localment.  

Les memòries plurals: del 1918 al 2018 

Durant cent anys, els aniversaris i les commemoracions han reforçat unes memòries 
plurals del conflicte a Catalunya. Des del rebuig a la guerra fins a la reivindicació dels 
voluntaris catalans, la construcció de les memòries ha evolucionat segons el context 
polític i en relació amb les idees de Catalunya i d’Europa que s’han volgut projectar. En 
aquest sentit, Catalunya, malgrat la seva neutralitat, també té els seus records col·lectius 
de la guerra, uns records que ens alerten i ens haurien de prevenir davant dels conflictes 
i les amenaces del segle XXI. Les flames ja són cendres, però encara fumegen. 

«Ha estat enorme el preu de la guerra, han estat importants els 
seus resultats. Un dels més alts i més gloriosos és l’alliberament 
de quasi totes les nacions dominades que hi havia a Europa. Però 
en aquest aspecte, com en alguns altres, les solucions no han estat 
completes ni perfectes» 

La Publicitat, 5 d’agost de 1924 

«Si, d’una part, hi ha viva la memòria i l’experiència de la 
catàstrofe, d’una altra, l’esperit que plana damunt Europa és sense 
comparança més cruel, rancuniós i salvatge que el de la dolça 
Europa dels anys 1870-1914»  

La Publicitat, 4 d’agost de 1934 
 

«Enseñad y practicad aquel imperativo mandamiento “No matarás”. 
Amad vuestra bandera, pero amad más la bandera de la Humanidad» 

Àngela Graupera, Por la paz en el mundo, c. 1934 

«Mujer, ¿permitirías que tu hijo no fuese otra cosa que un montón 
de carne y de nervios desfigurados?» 

Llucieta Canyà, Por la paz en el mundo, c. 1934 

«Evoquem la memòria d’aquests vint mil precursors dels lluitadors 
catalans que, com ells en les hores tràgiques del 1914 al 1918, 
lluiten en aquestes tràgiques, igualment, del 1938, per les 
mateixes raons i uns ideals idèntics que abans»  

La Humanitat, 11 de novembre de 1938 

«Tenemos ya la suficiente perspectiva para poder considerar, sin 
apasionamiento, causas y consecuencias de esta guerra y también 
sus batallas y sus hombres. Aquella absurda división entre 
aliadófilos y germanófilos –signo de nuestro eterno espíritu de 
bandería– esperamos que esté ya ampliamente superada»  

Néstor Luján, Destino, 12 de setembre de 1964 
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«No se ha llegado hasta hoy a ningún resultado claro y conclusivo, 
pero me apresuro a decir que aquella concepción tan esquemática e 
infantil, basada puramente en la ignorancia y el instinto que 
utilizamos los germanófilos y los francófilos que vivimos aquella 
época, ha dejado de existir y se ha volatilizado por completo» 

Josep Pla, Destino, 12 de setembre de 1964 

«Més enllà del que pensaven els polítics instal·lats a la tot just 
nounada Mancomunitat, un petit nucli va pensar a bastir alguna 
forma de propaganda internacional del catalanisme. D’aquí va 
sorgir la idea de formar un cos de voluntaris catalans que 
s’enrolessin per ajudar una França identificada amb la lluita per 
la llibertat. Tot i que els historiadors ja fa molts anys que sabem 
que aquest grup fou molt petit, en el millor dels casos prop del 
miler de soldats, no deixa de ser curiosa la persistència d’un 
mite que va ser alimentat des de la fi del conflicte» 

Carles Santacana, El País, 31 d’octubre de 2014 

 

Selecció de pel·lícules que han construït la nostra memòria sobre la Gran Guerra  

Sin novedad en el frente 

Director: Lewis Milestone. Productor: Carl Laemmile. Any: 1930. Productora: 
Universal Pictures. © 2005, per Universal Pictures International Limited.  

Entre els minuts 00:03:45 i 00:08:13 un mestre alemany fa un discurs molt 
persuasiu als seus alumnes, animant-los a allistar-se, a servir la pàtria i a morir 
per aquesta... Acaba convencent tots els seus alumnes.  

La gran ilusión 

Director: Jean Renoir. Mànager de producció: Raymond Bondy. Any 1937. 
Productora: Studio Canal. © 2008, per Universal Studios. 

Entre els minuts 01:03:17 i 01:05:45 hi ha una conversa interessant sobre la fi 
d'una era entre el capità francès Boialdieu, empresonat, i el comandant alemany 
Von Rauffenstein. 

Senderos de gloria 

Director: Stanley Kubrick. Productor: James B. Harris. Any: 1957. Productora: 
Bryna Productions. © 2002, per MGM Home Entertainment Inc.  

Entre els minuts 00:12:02 i 00:14:13 el general li diu al coronel que han de 
prendre el turó de les formigues. Fa càlculs dels soldats que creu que perdran, 
parlen de patriotisme... 

Los que no fuimos ala guerra 

Director. Julio Diamante. Any: 1962  
 
Johnny cogió su fusil 

Director: Dalton Trumbo. Productor: Bruce Campbell. Any: 1971. Productora: 
World Entertainment. DVD "Grandes clásicos. Ciclo Bélico I. Localització:  
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Entre els minuts 00:35:26 i 00:37:03 hi ha una conversa entre pare i fill (el 
protagonista de nen). Parlen sobre democràcia, sobre joves que es maten els 
uns als altres... El nen li demana si quan li toqui a ell l'enviarà al front i el pare 
diu que per la democràcia tot pare ho hauria de fer. El nen li diu que ell no ho 
faria.  

Gallipoli 

Director: Peter Weir. Productor: Robert Stigwood-Rupert Murdoch. Any: 1981. 
Productora: Paramount Pictures. © 2012, per Paramount Pictures. 

Entre els minuts 00:30:48 i 00:31:42 hi ha una conversa entre els dos companys 
sobre la guerra, un defensa que hi participin i l'altre diu que aquesta no és la seva 
guerra. 

Feliz Navidad 

Director: Christian Carion. Productor: Christian Rossignon. Any: 2005. 
Productora: Nord-Ouest Productions, Senator Film Produktion. © 2005, per SAV. 

Entre els minuts 00:39:34 i 00:41:43 apareixen uns soldats sopant a les trinxeres 
la nit de Nadal. Trinxeres anglesa, escocesa i alemanya. Els escocesos toquen 
la gaita i des de la resta de trinxeres els escolten. 

Caballo de batalla 

Director: Steven Spielberg. Productors: Adam Somner i Tracey Seaward. Any: 
2011. Productora: Ambil Entertainment/Kennedy/Marshall Company. © 2012, per 
Dreamworks.  

Entre els minuts 00:39:41 i 00:40:05 pels carrers d'un poble d'Anglaterra diuen 
que ha esclatat la guerra contra Alemanya i que sonaran les campanes i no 
tornaran a sonar fins que la guerra hagi acabat. 
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Cronologia 
 

CCatalunyaa  

1901. Naixement de la Lliga Regionalista. 

1909. Setmana Tràgica. 

1914 (abril). Instauració de la Mancomunitat de Catalunya. 

1914 (juny). Tancament de la Borsa de Barcelona per l’impacte econòmic generat per la 
inestabilitat política. 

1914. Els grups polítics i els intel·lectuals comencen a alinear-se segons les seves 
postures ideològiques. S’estructuren en tres bàndols: aliadòfils, germanòfils i 
neutralistes.  

1914 (setembre). Apareix a La Vanguardia la sèrie de Gaziel Diario de un estudiante en 
París, amb el seu testimoni sobre l’inici del conflicte.  

1914 (tardor). Una epidèmia de tifus per aigües contaminades afecta bona part de la 
població. 

1915 (gener). S’intensifiquen les gestions per obtenir la concessió del port franc de 
Barcelona, que ha de reportar conseqüències econòmiques positives. 

1915 (octubre). A Barcelona, Carme Karr funda el Comitè Femení Pacifista de Catalunya 
(CFPC). Rep adhesions de personalitats i entitats i el seu exemple es propaga a altres 
ciutats de Catalunya, on també es creen comitès femenins pacifistes.  

1915 (desembre). Caiguda del Govern d’Eduardo Dato davant de la seva incapacitat per 
fer front a la inflació i l’escassetat d’aliments bàsics. Arribada al poder del comte de 
Romanones, d’ideologia liberal. 

