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Presentació

En l’interval de temps transcorregut entre la IV i la V Jornada, el Parlament de 
Catalunya ha aprovat la Llei del Memorial Democràtic, i el Congrés dels Diputats 
ha donat el seu vistiplau a la Llei de la Memòria Històrica, pendent del seu pas pel 
Senat . Són dues mesures importants en el camí cap al reconeixement ple dels drets de 
les persones que tot ho van donar en defensa de les nostres llibertats, encara que pràc-
ticament la totalitat de les entitats memorialistes han assenyalat les insuficiències de 
la Llei de la Memòria, que no declara de manera explícita la nul·litat de les sentències 
dictades per la “justícia” franquista .

Els que ens responsabilitzem de la celebració d’aquestes Jornades ens sentim mo-
destament orgullosos (valgui l’oxímoron) d’haver contribuït, tot i que en un grau 
encara insuficient, a que la nostra universitat prengui consciència de la necessitat que 
es porti a terme aquesta reparació històrica . Des que al febrer de 2004 es va celebrar 
l’acte d’investidura com a doctors honoris causa de Gregorio López Raimundo, Maria 
Salvo i Agustí de Semir –en representació de “totes les persones que van lluitar contra 
la dictadura franquista per a la recuperació de la democràcia i les llibertats nacio-
nals”– hem celebrat tres Jornades Memorial Democràtic, cadascuna de les quals ha 
donat lloc a una publicació com la que ara presentem .

Durant aquestes edicions de les Jornades, la nostra contribució s’ha anat especia-
litzant en qüestions relatives a la tècnica durant la guerra civil, en un doble vessant . 
D’una banda, pel que fa a la utilització de la tècnica en la guerra; d’una altra, estudiant 
la participació dels tècnics (enginyers, arquitectes, etc .) en el conflicte . En contrast 
amb altres professionals o sectors de la població (mestres, militars, obrers, camperols, 
sacerdots . . .), el comportament dels quals –en grans línies– està molt estudiat, queda 
molt per fer en relació als tècnics .

En les IV Jornades, celebrades el 30 de novembre de 2006, varem dedicar una es-
pecial atenció a la guerra aèria, especialment als terribles bombardejos sobre Barcelona 
i altres poblacions catalanes . Joan Vilarroya va presentar una ponència sobre aquesta 
qüestió, “Els bombardeigs a Catalunya durant la Guerra Civil” . Quant a la defen-
sa passiva, varem poder veure el reportatge “Ramon Perera, l’home que va salvar 
Barcelona”, realitzat per Montserrat Armengou i Ricard Belis per a TV3, dedicat a es-
tudiar l’obra de l’enginyer industrial Ramon Perera, responsable de la Defensa Passiva 
de Catalunya . En el debat que va seguir a la projecció varem poder comptar amb la 
presència d’un testimoni d’excepció, el senyor Pere Basté, que durant els bombardejos 
era voluntari de la Creu Roja de Barcelona .

En les IV Jornades també es van tractar qüestions relatives a les indústries de guer-
ra . En la seva exposició Javier de Madariaga va tractar alguns aspectes de la seva do-
cumentada i imprescindible tesi doctoral Las industrias de guerra de Cataluña durante 
la guerra civil (Universitat Rovira i Virgili, 2003) . Per altra banda, Jaume Valentines 
va exposar la comunicació “Fonts, Memòria i Democràcia”, que va servir de prefaci 
per a l’exposició dels resultats obtinguts dintre del marc del projecte de recuperació 
de la memòria històrica (convocatòria AREM-AGAUR) . Aquest projecte ha permès 
realitzar un registre de fonts d’enorme potencial historiogràfic relacionades amb les 
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investigacions i activitats cientificotècniques durant la guerra civil1 . Finalment, Gui-
llermo Lusa va presentar un avanç de la investigació que llavors estava iniciant sobre el 
paper jugat pel Laboratori de Química Orgànica de l’Escola d’Enginyers Industrials 
de Barcelona com a peça important del sistema d’indústries de guerra de Catalunya . 