1916 (febrer). Creació del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans, sota els 
auspicis del doctor Joan Solé i Pla.  

1917 (gener). Ràpida extensió del moviment sindical militar representat a les Juntes de 
Defensa. 

1917 (abril). S’inaugura a Barcelona l’Exposició d’Art Francès al Palau de Belles Arts, 
una activitat per ratificar el compromís amb els aliats.  

1917 (juliol). L’Assemblea de Parlamentaris es reuneix a Barcelona per impulsar una 
reforma constitucional i posar fi al centralisme.  

1917 (agost). Mor Enric Prat de la Riba. Josep Puig i Cadafalch és nomenat nou 
president de la Mancomunitat de Catalunya.  
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1917 (novembre). Viatge d’un grup de periodistes i polítics catalans i espanyols al front 
de guerra de Verdun i Reims. 

1918 (juny). Solidaridad Obrera publica proves de les relacions entre el cap de la policia 
de Barcelona, Manuel Bravo Portillo, i l’extensa xarxa d’espionatge alemany.  

1918 (gener). Les dones promouen els rebomboris del pa i la protesta social contra 
l’augment de preus dels productes bàsics, que havien pujat durant els anys de la Gran 
Guerra.  

1918 (novembre). Inici dels intents d’internacionalització del conflicte de Catalunya amb 
Espanya per part dels nacionalistes catalans. 

1919. Creixent tensió social amb expressions violentes (pistolerisme).  

1919. Vaga de La Canadenca.  

1919. Campanya autonomista.  

1920. Barcelona. Visita del mariscal Joffre.  

1922. Naixement d’Acció Catalana i Estat Català.  

 

 Estat espanyola  

1898. Derrota d’Espanya a la guerra amb els Estats Units. Perd les colònies de Cuba i 
les Filipines. 

1911. Inici de la guerra del Rif al Marroc. 

1914 (agost). El Govern espanyol presidit per Eduardo Dato declara la seva estricta 
neutralitat. 

1914. A Madrid es crea un Comitè Pacifista presidit per Rafael María de Labra, president 
de l’Ateneu de Madrid.  

1915 (gener). Alemanya desplega una política de subvenció i compra de periòdics per 
garantir la neutralitat espanyola. 

1915 (setembre). Es publica un manifest contra la guerra amb el títol «La guerra 
europea, manifest d’alguns espanyols», que té el suport de personalitats de la cultura i 
intel·lectuals de l’època, com ara Carme Karr, Manuel Azaña, Salvador Dalí, Manuel de 
Falla, José Martínez Ruiz (Azorín), Gregorio Marañón i els germans Machado.  

1916 (juny). Es planteja al Parlament espanyol la qüestió de l’autodeterminació de 
Catalunya. 

1916 (juliol). Pacte sindical entre la UGT i la CNT. Victòria dels treballadors ferroviaris 
en una important vaga de transports. 

1916 (setembre). Subvencions i compres massives de la premsa per part dels bàndols 
enfrontats. Tot i la neutralitat, l’activitat submarina alemanya comença a causar estralls 
a la flota mercant espanyola.  
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1917 (abril). Alfons XIII, oposat a la ruptura de relacions diplomàtiques amb Alemanya, 
obliga Romanones a dimitir i el reemplaça pel marquès d’Alhucemas.  

1917 (maig). En un acte aliadòfil amb participació de reformistes, socialistes i 
republicans a Madrid, s’adverteix el rei que la seva postura germanòfila el portarà al 
derrocament.  

1917 (juny). Les Juntes de Defensa precipiten la caiguda del Govern d’Alhucemas. 

1917 (agost). Vaga general revolucionària liderada per la CNT i la UGT. Després d’una 
dura repressió, el Govern espanyol acusa els aliats de donar suport a la insurrecció.  

1917 (novembre). Després d’una crisi que deixa Espanya sense Govern, un nou gabinet, 
presidit novament pel marquès d’Alhucemas, compta amb dos ministres catalans, Joan 
Ventosa i Calvell i Felip Rodés i Baldrich.  

1918 (març). Govern de concentració a Espanya encapçalat per Antonio Maura, amb la 
presència de Francesc Cambó com a ministre. Insurreccions al món rural.  

1918 (maig). Comença una pandèmia de grip que afecta una gran part de la població. 

1918 (novembre). Cau el Govern de Maura. La crisi del règim de la Restauració 
s’aprofundeix.  

1921. Assassinat d’Eduardo Dato.  

1921. Desastre d’Annual.  

1922. Crisi del Govern d’Antonio Maura.  

1923. Cop d’estat de Miguel Primo de Rivera.  

 

EEuropaa  

1870. Guerra francoprussiana. 

1870. Unificació d'Itàlia. 

1871. Unificació d'Alemanya.  

1871. Proclamació de la Tercera República francesa. 

1884. Conferència de Berlín. França, la Gran Bretanya i Alemanya acorden el 
repartiment de les colònies africanes.  

1904. Signatura de l’Entente Cordiale, pacte de no-agressió entre França i el Regne 
Unit, i inici de la guerra russojaponesa.  

1912. Guerres dels Balcans. 

1914 (juny). Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran, hereu del tron austríac, i la seva 
dona a Sarajevo. 

1914 (juliol). L’Imperi austrohongarès es mobilitza contra Sèrbia i envaeix Bèlgica.  
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1914 (juliol). El dirigent socialista i pacifista Jean Jaurès és assassinat a Paris per un 
nacionalista francès. 

1914 (agost). Alemanya declara la guerra a França. 

1914 (agost). El Regne Unit declara la guerra a Alemanya.  

1914. Inici de la guerra a Europa. Mobilitzacions en nombrosos països: França, 
Anglaterra, Alemanya, Àustria…  

1914 (setembre). França atura l’ofensiva alemanya al Marne. La guerra de desgast 
comença al front occidental.  

1914 (novembre). L’Imperi otomà entra en guerra en alinear-se amb les Potències 
Centrals. 

1915. Se celebra el Congrés Internacional de Dones per la Pau, que reuneix  1.136 
delegades a la Haia, les quals estableixen les bases per a un acord de pau i funden el 
Comitè Internacional de Dones per una Pau Permanent.  

1915 (abril). Alemanya envaeix Polònia. Nombroses baixes a la primera batalla d’Ypres, 
on Alemanya utilitza gas per primera vegada.  

1915 (maig). Itàlia entra en guerra a favor dels aliats a canvi de territoris pertanyents a 
l’Imperi austríac. 

1915 (octubre). Bulgària se suma a les Potències Centrals. 

1916 (juny). A França, es produeix una primera vaga de dones franceses que treballen 
a les fàbriques de municions, conegudes popularment com les munitionettes, per tal 
d’exigir la dignificació de les seves condicions laborals.  

1916 (febrer). Inici de la batalla de Verdun, que es converteix en símbol de la resistència 
francesa i del desastre humanitari.  

1916 (març). Portugal se suma als aliats. 

1916 (abril). L’exèrcit britànic reprimeix l’aixecament de Pasqua protagonitzat a Dublín 
per republicans independentistes irlandesos.  

1916 (maig). Fracàs de l’ofensiva Brusilov al front oriental. 

1916 (juliol). Batalla del Somme, amb la qual els aliats intenten alleugerir la pressió sobre 
el Marne. La batalla s’allarga fins al novembre i provoca centenars de milers de baixes. 
És la primera vegada que es fan servir tancs.  

1916 (agost). Romania entra  en guerra al bàndol dels aliats.  

1916 (desembre). Mor l’emperador austríac Francesc Josep. Arriba al tron el seu 
renebot Carles.  

1917 (gener). Alemanya anuncia l’inici d’una ofensiva submarina global.  

1917 (març). A Rússia, el tsar Nicolau II és derrocat. S’estableix un Govern provisional 
a Rússia que obté el reconeixement dels aliats. 
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1917 (juny). El Govern grec presidit per Venizelos decreta l’entrada en guerra amb els 
aliats.  

1917. A Rússia, el Govern provisional crea una formació de quinze batallons composta 
només per dones. Entre ells, destaca el Batalló de la Mort, comandat per Maria 
Leòntievna Botxkariova.  

1917 (novembre). A Rússia, el Govern provisional és derrotat pels bolxevics. El nou 
Govern fa una crida a finalitzar la guerra.  

1917 (novembre). Itàlia és derrotada pels Imperis Centrals a la batalla de Caporetto, a 
la frontera italoaustríaca (actual Eslovènia). 

1918 (gener). El president nord-americà Woodrow Wilson anuncia els seus «Catorze 
Punts», que posen l’accent en la llibertat dels mars i l’autodeterminació de les nacions.  

1918 (març). Signatura del tractat de Brest-Litovsk, pel qual Rússia abandona la guerra. 
Inici de la guerra civil a Rússia. 

1918 (maig). Romania demana la pau.  

1918 (agost). Al front Occidental, comença la contraofensiva aliada, que acaba amb la 
victòria. 

1918 (octubre). Amotinaments de soldats i aixecaments a les Potències Centrals.  

1918 (novembre). Signatura de l’armistici de Compiègne, que posa fi a la guerra a 
Europa. La revolució s’escampa pel continent i neixen nous règims republicans i 
democràtics.  

1919. Conferència de París, on s’acorden les condicions de pau amb les Potències 
Centrals. Naixement de la Societat de Nacions.  

1919. El Congrés del Comitè Internacional de Dones per una Pau Permanent celebrat a 
Zuric denuncia els termes finals del tractat de pau que havia posat fi a la Gran Guerra, 
ja que hi veu venjança dels vencedors. A partir d’aquest any el comitè es converteix en 
la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat.  

1922. Naixement de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.  

1922. Arribada de Benito Mussolini al poder.  

 

EEUAA 

1916. Fracàs de les iniciatives de pau posades en marxa pel president dels Estats Units, 
Woodrow Wilson, i les Potències Centrals.  

1917 (febrer). Els Estats Units trenquen relacions diplomàtiques amb Alemanya.  

1917 (abril). Els Estats Units, juntament amb algunes repúbliques llatinoamericanes, 
declaren la guerra a Alemanya.   
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Biografies 
 

CBiografies de voluntaris catalans CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCCCCCC 

 
Frederic Pujulà i Vallès (Palamós, 1877-Bargemon, 1963) 
Periodista i escriptor, republicà catalanista d’orientació federalista, fou un destacat 
esperantista. És autor de diverses narracions i obres dramàtiques. Enrolat com a soldat 
regular francès, combaté al Marne i Verdun, entre altres fronts. Molt conegut a 
Catalunya, escriví el testimoni de la seva experiència majoritàriament per al diari El 
Poble Català, i la recollí en dos volums: De la trinxera estant (1918) i En el repòs de la 
trinxera. Cartes del soldat a l’amic. Després de l’armistici, fou durant molts anys redactor 
del diari El Diluvio. 
 
 
Pere Ferrés-Costa (Sant Vicenç dels Horts, 1888-Neuville-Saint Vaast, 1915) 
Poeta i pedagog, abans de l’esclat de la guerra havia treballat a Moscou. Col·laborador 
del diari Las Noticias, en esclatar la guerra s’allistà a la Legió Estrangera, i es convertí 
en un dels primers líders del voluntariat català. Enviava les seves cròniques al diari, que 
foren compilades amb alguns poemes en el volum pòstum Proeses d’amor i patriotisme. 
Caigué en combat al front d’Artois el 9 de maig de 1915, i fou homenatjat l’any següent 
al seu poble natal. 
 
 
Camil Campanyà i Mas (Barcelona, 1892-Belloy-en-Santerre, 1916) 
Dirigent de la Joventut Catalanista, filial de la Unió Catalanista, col·laborà als diaris La 
Tralla i La Nació. Per raons polítiques havia fugit a Santiago de Cuba i després a França. 
Quan començà la guerra, organitzà una oficina de reclutament de voluntaris catalans i 
s’allistà a la Legió Estrangera. Fundà La Trinxera Catalana el 1915 i es convertí en el 
membre més carismàtic i visible del voluntariat català. Morí al front del Somme al juliol 
del 1916. 
 

Joan Solé i Pla (Barcelona, 1874-Barranquilla, 1950) 
Metge i polític, fou un dels dirigents de la Unió Catalanista en diversos períodes. 
Participà en organitzacions mèdiques, benèfiques i pedagògiques, i fou membre de 
l’Acadèmia d’Homeopatia de Catalunya. Al febrer del 1916 participà en la fundació del 
Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans, i se’n convertí en l’impulsor principal. 
Donà suport al Comitè Nacional Català de París el 1919. El 1932 fou escollit diputat al 
Parlament de Catalunya per ERC. Després de la guerra, s’exilià a Colòmbia, on fou 
catedràtic a la Universitat Atlàntica de Barranquilla, i també hi fundà el Casal Català i 
fou director del Museu Botànic de la ciutat. Als darrers anys col·laborà a la premsa 
catalana publicada a l’exili. El seu fons personal es conserva a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. 
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CBiografies de corresponsals de guerra CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCC 

 

Agustí Calvet, Gaziel (Sant Feliu de Guíxols, 1887 – Barcelona, 1964) 

Periodista i escriptor, el 1910 va iniciar la seva carrera periodística a La Veu de 
Catalunya i el 1911 va entrar a treballar a l’Institut d’Estudis Catalans. Va viure l’esclat 
de la Primera Guerra Mundial a París –on s’havia traslladat per aprofundir els seus 
coneixements–, i va escriure sobre aquest fet per a La Veu de Catalunya. Els seus 
escrits no van agradar a Prat de la Riba, però sí a Miquel dels Sants Oliver, que els va 
publicar a La Vanguardia amb el títol Diario de un estudiante en París. Aquesta sèrie i 
la cobertura posterior del conflicte per al diari en diversos fronts de guerra van destacar 
per una mirada completament renovada, marcada per l’expressivitat del punt de vista, i 
el convertiren en un dels periodistes més llegits a Espanya i a l’Amèrica Llatina. El seu 
testimoni va ser recollit en diversos volums: Diario de un estudiante en París (1915); 
Narraciones de tierras heroicas, 1914-1915 (1915); De París a Monastir, 1915 (1917); 
En las líneas de fuego, 1915 (1917), i El año de Verdún, 1916 (1918). Després de la 
Gran Guerra, va dirigir La Vanguardia entre el 1920 i el 1936. Arran de la Guerra Civil 
es va exiliar a París, d’on va tornar el 1940. Va ser depurat i no va poder exercir el 
periodisme. Va treballar en editorials i va publicar diverses obres. És un dels periodistes 
catalans més importants de la primera meitat del segle XX. 

 

Eugeni Xammar i Puigventós (Barcelona, 1888 – l’Ametlla, 1973) 

Periodista, diplomàtic, escriptor i traductor, va viure la major part de la seva vida fora de 
Catalunya, on va exercir de corresponsal per a diaris majoritàriament catalans, però 
també d’abast estatal o bé sud-americans. Establert a Londres, va cobrir per als lectors 
catalans el desenvolupament de la Gran Guerra des de les pàgines d’El Día Gráfico, 
primer, i La Publicidad, després, on va destacar per articles d’iniciativa intrèpida, com un 
vol d’avió. Durant els anys vint, es va convertir en una de les plomes més apreciades 
del periodisme català, i va destacar el seu retrat de l’Alemanya de la postguerra gràcies 
al seu pas per Berlín. Malgrat viatjar per tot el món, va mantenir una estreta vinculació 
amb partits d’esquerra catalanista, principalment ERC. Es va exiliar a França al final de 
la Guerra Civil, des d’on va mantenir el seu compromís amb el Govern legítim i on va 
exercir de representant de la Generalitat a París. Després d’una llarga estada als Estats 
Units, on va treballar al servei de l’Organització de les Nacions Unides, va retornar a 
Catalunya al final de la seva vida. 