*   *   *

En aquesta V Jornada esperem comptar, en primer lloc, amb un document excep-
cional, el reportatge “Del pintallavis a la bala . La indústria de guerra a Catalunya”, 
dirigit per Montserrat Besses per a TV32 . Una intervenció, la de Juan Sarasua, està 
dedicada a la guerra química, pel que fa a la preparació dels tècnics i de la població 
contra aquesta amenaça, sobre la base dels intents (reals o imaginats) per fabricar 
gasos tòxics per part d’ambdós bàndols . Per la seva banda, Alfons Zarzoso i Àlvar 
Martínez tractaran sobre l’exili mèdic . Zarzoso està al capdavant d’un projecte del 
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya per a estudiar l’autèntic fenomen 
sociològic que va significar la fugida de dotzenes de professionals de la medicina, 
molts dels quals van traslladar als països d’acollida la seva experiència en la República . 
Algunes figures han cridat l’atenció dels estudiosos i del públic, però l’exili va tenir 
unes dimensions que van anar més enllà de la peripècia o l’èxit d’aquestes figures . Per 
la seva banda, Àlvar Martínez estudia una experiència concreta, la de l’Hospital Var-
sòvia de Tolosa de Llenguadoc, que representa una contribució dels metges catalans a 
la resistència antifeixista i a la reconstrucció de França . 

D’altra banda, Francesc Barca, Guillermo Lusa i Antoni Roca analitzaran la reo-
rientació de l’Escola Industrial de Barcelona que va tenir lloc durant la guerra, fruit, 
en part, de la nova situació, però també en funció dels objectius de replantejament 
profund de la societat que va tenir lloc com a resposta a la revolta militar . En la seva 
intervenció, Guillermo Lusa es referirà al treball que ha publicat recentment (“La 
Escuela de Ingenieros en guerra (1936-1938)”) sobre l’actuació durant la contesa de 
l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, i, en particular, del seu Laboratori de 
Química Orgànica (LQO) . A més d’analitzar el treball desenvolupat pel LQO en pro 
de l’esforç bèl·lic de la República, examinarà l’existència de quintacolumnistes en el 
LQO i en la pròpia Comissió d’Indústries de Guerra .

La documentació continguda en la present publicació procedeix de tres fonts: 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, de Poblet; l’Arxiu General Militar d’Àvila; i 
la revista La Medicina Catalana . Com és ben sabut, Josep Tarradellas va presidir la 
Comissió de la Indústria de Guerra (CIG) des de la seva creació, el 7 d’agost de 1936, 
i va guardar curosament durant el seu exili tota la documentació generada per aquesta 
entitat . En particular, es conserven tots els informes enviats pel laboratori de Química 
Orgànica de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, que jugava un paper de 
direcció i assessorament cientificotècnic en relació a les fàbriques de guerra de l’àmbit 

1 Tant la comunicació “Fonts, història i democràcia” com la totalitat del projecte final de memòria històrica són 
consultables en línia en la pàgina electrònica de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura . Respectivament, 
les adreces electròniques són les següents: [http://www .upc .edu/cutc/docs/fonts_memoria .pdf; http://www .upc .
edu/cutc/memorial/docs/MemoriaAREM .pdf] .