 

Claudi Ametlla i Coll (Sarral, 1883 – Barcelona, 1968) 

Polític i escriptor, de jove va col·laborar en iniciatives polítiques i periodístiques de les 
comarques de Tarragona, sovint al costat d’Antoni Rovira i Virgili. Militant de formacions 
nacionalistes republicanes, va ser redactor d’El Poble Català i El Diluvio. Va treballar a 
l’agència Fabra, la filial peninsular de agència de notícies Havas, de la qual dirigiria la 
delegació a Barcelona. Aliadòfil convençut, es va convertir en l’ànima i director de la 
revista Iberia (1915-1918), des de la qual va promoure nombroses iniciatives a favor 
dels aliats. Va fer dos viatges al front, dels quals van aparèixer les cròniques 
majoritàriament a El Diluvio. Després de la Gran Guerra, va militar en formacions 
catalanistes progressistes, especialment Acció Catalana, i va exercir els càrrecs de 
governador civil de Girona i de Barcelona, a banda de ser diputat a les Corts espanyoles 
durant la Segona República. Es va exiliar al final de la Guerra Civil, i va recollir els seus 
records en diversos volums de Memòries polítiques. 
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Frederic Pujulà i Vallès (Palamós, 1877 – Bargemon, 1963) 

Periodista i escriptor, va iniciar la carrera literària a Catalunya al tombant de segle, 
col·laborant en diverses publicacions, especialment a la revista modernista Joventut. 
Republicà catalanista d’orientació federalista, va ser un destacat esperantista. És autor 
de diverses narracions i obres dramàtiques, entre les quals cal esmentar la novel·la 
Homes artificials (1912), considerada la primera narració de ciència-ficció en català. 
Enrolat a files com a soldat regular francès, Pujulà va enviar les seves cròniques a la 
premsa barcelonina, majoritàriament a El Poble Català, on van destacar pel registre 
antièpic i antiheroic. Va compilar el seu testimoni en dos reculls: De la trinxera estant 
(1918) i En el repòs de la trinxera. Cartes del soldat a l’amic (1918), que constitueixen 
una de les aportacions principals de la cultura catalana a la literatura de guerra. Després 
de l’armistici, va ser durant molts anys redactor del diari federalista El Diluvio. Va ser 
depurat i processat després de la Guerra Civil, sense poder tornar a exercir com a 
periodista. 

 

Àngela Graupera (Barcelona, c. 1890 – c. 1935)  

Periodista, infermera, escriptora i activista. Es va convertir en la primera corresponsal 
catalana de guerra a través del diari Las Noticias, al qual enviava les seves cròniques 
mentre exercia com a infermera voluntària de la Creu Roja al front de l’Est. Va col·laborar 
també amb altres diaris i revistes com ara Alegría, La Ilustración i La Revista Blanca. 
Després de la Gran Guerra, va escriure novel·les curtes i va impartir múltiples 
conferències a favor dels drets civils de les dones, sobre els drets de la nova classe 
treballadora i en contra de la guerra i el feixisme, sovint des d’entitats com la Unió 
Socialista de Catalunya, el Comitè Català contra la Guerra o el Comitè Internacional de 
Dones contra la Guerra i el Feixisme, entre d’altres. Més tard el seu rastre queda 
estroncat i es desconeix el desenllaç de la seva vida.  

 

Enrique Domínguez Rodiño (Jerez de la Frontera, 1887 – Hondarribia, 1974) 

Periodista, escriptor, traductor i productor cinematogràfic. En esclatar la Gran Guerra es 
trobava a Alemanya, des d’on va començar a enviar cròniques a La Vanguardia, primer 
d’amagat de les autoritats, cosint els textos a la roba d’un amic que tornava a Espanya. 
Aquests textos serien compilats al volum Las primeras llamas. Diario de un testigo-
cronista de la guerra (1917). Com a corresponsal del diari, va assolir un gran prestigi 
escrivint des de diversos llocs, com Itàlia, Bèlgica, França, Suïssa, Polònia, els Balcans, 
Lituània i Suècia. Acabada la guerra, va col·laborar a El Imparcial. A partir del 1925, va 
residir de nou a Berlín, on va treballar a l’ambaixada espanyola i va col·laborar a La Voz. 
A partir dels anys trenta, es va dedicar a la producció cinematogràfica i a la redacció de 
guions. 

 

Enrique Díaz Reitg (Barcelona, 1883 – 1963) 

Periodista, va iniciar amb tan sols 16 anys la vinculació amb el diari El Diluvio el 1900, 
que mantindria fins al 1919, compaginant-la amb col·laboracions a La Mañana de 
Madrid, La Nación de Buenos Aires o Le Petit Journal de París. Va promoure la creació 
de l’Associació de Premsa de Barcelona el 1909. A partir de l’esclat de la guerra, es va 
encarregar de la cobertura internacional del conflicte a la secció «La Guerra europea», 
elaborada des de la redacció, però també des de París o des d’Itàlia, on va viatjar amb 
altres periodistes. Va escriure els dos volums de La guerra de 1914. La invasión. Crónica 
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completa de la guerra desde sus comienzos hasta la toma de Amberes (1915), 
Episodios de la Gran Guerra (1916) o ¡Verdún! Després de la contesa, durant els anys 
trenta va viatjar a Rússia i es va dedicar a altres camps professionals, com la gestió 
turística, els transports o el cinema informatiu. 

 

Francisco Melgar (Madrid, 1849 – París, 1926) 

Va escriure les cròniques per a El Correo Catalán des de París durant la Primera Guerra 
Mundial, un diari que va fer gala de les simpaties germanòfiles. Anteriorment, el 
periodista havia manifestat a través de diverses col·laboracions periòdiques a Espanya 
i Llatinoamèrica la seva orientació ideològica carlista i tradicionalista, amb la qual s’havia 
identificat des de mitjan segle XIX i durant les darreres guerres carlines. Va ser nomenat 
comte de Melgar per decisió reial i va ser secretari de Carles de Borbó. Va publicar 
diverses obres de tendència conservadora. 

 

Enrique Gómez Carrillo (Ciudad de Guatemala, 1873 – París, 1927) 

Crític literari, escriptor, periodista i diplomàtic, va escriure un gran nombre de llibres i 
cròniques internacionals. Activista polític, també va destacar per la vida bohèmia i les 
seves relacions sentimentals amb escriptores i artistes com Aurora Cáceres, Raquel 
Meller i Consuelo Suncín. Va col·laborar a El imparcial i, especialment, El Liberal, a més 
de diaris argentins, com La Razón o La Nación, i el cubà Diario de la Marina, que li van 
donar molta fama a Llatinoamèrica. Resultat de la seva cobertura del conflicte mundial 
són Crónica de la guerra (1915), Reflejos de la tragedia (1915), En las trincheras (1916), 
En el corazón de la tragedia (1916) i La gesta de la Legión (1918).  

 

Bartolomé Calderón Fonte (Barcelona 1886 – Madrid 1957) 

Periodista, va escriure per al diari El Progreso, òrgan de premsa estretament vinculat al 
lerrouxisme, del qual va ser durant molt de temps cronista resident a París, on va viure 
la manifestació de catalans i espanyols a favor de França quan va produir-se l’esclat de 
la guerra. Malgrat no tenir una influència molt destacada, és dels pocs corresponsals 
que van cobrir la guerra per a aquests sectors de premsa. Durant el període 
d’entreguerres i després de la Guerra Civil, va continuar vivint a París, on va exercir de 
corresponsal per a Arriba, el diari del Movimiento o oficial del règim franquista. 
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Diaris i revistes 

 
La Vanguardia 

Fundat l’1 de febrer de 1881 a Barcelona, fou un dels diaris catalans més llegits i 
influents. De tendència política liberal, presentà un posicionament lleugerament 
favorable als aliats, sempre des del respecte total a la neutralitat oficial. Fou el diari de 
Gaziel i Enrique Domínguez Rodiño, dos dels corresponsals més famosos de la Gran 
Guerra a Catalunya. 

Las Noticias 

Editat a Barcelona entre el 1896 i el 1939, fou una publicació de referència a Catalunya 
durant les primeres dècades del segle XX. Des d’una perspectiva política liberal, mostrà 
una notable simpatia pels aliats i desplegà una xarxa de corresponsals exhaustiva per 
cobrir el conflicte, entre els quals hi havia Àngela Graupera. 

La Publicidad 

Fundat a Barcelona al febrer del 1878 i de tendència republicana catalanista, estigué 
dirigit per Romà Jori durant la major part de la guerra. Amb les col·laboracions d’Eugeni 
Xammar i Antoni Rovira i Virgili, entre molts d’altres, mostrà el seu posicionament 
manifest a favor de les forces aliades.  

La Veu de Catalunya 

Editat des del gener del 1899 fins al mateix mes del 1937, fou el portaveu de la Lliga 
Regionalista durant tot el conflicte. En consonància amb el posicionament d’aquest 
partit, defensà la neutralitat i l’equidistància, tot i les diferents visions sobre la guerra que 
ocuparen les seves pàgines.  

El Día Gráfico 

Fundat per l’industrial Joan Pich i Pon, publicat entre el 1913 i el 1939 a Barcelona i de 
tendència republicana radical, després d’uns primers mesos d’una certa equidistància 
lleugerament favorable als aliats, presentà un posicionament favorable a les potències 
centrals durant la segona meitat del conflicte. En els primers temps de la guerra, comptà 
amb la col·laboració d’Eugeni Xammar. 

Diario de Barcelona 

Publicat entre el 1792 i el 1994 a Barcelona i de tendència catalanista conservadora, 
defensà la neutralitat durant tot el conflicte, la qual cosa el situà pròxim al bàndol dels 
sectors favorables a les potències centrals. 

El Libera 
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Editat a Barcelona entre el 1901 i el 1935, inicialment com a secció local del diari 
madrileny del mateix nom, fou dirigit per José Pérez de Rozas. Entre els seus 
col·laboradors tingué Enrique Gómez Carrillo. 

El Correo Catalán 

Portaveu del carlisme català, fou editat entre el 1876 i el 1975 a Barcelona. Durant la 
guerra fou una de les veus principals del sentiment germanòfil a Catalunya.  

La Tribuna 

Portaveu del maurisme, fou una de les veus més destacades del neutralisme, la qual 
cosa l’acabà situant dins del sector germanòfil. Publicat a Madrid durant les dècades del 
1910 i el 1920, tingué rellevants autors catalans entre els seus col·laboradors.  

El Poble Català 

Editat entre el 1906 i el 1918 a Barcelona, fou el portaveu del republicanisme catalanista 
representat per la Unió Federal Nacionalista Republicana durant la guerra i un dels diaris 
més militants en favor de França i Anglaterra. Dirigit per Pere Coromines, tingué entre 
els seus col·laboradors Gabriel Alomar i Frederic Pujulà. 

El Diluvio  

Publicat a Barcelona entre el 1879 i el 1939, fou un dels diaris catalans més llegits durant 
la guerra. De tendència certament eclèctica, presentà diverses col·laboracions de 
destacats intel·lectuals propers al republicanisme catalanista, com també articles 
favorables a Alemanya, escrits per Manuel de Montoliu, o bé aliadòfils, com els de Claudi 
Ametlla i Enrique Díaz Reitg. 

El Progreso  

Portaveu del lerrouxisme a Barcelona, es publicà entre el 1906 i el 1933. Fou una de les 
veus més militants en favor de la causa dels aliats a Catalunya. Entre els seus 
col·laboradors tingué Bartolomé Calderón Fonte. 
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Elements singulars 

 
LA MEMÒRIA DELS VOLUNTARIS 

Al final de l’exposició trobem l’escultura del monument als voluntaris de la col·lecció 
Núria Clapés, néta de Joan Solé i Pla. Feta pel mateix escultor, Josep Clarà, era el 
model de la que s’havia d’instal·lar al parc d ela ciutadella. Des de la seva 
conceptualització fins a la instal·lació i inauguració (1936) van passar força anys, fet que 
va provocar que l’escultura final canviés lleugerament per ser menys bel·licista.  

MAPA DE L’ADIADOFÍLIA A CATALUNYA 

Entre els elements més interessants que trobem a l’exposició hi ha un mapa de carrers 
que il·lustra la simpatia pels aliats al final de la guerra arreu del territori. Malgrat no ser 
un estudi exhaustiu, inaugura una línia d'estudi i treball per avaluar la capil·larització de 
l'aliadofília catalana al final de la guerra, i les vinculacions de les aspiracions polítiques 
catalanes amb el context europeu i mundial.   

JOCS DE GUERRA 

Un altre dels elements més curiosos que es mostren són un seguit de col·leccions de 
cromos, còmics de propaganda i jocs que provenen de col·leccionistes particulars. Van 
ser creats amb motiu de la guerra i il·lustren com la guerra va irrompre a tots els ordres 
de la vida també a Catalunya, fins i tot la quotidianitat, en contra del que s'havia cregut 
fins avui. 

AUDIOVISUALS POC CONEGUTS DE LA GUERRA 

Es poden veure vídeos de l'època amb imatges del front i escenes que es podien veure 
als cinemes catalans. Realment són imatges poc vistes que il·lustren com la guerra va 
irrompre a tots els ordres de la vida també a Catalunya, fins i tot la quotidianitat, en 
contra del que s'havia cregut fins avui. 

MATERIALS BÈLICS 

Per les seves dimensions, l’hèlix d'un avió de combat alemany procedent de la col·lecció 
Plàcid Garcia-Planas és una de les peces més impactants que es poden veure. Altres 
peces de caire bèl·lic que es mostren són materials de soldats utilitzats al front, com 
navalles d’afaitar, cascs, estoigs, una ploma, unes ulleres, bales, un dietari, un anell, 
uns prismàtics, medalles o un quadern de notes. Provenen de diferents col·leccions 
privades i alguns van pertànyer a soldats catalans. 

PERIODISTES AL FRONT DE GUERRA 

El paper dels periodistes al front de guerra té un protagonisme central en l’exposició. Es 
mostra un vídeo, un reportatge fotogràfic original i els dibuixos que Josep Clarà va fer 
del viatge que periodistes catalans i espanyols van fer al front l’any 1917. Aquest 
material posa en evidència la modernització de la premsa arran de la guerra, que 
afavoreix el naixement del corresponsal de guerra a Espanya , la creació de nous 
gèneres i l'interès recurrent per les notícies del front. 
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INTERACTIU DELS CORRESPONSALS DE GUERRA 

A l’exposició es pot consultar un interactiu que il·lustra la cobertura de la guerra que van 
fer els diaris barcelonins a través dels corresponsals que van enviar als diversos fronts 
i punts d'interès europeus. L’interactiu sistematitza la informació disponible al respecte i 
obre la possibilitat d'aprofundir en aquesta línia d'estudi. 

DOCUMENTACIÓ INÈDITA SOBRE LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE 
CATALÀ 

Entre els materials inèdits de l’exposició trobem un bust del mariscal Joffre obsequiat a 
l'Ajuntament de Barcelona i documentació d'iniciatives com el Comitè Pro-Catalunya i el 
Comitè Pro Aliats Catalunya -Verdun- que il·lustren les accions que es van dur a terme 
al final de la guerra per internacionalitzar el conflicte català. És un material no exposat 
abans.  

ELS VOLUNTARIS CATALANS 

Es poden veure materials de propaganda del Comitè de Germanor amb els Voluntaris 
Catalans i l’Estelada de Verdun, que tracten el mite dels voluntaris catalans. 

DOCUMENTACIÓ INÈDITA SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL 

S’exposa documentació diplomàtica i oficial procedent de l'Archivo Histórico Nacional 
no vist abans que demostra les dificultats de caràcter econòmic que es van viure, 
l’agitació social existent arran de l'armistici, les gestions per la neutralitat, etc. 

LA MEMÒRIA DELS VOLUNTARIS A FRANÇA 

Es mostra documentació relacionada amb diversos homenatges i actes d'agraïment del 
poble Belloy-en-Santerre (França) a l'Ajuntament de Barcelona per haver contribuït amb 
importants aportacions econòmiques a la reconstrucció del poble, alliberat dels 
alemanys gràcies a una intervenció decisiva de voluntaris catalans. És un episodi de la 
història molt poc conegut. 

MUSEO DE GUERRA DEL TIBIDADO 

Es mostren soldadets de plom que van formar part de la col·lecció del Museo de guerra 
instal·lat al Tibidabo entre 1916 i 1940, així com postals.  