2 La realització i la música estan a càrrec de Marc Sansa, i la producció és de Tona Julià .
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de la química . Els originals d’aquesta documentació van ser destruïts pels responsa-
bles del LQO abans de l’entrada de les forces franquistes a Barcelona, i ningú (fora 
de l’entorn més pròxim a Tarradellas) sabia que existia una còpia que s’havia salvat 
de la destrucció, fins que Javier de Madariaga va presentar la seva tesi doctoral citada . 
Els únics documents que es coneixien respecte a les tasques desenvolupades pel LQO 
durant la guerra eren els de l’expedient d’investigació obert per la direcció franquista 
de l’Escola d’Enginyers el març de 19393, que presentaven al personal del LQO com 
a sabotejadors i quintacolumnistes majoritàriament . Els setze volums preservats a 
l’Arxiu de Poblet contenen els informes enviats pel LQO a la CIG i posen en qüestió 
aquesta visió tan esbiaixada, encara que no deixen de plantejar alguns interrogants 
que un de nosaltres ha exposat en una altra publicació4 . Hi ha, per tant, molt treball 
per endavant per a poder valorar adequadament el paper històric del LQO, treball en 
el qual han de participar de manera rellevant els especialistes en química5 .

A l’Arxiu General Militar d’Àvila (AGMA) es conserva tota la documentació ge-
nerada pels serveis d’informació franquista en el territori de la República . Els Servi-
cios de Información de la Frontera del Nordeste de España (SIFNE) van ser fundats 
per Josep Bertran i Musitu, braç dret de Francesc Cambó, el setembre de 1936, i van 
funcionar fins al febrer de 1938, quan es van fusionar amb el Servicio de Información 
y Policía Militar (SIPM) . El SIFNE comptava amb una extensa xarxa a Catalunya 
i a l’estranger, singularment a França . Gràcies a l’existència a l’AGMA d’uns llistats 
d’aquests agents quintacolumnistes hem pogut confirmar que els serveis d’informació 
franquistes estaven al corrent del que es feia al LQO i a les diverses indústries de guer-
ra agrupades en la CIG . Hem seleccionat uns quants documents enviats al Cuartel 
General de Franco en els quals es donen abundants dades relatives a les indústries de 
guerra i a la guerra química .

La Medicina Catalana havia nascut en 1933 com un òrgan de l’Occitània mèdi-
ca, amb una concepció unificadora dels països de cultura catalana i occitana . Estava 
lligada al grup de fisiòlegs catalans i francesos que compartien ideals políticoculturals 
i interessos d’investigació . Entre ells, destaca el nom de Camil Soula, de Tolosa de 
Llenguadoc, i els noms de Leandre Cervera, August Pi i Sunyer i Jesús M . Bellido, de 
Barcelona . La revista, que tenia un plantejament molt ampli, recollint no sols articles 
d’investigació, sinó ressenyes d’activitats científiques i treballs d’història de la ciència, 
va continuar apareixent amb normalitat després d’esclatar la guerra, com a testimo-
niatge de la maduresa de la comunitat biomèdica catalana . En aquesta normalitat, no 
obstant, es pot apreciar un decantament cap a temàtiques relacionades amb el desen-
volupament de la guerra . En particular, la revista va publicar orientacions i treballs 
sobre com la població hauria d’afrontar els atacs i, en particular, la guerra química, 
una amenaça que planejava sobre Europa des que els gasos tòxics van ser usats a la 
Primera Guerra Mundial .

3 Vam incloure el document-resum d’aquesta investigació en el volum anterior d’aquesta col·lecció, pàg . 213-243 .
4 LUSA, Guillermo (2007) “La Escuela de Ingenieros en guerra (1936-1938)”, Documentos de la Escuela de 

Ingenieros Industriales de Barcelona, núm . 17, especialment l’apartat “Una cuestión controvertida: quintacolum-
nistas en la Escuela”, pàg . 62-65

5 El químic i historiador Ángel Toca ha realitzat un primer estudi d’una part de la documentació procedent del 
LQO, que ha estat publicat a LUSA (2007), pàg . 143-148 .
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Documents seleccionats

Document núm. 1: Torpedo aeri. Informe presentat pel seu inventor Josep Bel-
monte a l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr . Lluís Companys, 
1937, Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Poblet .

El 20 d’agost de 1937, Josep Belmonte, cap de seguretat conductor, enviava al 
president Companys un breu informe, acompanyat d’unes quantes fotografies, en el 
qual descrivia les característiques constructives i el funcionament d’un torpede aeri de 
la seva invenció que podia utilitzar-se contra atacs aeris i per a combats en terra . No 
tenim cap notícia sobre si va arribar a utilitzar-se .

Document núm. 2: “Informe nº 140 . Laboratori de Química Orgànica . Escola 
d’Enginyers Industrials de Barcelona”, Comissió de la Indústria de Guerra, 9 de juny 
de 1938, Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Poblet .

En el volum anterior d’aquesta col·lecció incloíem l’informe nº 147, datat el 6-
VIII-1938, que constituïa un resum de tot el treball realitzat fins a aquesta data pel 
LQO al servei de la CIG . Una de les tasques essencials del LQO era l’assessorament 
tècnic a les diverses fàbriques de la CIG . Una de les seves fàbriques estratègicament 
més valuoses era la F5, situada a Queralbs (Girona)6, que havia de fabricar gasos 
tòxics a utilitzar en el cas que l’enemic els emprés en primer lloc . Tot i que la decisió 
d’engegar-la datava de setembre de 1936, el procés d’equipament (dirigit pel químic 
F . Sánchez Mur) es va desenvolupar molt lentament, i no va arribar a funcionar per 
la incapacitat manifesta de la persona encarregada de dirigir el projecte . El febrer de 
1938, M . Martí Pallarés i Lluís Thió Rodés7, de la CIG, van visitar la F5 i van emetre 
un informe sobre la mateixa . Uns mesos després, el juny de 1938, Martí, acompanyat 
dels tècnics Magriñá i Valsells8, va visitar la fàbrica, i després d’això aquests tècnics 
van elaborar un informe sobre la situació real d’aquesta fàbrica, que constitueix pre-
cisament l’informe nº 140 que aquí reproduïm . Arran d’aquest informe la CIG va 
decidir canviar completament l’orientació de la F5, pensant en dedicar-la a l’obtenció 
de productes de caràcter farmacèutic9 . Sánchez Mur, destituït i acusat de sabotatge, 
va ser reemplaçat al capdavant de la F5 pel químic Elías Bartos Escribano . Per decret 
de 16-VIII-1938 totes les fàbriques de la CIG van passar a ser dirigides pel govern 
de la República . 

Document núm. 3: Pedro Cendra Soteras: “Impresiones de un ingeniero evadido 
de la zona roja”, 1938, Archivo General Militar de Ávila .

6 En el document nº 8, que procedeix de l‘AGMA, hi ha una menció a aquesta fàbrica, acompanyada d’un plànol 
de situació de la mateixa .

7 Thió, professor de l’Escola d’Enginyers Industrials, va ser nomenat el 31-V-1938 cap dels Serveis Tècnics Generals 
de la CIG, el càrrec tècnic més important d’aquesta Comissió, i home de la màxima confiança del seu president, 
Tarradellas . A LUSA (2007), pàg . 64-65, s’explica el consell de guerra sumaríssim al que va ser sotmès per les 
autoritats militars franquistes al final de la guerra, i de quina manera va poder lliurar-se sense cap càrrec .

8 José Valsells Viver, estudiant d’enginyeria que codirigiria el LQO amb Màrius Petit, resultaria ser un quintaco-
lumnista, segons s’explica a LUSA (2007), pàg . 62-64 .

9 La millor font per a estudiar les fàbriques de la CIG és la tesi doctoral de Javier de Madariaga, de la qual ja hem 
parlat . Madariaga estudia la F5 especialment en les pàg . 348-414 .
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Pedro Cendra Soteras era enginyer industrial, titulat per l’Escola de Barcelona 
el 1913 . Evadit de Barcelona el 6-V-1938, va enviar al SIPM des de Sant Sebastià, 
molt pocs dies més tard (el 15-V-1938), dotze atapeïdes pàgines informant sobre la 
situació política, moral, social, industrial, energètica i de proveïments de Catalunya . 
També assenyalava objectius estratègics perquè fossin atacats per l’aviació franquista .