MAQUETA LEGO® D’UNA TRINXERA 

La maqueta, realitzada amb peces LEGO®, reprodueix un segment de trinxera defensat 
per soldats britànics. 
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 ‘La ciutat dels 
espies’ 

 
Dins l’exposició s’ha habilitat un espai per a famílies amb infants a partir de 8 anys en 
què es proposa una activitat lúdica per tal que els visitants més joves s’apropin als 
continguts tractats en l’exposició d’una manera més amable i assoleixin de manera 
indirecta alguns dels continguts exposats. En aquest cas, la proposta és LA CIUTAT 
DELS ESPIES: un espai on hauran de construir un personatge i resoldre una missió, a 
la imatge dels espies que van viure a la ciutat durant el conflicte. 

 

La ciutat dels espies 

Tot i no participar en la Primera Guerra Mundial, Barcelona es va omplir d’espies que 
actuaven en secret: vivien camuflats entre la població i tenien feines que no despertaven 
sospites. Tota la ciutat era un cau d’espies d’un i altre bàndol que, amb les seves 
missions d’informació i sabotatge, ajudaven a inclinar la guerra a favor del seu país.  
A l’espai La ciutat dels espies caldrà triar el nostre personatge espia: un periodista, una 
infermera, una actriu, un diplomàtic, un pinxo o una telefonista. Triarem bàndol, li 
donarem un nom en clau i marcarem una missió amb un segell: el rescat, l’obtenció 
d’informació, el sabotatge, la propaganda, el contraespionatge o el contrabandisme.  
 
Un cop fet, és el moment de desencriptar el missatge secret que t’han enviat en codi 
morse: l’has de desxifrar i trobar a les parets de la ciutat les eines necessàries per 
acomplir la teva missió. 
 
Ajuda’ns a fer d’aquest espai una autèntica ciutat d’espies! 
 

···-  ·  -·  ·· ∙∙‐ ?  
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Activitats 

  
VVisites guiadess 
 
Cada dissabte, a les 12h, s’ofereix una visita guiada a l’exposició a càrrec dels guies 
del museu. Activitat inclosa en el preu de l’entrada. 
 
IItinerari ’Barcelona i la Gran Guerra: sexe, drogues i jazz’.  
7 de juliol, 15 de setembre, 20 d’octubre i 17 de novembre, a les 11h (durada 2’30h) 
 
La Primera Guerra Mundial va transformar el món i Barcelona. Aquesta ruta, de la mà 
del periodista David Revelles, ens descobrirà un rostre fascinant i no sempre conegut 
de la ciutat durant els quatre anys de guerra. Una metròpoli conquerida per nous rics, 
espies de tots els bàndols i milers de prostitutes fugides dels fronts de tota Europa on 
les drogues eren d’ús públic a cabarets, amb el jazz i el tango com a banda sonora. 
 

CNits d’estiu | Cicle ‘100% JAZZ, un segle d’història’  
Cada dimecres, del 4 de juliol al 8 d’agost 
 
El cicle proposa sis nits de música i història on descobrir les arrels del Jazz, un gènere 
que va  esdevenir estendard de llibertat i integració en acabar la Primera Guerra Mundial 
(1918). La proposta musical consisteix en un concert de jazz a la terrassa del museu i 
es completa amb la visita a l’exposició abans: de manera lliure a partir de les 20h o amb 
visita guiada a les 20.30h. Tota la informació a mhcat.cat/jazz  

 

AScape room a lA CIUTAT DELS ESPIES. 
Setembre 
 
Per ajudar a fugir al nostre espia l’haurem d’ajudar a superar algunes proves i a trobar 
el seu amagatall. Activitat per a famílies d’una hora de durada.  
 
TTertulies-cafè amb experts:  
La guerra d’idees a la premsa del moment · El paper de les dones 
a la societat de l’època · Barcelona, una ciutat en ebullició ·  
L’espionatge a la ciutat de Barcelona  
Octubre i novembre 
 
David Revelles dinamitzarà aquestes trobades amb experts que ens parlaran de 
diferents temes entorn la Barcelona de l’època i la seva relació amb la Gran Guerra.  
 
WWargames: Jocs d’estratègies sobre la I Guerra Mundial.  
Octubre 
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Peces 

 
Archivo Histórico Nacional 

Correspondencia con Francia al declarar España su neutralidad. Conjunto que contiene 7 
telegramas más la portada.  
Denuncias. Estado de las querellas presentadas por la Fiscalía de la Audiencia de Madrid 
contra la prensa por ataques a la neutralidad declarada por el gobierno español en la actual 
Guerra Europea. 
Manifestaciones. Barcelona. 4 telegramas de 1918 

Manifestaciones. Gerona. 2 telegramas   

Manifestaciones. Lérida. 2 telegramas.  

Manifestaciones. Tarrgona. 3 telegramas.  

Periodico "El Heraldo Germánico" Barcelona, 5 de junio de 1915 

Periódico “Los Aliados”. Barcelona, 21 de noviembre de 1914 
 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa 

ACGAX. Fons Joaquim Danés Torras, núm. 402, any 1919 

Exemplar: Els Amics d'Europa, núm. 6 (1917) 
 
Arxiu Contemporani de Barcelona 

Invitació de l’Excel·lentíssim alcalde de Barcelona al cònsol francès a l’acte de lliurament  de la 
quantitat votada com a aportació de l’Ajuntament de Barcelona, per a la reedificació del poble 
francès de Belloy-en-Santerre, que se celebrarà el 22 de maig de 1923, 19 de maig de 1923. 
Reproducció fotogràfica del menú signat pels assistents a l’acte d’inauguració del monument als 
morts de la Gran Guerra, 17 de juliol de 1927.  
Programa imprès de l’acte que va tenir lloc a Belloy-en-Santerre, on hi va assistir una delegació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 30 d’abril de 1915.  
Carta i dibuix a color de l’altar de l’església de  Belloy-en-Santerre que es vol dedicar a la ciutat 
de Barcelona, 1928. 
Invitació de  l’Excel·lentíssim alcalde de Barcelona a la inauguració del monument als voluntaris 
catalans de la Gran Guerra. 14 de juliol de 1936 
Menú imprès del banquet realitzat en motiu de la inauguració del monument als voluntaris 
catalans de la Gran Guerra. 14 de juliol de 1936 
 
Arxiu Municipal de Figueres 

Cèdula de soldat desertor Cantalouve 
 
Arxiu Municipal de Palafrugell 

Ban de mobilització de ciutadans francesos publicat a Palafrugell. 3-08-1914. Arxiu Municipal de 
Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell. 
Anunci de l'alcalde de Palafrugell sobre la creació d'una comissió d'ajuda a les famílies 
necessitades a casusa de la guerra europea.  10-08-1914 
 
Arxiu Nacional de Catalunya 

Constitució. Discurs d'Enric Prat de la Riba en l'acte de presa de possessió de la presidència de 
la Mancomunitat. 
Intervenció de la SEBAP davant la Junta Económica de la Mancomunitat, en relació al missatge 
adreçat al Rei Alfons XIII sobre el desenvolupament de l'economia nacional davant els perills de 
paralització.Catalana. 



31 
 

“Indice – Extracto de las medidas concretes indispensables para restablecer la normalidad en el 
desenvolvimiento de la economia nacional y evitar la paralización general del trabajo”. 
Epidèmia de la grip de 1918. Volant mèdic del Dr. Sayó certificant la grip d’un pacient. 

Epidèmia de la grip de 1918. Junta de Caritat. Llista d’establiments on es podran fer efectius els 
bonus per aliments de primera necessitat. 
Epidèmia de la grip de 1918. Relació de famílies socorregudes i ateses per l’epidèmia de la grip: 
Centro Moral e Instructivo de Gracia. 
Epidèmia de la grip de 1918. Certificat mèdic emès per “Cuerpo Médico Municipal de 
Barcelona”. 
“La Trinxera Catalana. Portaveu dels Voluntaris Catalans a la Legió Estrangera”. 

Visita al front de J. Clarà. “Nostre chauffeur” [el nostre xofer]. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Verdum”. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Entrada de Verdum”. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Clermont”. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Impressions de carretera. Repòs”. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Impressions de carretera. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Hospitals i cementiri voltants de Verdum”. Dibuix 

Visita al front de J. Clarà. “Els voluntaris catalans. Les Carrières”. Dibuix 

Monument als voluntaris catalans. Dibuix de Clarà 

Nadal  de 1917. Bones Festes als Voluntaris de Catalunya. Comitè de Germanor amb els 
Voluntaris Catalans – Barcelona. 
 
Ateneu Barcelonès 

Carta de Josep M. Roca, president de l’Ateneu Barcelonès, al cònsol de França, lamentant el 
bombardeig i destrucció de la catedral de Reims ([s. d.]), 
Carta del Consulat General de França al President de l'Ateneu Barcelonès, a 2 d'octubre de 
1914 
 
Biblioteca del campus Barri Vell – Universitat de Girona 

Llibre: En el repòs de la trinxera, 01/04/1905 
 
Biblioteca de Catalunya 

Llibre: Almanach dels noucentistes. Barcelona: Obrador de Joaquim Horta, 1911 

Títol: Amistad hispano germana / [Pròleg de Jacinto Benavente] 

Títol: La Guerra de les nacions : història documentada / Captain Morley. Autor: Antoni Rovira i 
Virgili 
Títol: ¿Per què sóc germanòfil? /per Joan Bruch 

Títol: Aspectos económicos de la gran guerra / Federico Rahola 

Títol: Proeses d'amor i patriotisme: llibre póstum. Autor: Ferrés-Costa, Pere 

Títol: Brutalidad inglesa ; Brutalidades francesas ; Contra embustes y calumnias. 

Títol: Vieja y nueva política: conferencia dada por Don José Ortega y Gasset en el Teatro de La 
Comedia el 23 de marzo de 1914. 
Títol: La Esquella de la Torratxa : periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari, donará al 
menos uns esquellots cada senmana. 1891 (26/03/1915). 
Títol: La Nació : setmanari adherit a la Unió Catalanista. núm. 75 (30/12/1916)  

Títol: Renaixement : periodic adherit a la Unió Catalanista. núm. 280 (04/05/16) 

Títol: Messidor : revista quinzenal, regionalisme, solidaritat internacional, iberisme. núm. 13 
(29/10/18). 
Manifest per la Unitat moral d’Europa. Barcelona, 27 de novembre de 1914 

Romain Rolland. Carta [a Eugeni d’Ors]. [Ginebra], 12 de març de 1915 

Carme Karr. Carta a Eugeni d’Ors. Barcelona, 4 de març de 1915 

Títol: [Quadern de dibuix de Joaquim Renart realitzat entre l'11 de març al 25 de desembre de 
1918] [Visual] / [Joaquim Renart]. 
Cartell: Exposició-Homenatge als Voluntaris Catalans de la Gran Guerra 1914-1918 [Visual] : La 
Pinacoteca : Corts Catalanes 644 : del 2 al 22 de desembre : Barcelona 1922. 
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Centre de Documentació de l'Orfeó Català 

Recuerdo del Festival a Beneficio de los huérfanos de la guerra belgas, franceses, servios y 
voluntarios españoles organizado por la Sociedad de Amigos de Francia con la cooperación de 
la Banda Municipal, el Orfeó Català y artistes del Gran Teatro del Liceo. (programa de mà) 
 
CRAI Biblioteca Pavelló de la República 

Gaziel, Diario de un estudiante en París. Barcelona: Estudio, 1915 

Gaziel, Narraciones de tierras hericas, 1914-1915. Barcelona: Estudio, 1915 

Gaziel, De París a Monastir, 1915. Barcelona: Estudio, 1917 

Gaziel, En las líneas de fuego 1915. Barcelona: Estudio, 1917.  

Gaziel, El año de Verdún, 1916. Barcelona: Estudio, 1918. 
 
Museu Biblioteca Victor Balaguer 

Enric C. Ricart, El porxo, 1916. Oli damunt tela 
 
Museu Prat de la Riba     

Bust Prat de la Riba. 
 
Museo Histórico Militar de Figueres (MHMF). Ministerio de Defensa 

262 piezas de la col·lección de miniaturas Llobera, correspondientes a una unidad militar con 
uniformidad de la epoca de 1910-reinado de Alfonso XIII, correspondiente a escuadra de 
gastadores, banda y musica y i compañias de fusiles  
 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya- Terrassa 

Telègraf elèctric 
 
Museu de Terrassa 

Cuina econòmica 
 
Museu del Joguet de Catalunya  

Joc de la Primera Guerra Mundial 

Joc de la Primera Guerra Mundial 
 
Museu del Suro de Palafurgell 

Ganiveta de llescar amb estoig i guia 

Ganiveta de carrar amb estoig i guia 

Ganiveta de fer taps amb estoig 

Capsa de mostres amb 8 tapes fets a mà amb un cap net 
 
Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona 

Bust General Joffre 

Màquina d'escriure en Braille model Constançon 
 
Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 

Placa commemorativa de l'armistici (1918). Instal·lada a l'antic edifici de l’escorxador. (Placa de 
marmol) 
 
Museu Etnogràfic de Ripoll 

Estoig de viàtic per extremunció 
 
Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya - MHMC 

Aparell portàtil de RX Sánchez. Generador de raigs X fabricat per l'enginyer Mónico Sánchez al 
seu Laboratorio Eléctrico Sánchez, a Piedrabuena, Ciudad Real, 1911. 
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Museu de les Cultures del Vi de Catalunya- Vinseum 

Ensofradora de motxilla 

Alambi de laboratori 

Filtre de vi 
 
Col·lecció Albert Rossich 

Quadre Souvenir Historique Declaration de la Guerre, setge de Paris. 15 juliol 1870 

Album de cromos "Chocolate Angelical" 1 

Album de cromos "Chocolate Angelical" 2 

Llibre: Flors de Sang 

Mapa d'Europa dels fronts de guerra 

Llom de llibre "Historia de la Gran Guerra" Blasco Ibáñez 

Portada l"Historia de la Gran Guerra"  Blasco Ibáñez 

Contraportada l"Historia de la Gran Guerra"  Blasco Ibáñez 

Llibret "Los reyes sin corona" 1 

Llibret "Los reyes sin corona" 2 

Llibret "Los dramas de la guerra" 1 

Llibret "Los dramas de la guerra" 2 

Llibret "Los dramas de la guerra" 3 

Reims en ruïnes, 3era sèrie 

12 cromos de La Guerra a Europa de  xocolata Amatller 

20 cromos del general Wilson de la xocolata J.B. 

Poster "Chocolates Jaime Bosch" 1 

Poster "Chocolates Jaime Bosch" 2 

Poster "Chocolates Jaime Bosch" 3 

Poster "Chocolates Jaime Bosch" 4 

Cartell de soldats de paper retallables 

Cartell de soldats de paper retallables 

Revista  Iberia nº51 

Revista Iberia nº55 
 
Col·lecció Àngels Casanovas 

Llibres de comptabilitat tèxtil 1 

Llibres de comptabilitat tèxtil 2 
 
Col·lecció Celestino Mendoza 

Maqueta Batalla del Somme, Lego.   

Col·lecció Claudi Ametlla 

Ulleres 

Llistat membres Legion d'Honor 

Ploma estilogràfica 

Medalla "Honor et Paris" 
 
Col·lecció Francesc Montero 

Llibre: "De la trinxera estant" 
 
Col·lecció Frederic Pujulà 

Diccionari francès-alemany 

Anell 

Medalla voluntaris catalans 1 
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Medalla voluntaris catalans 2 
 
Col·lecció Joan Safont 

Sopar d’homenatge al cònsol Édouard Guassen, de l’Associació d’Amics de Fança 

Dietari primer mes de guerra 
 
Col·lecció Joaquim Nadal 

Postals Reims en runes. Librarie Armand Colin 

Volum il·lustrat de la ciutat de Reims bombardejada, amb la gent vivint als cellers i caves 
 
Col·lecció Miralles-Jori 

Àlbym "Section Photographique de l'Armée Française" 
 
Col·lecció Núria Clapés 

Bales fetes per soldats 

Monument als voluntaris catalans. Escultura de Clarà 

Quadre d’homenatge a Joan Solé i Pla en reconeixement de la seva tasca a favor dels aliats i 
com a president del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans 
2 cartes des del front  

Ploma estilogràfica 
 
Col·lecció Miquel Oliveres 

Volum de diversos exemplars de la revista L'Empordà Federal 
 
Col·lecció Plàcid Garcia-Planas  

Hèlix de fusta d’avió alemany de fusta 

Quadern d’anotacions de soldat.  