Document núm. 4: Martín Arrúe: “La industria de material de guerra en la Es-
paña roja . Madrid”, 1936, 1937, Archivo General Militar de Ávila .

Martín Arrúe Astiazarán era enginyer de la casa OSRAM, a Madrid . El 1938 es 
va evadir de la zona republicana, presentant-se a l’Ambaixada franquista a Berlín . El 
28-XII-1938 el Cap del Servei Nacional de Seguretat enviava a Franco l’informe de 
quatre pàgines que reproduïm, en el qual es descriu la indústria de guerra en la zona 
de Madrid . 

Document núm. 5: “Movilización industrial roja en todos los aspectos de la guer-
ra”, 1937, Archivo General Militar de Ávila .

El 8-XI-1937 el SIFNE elaborava l’informe que constitueix aquest document so-
bre la base d’informacions diverses transmeses des de les oficines de Biarritz, Irún i 
Toulouse . Es tracta d’una minuciosa relació d’indústries que treballaven per a l’esforç 
bèl·lic de la República, la major part d’elles a Catalunya . En aquesta llista figura, per 
exemple, la notícia que s’estava muntant als voltants de Cardona una fàbrica de pro-
ductes químics, la F10 de la CIG, que treballava en combinació amb la F1, per a ob-
tenir antidetonants . Aquesta fàbrica de Cardona va estar dirigida per José Valsells, de 
qui ja hem parlat . També s’esmenten la fàbrica instal·lada als Salesians de Barcelona 
(la F14), en la qual es muntaven fusells, i la fàbrica de gasos de Queralbs (la F5) .

Document núm. 6: “Informe sobre la fabricación de material bélico que los ro-
jos tienen montada en Barcelona”, 1937, Archivo General Militar de Ávila .

El 28-XI-1937 el Servei d’Informació del 5è Cos de l’Exèrcit remetia a Franco 
des de Saragossa un informe de deu pàgines, redactat per “un evadit de la zona roja”, 
acompanyat de diverses làmines de bombes de mà i bombes antitanc fabricades per 
les indústries al servei de la República . En aquest informe s’explica el que havia es-
devingut a les fàbriques del sector metal·lúrgic, que van ser coordinades des d’un 
principi per Eugenio Vallejo, el líder cenetista de la Hispano-Suiza que va formar part 
del nucli dirigent de la CIG . 

Document núm. 7: “Documento nº 5 . Frente de Aragón . Industrias de guer-
ra . . .”, 1937?, Archivo General Militar de Ávila .

Document elaborat per l’Estat Major del Cuartel General del Generalísimo, expli-
cant la situació de les indústries de guerra en el front d’Aragó (o sigui, a Catalunya) .

Document núm. 8: Materials diversos sobre la fabricació de gasos a Catalunya, 
SIFNE, 1937, Archivo General Militar de Ávila .

Conjunt de documents que es refereixen a gasos asfixiants, procedents del SIFNE 
i de l’Estat Major del Cuartel General de Franco . En un d’ells, datat el 27-I-1937, es 
diu que a l’Escola Industrial treballen sis tècnics russos i dos francesos que es dedi-
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quen a la fabricació de gasos tòxics, com la iperita . Un document del SIFNE datat el 
21-II-1937 descriu el panorama general de les indústries catalanes susceptibles de fa-
bricar gasos tòxics i màscares antigàs . Un document del SIM, sense data, però proba-
blement de 1937, diu que “els rojos empraven gasos de guerra al front de Santander”, 
i que s’estava preparant una gran ofensiva roja en tots els fronts amb gasos asfixiants . 
Finalment, un document del SIFNE datat el 4-VIII-1937 explica que s’estan fabri-
cant gasos asfixiants a Caralps (o sigui, Queralbs), i s’acompanya d’un mapa en el qual 
apareixen Ripoll, Campdevànol, Ribes i Queralbs . 