Postal !Por la Paz" Comité Femení contra la guerra 
 
Col·lecció Xavier Pla 

Llibre: Lletres a Tina d’Eugeni Ors 

Llibre: Tina i la Gran Guerra d’Eugeni Ors 
 
Col·lecció Joan Muray 

1 sobre          

4 segells  

Fotografia de la bandera “Catalunya a Verdú” Homenatge a l’heroisme. 

Dibuix Catalunya a Verdú, comitè Pro Aliats. Autor: Canals.  

Recordatori de les Dames catalanes  

Monsieur le general Maleterre. Directeur du Musée de l’Armée aux Invalides   

Dolça Germania! Mata! Saqueja! Roba!  

Postal Camil Campanyà 
 
Col·lecció Jaume Tarrés 

Postal “No hi tornaras!!” 

Postal Pro Neutralitat 

Postal Pro Serbia 

Postal Orfeó Català - Festival Pro Belgica 

Postal Farrés-Costa 
 
Fundació Joan Miró  

Cal·ligrama Josep M. Junoy, Oda a Guynemer, 1919  
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Museu Nacional d'Art de Catalunya 

Cartell Exposició d'Art Francés a Barcelona, 1917 

Catàleg Exposició d'Art Francés a Barcelona, 1917 
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Crèdits 

 
 

Organització 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Museu d’Història de Catalunya 
 
PROJECTE MUSEOGRÀFIC 
 
Direcció 
Margarida Sala 
 
Coordinació 
Raquel Castellà 
 
Comissariat i documentació 
Maximiliano Fuentes 
Francesc Montero 
 
Conservació preventiva 
Mariona Carcereny, Carol Ribera 
 
Suport museogràfic 
Mariona Companys, Teresa Rodon 
 
Correcció lingüística i traduccions 
Traductorum 
 
DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 
Projecte museogràfic 
Lídia Antúnez 
 
Disseny gràfic i imatge gràfica 
Manuel Cuyàs 
 
DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa 
Gisela Pau, Irene de Pedro 
 
Web 
Joan Ramon Nova 
 
Servei educatiu 
Griselda Aixelà, Francesc Cardona, Vanessa Vicente 
 
Cooperació museística 
Daniel Solé 
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Activitats culturals 
Àgora Serveis Culturals 
 
PRODUCCIÓ I MUNTATGE 
 
Construccions i instal·lacions 
Maud 
 
Il·luminació i manteniment 
Carles Martín, Pere Jobal, Ricard Lozano, Joan Ruiz, Vicenç Soler 
 
Embalatges i transport 
TTI, SA 
 
Assegurances 
Helvetia Compañía Suiza 
 
Suport  
Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Núria Garcia, Jennifer Gómez, 
Joana Garcia, Montserrat Nacenta, Lluís Picó, Vicenç Prats, Ariadna Riera, Juanjo Sandoica, 
Núria Torres 
 
AUDIOVISUALS I INTERACTIUS 
 
L’esclat de la guerra 
Imatges extretes de Muntatge d’imatges de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Pere 
Tresserra, Arxiu Oficial Cinematogràfic d’Art, Filmoteca de Catalunya; Notícies Gaumont I, 
1916-1918, Filmoteca de Catalunya, i El Somme, la tomba de milions 
(Die Somme, Das Grab der Milionen) (1930), Heinz Paul, Filmoteca de Catalunya. 
Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
Batalles que marquen una guerra 
Imatges extretes de El Somme, la tomba de milions (Die Somme, Das Grab der Milionen) 
(1930), Heinz Paul, Filmoteca de Catalunya. Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
Periodistes i polítics al front de guerra 
Imatges extretes de Periodistes i polítics al front de guerra (1917), Arxiu Nacional de Catalunya. 
Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
Notícies de la Guerra 
Imatges extretes de Muntatge d’imatges de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Pere 
Tresserra, Arxiu Oficial Cinematogràfic d’Art, Filmoteca de Catalunya, i Notícies Gaumont I, 
1916-1918, Filmoteca de Catalunya. Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
1917: L’arribada de l’Oncle Sam i la crisi social 
Imatges extretes de Tío Sam (1914-1918), Filmoteca de Catalunya, i Documentos de 
Actualidades Gaumont relacionados con España (1911-1919), Filmoteca Española. 
Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
La fi de la guerra: l’armistici 
Imatges extretes de Notícies Gaumont II, 1918, Filmoteca de Catalunya. Muntatge i direcció: 
Espiral d’Acer 
 
La memòria de la Gran Guerra al cinema 
Imatges extretes de Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front) (1930) de Lewis 
Milestone; Senderos de gloria (Paths of Glory) (1957) de Stanley Kubrick; Los que no fuimos a 
la guerra (1962) de Julio Diamante; Johnny cogió su fusil (Johnny Got his Gun) (1971) de 
Dalton Trumbo; Gallipoli (1981) de Peter Weir; Feliz Navidad (Joyeux Noël) (2005) de Christian 
Carion, i Caballo de batalla (War Horse) (2011) de Steven Spielberg. Muntatge i direcció: 
Espiral d’Acer 
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Un segle de commemoracions 
Imatges extretes de Por la paz en el mundo, 1914-1918, Pere Tresserra, Arxiu Oficial 
Cinematogràfic d’Art, Filmoteca de Catalunya, i L’estelada de Verdun (2014), Felip Solé. 
Muntatge i direcció: Espiral d’Acer 
 
Interactiu Corresponsals de diaris catalans durant la Primera Guerra Mundial 
Producció: Espiral d’Acer. Realització: Raül Capdevila. Documentació: Francesc Montero, Judit 
Pujol i Joan Safont. Desenvolupament de l’interactiu: Ping Pong Technologies Disseny UI-UX: 
David Lasheras 
 
TALLER DIDÀCTIC 
 
La ciutat dels espies 
Conceptualització: Maria Jesús Franco i Mario Croissier. Mural: Digital Screen, S.L 
 
MAQUETA 
 
La Batalla del Somme 
Autors: Pau Mendoza i Celestino Mendoza 
 
CREACIÓ ARTÍSTICA 
 
Associazione IoDeposito 
Artista: Joshua Cesa 
 
© de les fotografies 
Album 
Paco Amate 
Archivo ABC 
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
Arxiu Històric de Sabadell 
Arxiu d’imatges del Museu del Suro. 
Centre de Documentació Ramir Medir 
– Museu del Suro 
Arxiu Municipal de Granollers 
Arxiu Municipal de Palamós 
Arxiu Nacional de Catalunya 
Biblioteca de Catalunya 
Biblioteca Pavelló de la República 
Col·lecció Josep Castellà 
Col·lecció Raquel Castellà 
Col·lecció Maximiliano Fuentes 
Col·lecció Miralles Jori 
Col·lecció Francesc Montero 
Col·lecció Jaume Tarrés 
Col·lecció Ramona Vila (Can Xelí) 
Filmoteca de Catalunya 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya 
Museu d’Història de Catalunya 
Pep Parer 
Photoaisa 
Prisma 
Viquipèdia  
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Informació de visita 
 
Dates: 
Del 29 de juny al 18 de novembre de 2018 
 
Horari: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h) 
Diumenge, festius i els dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 14.30h 
Dilluns, tancat 
 
Preu: 
Preu d’entrada general a l’exposició temporal: 4€ 
Entrada combinada (exposició permanent + temporal): 6,5€ 
Reduccions i gratuïtats a http://www.mhcat.cat/la_visita/localitzacio_horaris_i_tarifes/tarifes  

 
Lloc: 
1a planta del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona) 
Transports i vies d'accés: 

 Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120 
 Metro L4 (groga) Barceloneta 

 

 
 
Més informació al web i les xarxes socials: 

Tota la informació relativa a l’exposició està disponible a: 
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/flames_a_la_frontera_catalunya_i_la

_gran_guerra  

Tota l’actualitat relacionada amb l’exposició a les xarxes socials del museu seguint el 
nostre perfil @mhistoriacat i cercant l’etiqueta #GranGuerra 
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Museu d’Història de Catalunya                                                         

Plaça de Pau Vila 3, Barcelona                                       @mhistoriacat                           
93 225 47 00                                                                    #mhistoriacat 
mhcat.cat                                                                         #GranGuerra 
 
Premsa: 
mhc.premsa@gencat.cat  