Document núm. 9: Raúl Tauler Palet: “Informe sobre la Sociedad Electroquí-
mica de Flix”, 1937, Archivo General Militar de Ávila .

Diu Madariaga en la seva tesi (pàg . 256) que “cuando la dirección alemana aban-
donó las instalaciones de la fábrica de Flix dejó a dos personas legalmente encargadas 
de velar por sus intereses” . Una d’elles era el químic Raúl Tauler Palet “que no va 
arribar a comptar amb la confiança del comitè obrer” . Bé feia aquest comitè, ja que 
aquest document del SIFNE del 6-XI-1937 és un informe elaborat per Tauler, cap 
de la secció electroquímica de la fàbrica de Flix, que va ser enviat a les oficines del 
SIFNE de Perpinyà . En aquest document, Tauler diu que, tot i que el govern de la 
Generalitat estava interessat que es fabriqués trilita, els tècnics de la fàbrica ho van 
anar impedint, com també ho van fer en relació amb la possible fabricació de gasos 
asfixiants, que no es va portar a terme .

Document núm. 10: “Defensa passiva organitzada”, La Medicina Catalana, de-
sembre 1936-gener 1937, 435-455 .

Document núm. 11: “Instruccions sobre defensa passiva de la població civil, per 
al cas d’atac amb gasos”, “Aspectes mèdics de la guerra química”, “Cicle de conferèn-
cies de medicina en relació amb la guerra”, La Medicina Catalana, febrer-març 1937, 
375-392 .

La Medicina Catalana fou un dels òrgans de difusió de la defensa passiva orga-
nitzada per la Generalitat . Es tractava d’una opció progressista, que es proposava 
complementar l’acció militar amb la protecció dels ciutadans . La consciència que en 
la nova era la guerra s’estendria a tots els àmbits s’havia desenvolupat arreu d’Europa i 
ocupà molt aviat els responsables de la Generalitat de guerra . En el primer text, tenim 
una defensa del concepte de Defensa passiva organitzada i, a continuació, una anàlisi 
de les accions de protecció que s’havien de desenvolupar, centrades en tres aspectes: 
refugi, careta i dispersió . Una de les qüestions més candents era la possibilitat de la 
guerra aeroquímica, que és discutida en el text, donant consells d’acció en cas de pro-
duir-se un atac en qualsevol de les possibles modalitats, inclòs l’atac amb gasos . Els 
gràfics que acompanyen el text posen de manifest la voluntat d’arribar a tota la pobla-
ció . El text no du signatura, sinó que es diu que és un “original ofert per l’Acadèmia 
i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya” . En el següent, que va aparèixer 
després dels primers bombardeigs, tenim, en primer lloc, un conjunt d’instruccions 
preparat pel Consell de Sanitat de Guerra sobre la guerra química, ara amb molt més 
detalls tècnics sobre l’acció dels gasos i com protegir-se’n; a continuació, una inter-
venció del metge Francesc d’A . Bergós i Ribalta, professor de la Facultat de Medicina 
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de Barcelona i Inspector Cap dels Serveis de Sanitat de Guerra al front d’Aragó, sobre 
els diferents tipus de gasos i la seva acció a l’organisme i el tractament possible en cada 
cas; finalment, trobem una ressenya del cicle de conferències de Medicina en relació 
amb la guerra que organitzà l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques, amb els 
títols de les 21 lliçons i els seus responsables, una representació impressionant del col-
lectiu mèdic llavors actiu a Catalunya, amb un resum de la conferència inaugural que 
tractà sobre la guerra aeroquímica . 

*   *   *

AGRAÏMENTS

La realització de la V Jornada i la publicació d’aquests documents han estat pos-
sibles gràcies a la col·laboració d’un conjunt d’institucions i persones, a qui desitgem 
expressar el nostre agraïment:

*El Memorial Democràtic del Departament d’Interior, de Relacions Institucio-
nals i Participació de la Generalitat de Catalunya, per la subvenció econòmica con-
cedida i per l’interès demostrat per la seva responsable, la senyora María Jesús Bono, 
i per la senyora Eva Pérez .

*Montserrat Besses, Marc Sansa i Tona Julià, de TV3, que han dirigit, realitzat i 
produït el reportatge “Del pintallavis a la bala . La indústria de guerra a Catalunya”, 
presentat personalment en la V Jornada (agraïm a TV3 que hagi autoritzat la projec-
ció d’aquest reportatge) . 

*L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià de Poblet, que ens ha autoritzat i facilitat 
la reproducció dels documents núm . 1 i 2 . Les senyores Montserrat Català i Judit 
Poblet ens han orientat respecte a la documentació existent i ens han proporcionat 
amb eficàcia i celeritat les còpies que necessitàvem .

*El senyor Agustín Carreres i el brigada Serrano van facilitar el treball d’investiga-
ció d’un de nosaltres a l’Arxiu General Militar d’Àvila, i ens van proporcionar còpies 
dels documents núm . 3 al 9 inclosos en la present selecció .

I, per descomptat, a tots els ponents . 

Guillermo Lusa Monforte
Antoni Roca Rosell

Jaume Valentines Álvarez

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura





Document núm. 1

“Torpedo aeri. Informe presentat pel seu inventor Josep 
Belmonte al Honorable President de la Generalitat de 

Catalunya, Sr. Lluís Companys”, 1937
“Acta de la sessió del 12 de març de 1937”

Comissió de la Indústria de Guerra
Generalitat de Catalunya

Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Poblet





15



1�



1�



1�



1�



20



21



22



23



24



25



2�



2�



2�



2�



30



31



32



33



34



35





Document núm. 2

“Informe nº 140”

Laboratori de Química Orgànica
Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona

Comissió de la Indústria de Guerra, 9 de juny 1938

Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Poblet
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Document núm. 3

Pedro Cendra Soteras: “Impresiones de un ingeniero 
evadido de la zona roja”, 1938

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 4

Martín Arrúe: “La industria de material de guerra en la 
España roja. Madrid”, 1936, 1937

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 5

“Movilización industrial roja en todos los aspectos
de la guerra”, 1937

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 6

“Informe sobre la fabricación de material bélico
que los rojos tienen montada en Barcelona”, 1937

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 7

“Frente de Aragón. Industrias de guerra...” 1937?

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 8

Materials diversos sobre la fabricació de gasos
a Catalunya, SIFNE, 1937

Archivo General Militar de Ávila
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Document núm. 9
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Electroquímica de Flix”, 1937
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Document núm. 10

“Defensa passiva organitzada”

La Medicina Catalana, desembre 1936-gener 1937, 
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Document núm. 11

“Instruccions sobre defensa passiva de la població civil, 
per al cas d’atac amb gasos”

“Aspectes mèdics de la guerra química”

“Cicle de conferències de medicina en relació
amb la guerra”

La Medicina Catalana, febrer-març 1937, 375-392
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Publicacions Memorial Democràtic de la UPC

1.- Acte d’investidura com a Doctors honoris causa per la Universitat Politècnica de 
Catalunya de Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir 
Rovira, en representació de totes les persones que van lluitar contra la dictadura fran-
quista per a la recuperació de la democràcia i les llibertats nacionals. Parlaments . 
Barcelona, 23 de febrer de 2004 .

2.- Fem memòria per fer futur. II Jornades Memorial Democràtic de la UPC. La 
Indústria de Guerra i les Col·lectivitzacions a Catalunya (1936-1939) . Barcelona, 
23 de febrer de 2005 .

3.- Fem memoria per fer futur. III Jornades Memorial Democràtic a la UPC. La 
Universitat sota el franquisme. El franquisme: què va ser i quina herència ha 
deixat. Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2005 .

4.- Fem memòria per fer futur. IV Jornades Memorial Democràtic a la UPC. La 
Tècnica i la Guerra Civil. Barcelona, 30 de novembre de 2006 .




